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Milí čitatelia, 

sme radi, že po dlhšom čase opäť vychádza 

nové číslo školského časopisu. Aj tento školský 

rok je poznamenaný pandémiou koronavírusu, 

napriek tomu dúfame, že chvíle prežité v škole 

budú čo najkrajšie.  

Radi by sme sa poďakovali všetkým, ktorí pod-

porili náš časopis svojím príspevkom, kresbou 

alebo inou prácou. Vďaka vám sme získali v 

neľahkom minulom roku II. miesto v súťaži 

školských časopisov v Piešťanoch. 

Veríme, že aj tento ročník bude s vašou pomo-

cou úspešný. 
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„Láska má svoje zákony rozvoja, svoje vekové obdobia, tak ako 

ľudský život. Má svoju nádhernú jar, svoje horúce leto, nakoniec 

jeseň, ktorá pre jedných býva teplá, svetlá a plodná, pre iných 

chladná, sychravá a neplodná.“ 

 

Konečne je čas si vydýchnuť – horúce dni, počas ktorých ste mohli 

byť iba pri vode, sa dávno skončili. Listy mäkko padajú zo stro-

mov a slnko vrhá na krajinu čarovné svetlo. Zlatá jeseň je časom 

na dlhé prechádzky farebným lesom a útulné večery. Ale aj čas, 

keď často neviete, čo si obliecť. Aj keď sú večery tmavé a mierne 

sa šíri zima, dni sú zvyčajne stále teplé. Niektoré dni je jeseň tiež 

sivá a studená. Hmla a dážď sa pohybujú po celej krajine a sem-

tam môže zem zmrznúť. 

 
         Emka Gáliková, 8. A 

https://www.google.sk/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://www.vianutra.com/a402-jesen-prinasa-viac-chorob-aj-zo-stresu&ved=2ahUKEwihg-nj3dXzAhWaAWMBHQJmAwQQqoUBegQIEhAB&usg=AOvVaw0duW7lI3s-OGxwYObw73Tf
https://www.google.sk/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://zaujimavysvet.webnoviny.sk/takto-si-zvierata-uzivaju-tu-krajsiu-cast-jesene/&ved=2ahUKEwjS_pW6p-fzAhUIRUEAHSFoBOcQqoUBegQIDRAB&usg=AOvVaw0x6BhDXYSnBH0minz2Q9PE
https://www.google.sk/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://pesbruno.sk/blog/610/psy-miluju-jesen-tieto-precitene-fotografie-ta-o-tom-presvedcia&ved=2ahUKEwjxyIiMqefzAhXKUMAKHfBqD-cQqoUBegQIEhAB&usg=AOvVaw0vEgpnwCn7fmQRQEPPfoXO
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JESEŇ 

Leto sa už skončilo, 

lístie padať začalo. 

Rôzne farby núka jeseň, 

vietor znie jak krásna pieseň. 

 

Sveter, bundu, oblečme si, 

samé mraky, slnko kde si? 

Kopy lístia strieda mráz, 

o rok je tu jeseň zas. 

 

Soňa DEPEŠOVÁ, 8.A   

 

 

Prišla pestrá jeseň, 

spievame si pieseň. 

Listy nám tancujú,  

celý svet maľujú. 

 

Spevavé potoky, 

zobúdzajú vtáky. 

Škola sa začína, 

múdrosť sa rozvíja. 

 

Claudia Kočišková 8.A 

 

Marek Šandrik, 7.A  — akvarel  

A. Marinovová,9.B 
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Jeseň 

Listy padajú nám k zemi, 

už opäť nastal ten čas, 

všetci tešia sa veľmi, 

už počujem vetra hlas. 

 

Les už stráca svoje šatstvo, 

chladné dni sa začínajú, 

leto končí svoje panstvo,  

dni už dĺžku kratšiu majú. 

 

 

Zver si zásoby už zbiera, 

deti šantia v listoch,  

teplý čaj si v rukách zvieram, 

jeseň k nám prichádza isto. 

 

 

Počasie sa značne mení, 

slnko hriať už prestáva, 

aj čas nám rýchlejšie letí, 

krásna jeseň nastáva. 

 

Sára Kolníková, 9.B 
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Jeseň 

Listy sa nám sfarbujú, slniečko sa skrýva a vietor fúka. 

Takto to na jeseň býva. Stromy pomaly strácajú svoje šaty.  

Príroda vyberá farebnú paletu svojej krásy. Gaštany sa 

zbierajú, tekvice vyrezávajú a listy opadávajú.  Vtáčiky  odlie-

tajú za slnkom do teplých krajín. Tento svet nádherný ťa 

vtiahne do krásneho dobrodružstva. 

Každý z nás si svoj domček ozdobí, každý našiel inšpi-

ráciu v tom farebnom období. Oblečenie začíname vrstviť, 

aby sme odolali chladnému vetru.  

Príroda nás pohltí v každom jednom období, ale jeseň je 

zo všetkých najkrajšia. 

        Katarína Sandtnerová, 8.A 

 Ilustrácia: Hanka Šoková,9.A 
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Farebná jeseň 

Jeseň, jeseň naša, 

farebná si, krásna! 

Odlietajú lastovičky, 

lístie padá pomaličky. 

 

Malý ježko v lístí šuchoce, 

pod kríčkami hľadá ovocie. 

A keď šarkany na nebo vyletia, 

deti sa veľmi potešia. 

 

G. Brišková, A. Horilová, V. Menyhartová, 2. A 

Dedoles v 2.A 

Dedoles ponožky ušli Vaneske z nôžky. 

Vybrali sa do lesa, škrečky traste sa! 

 

Ružové, fialové, zelené - všetky sú veselé. 

Najradšej mám sovičkové, sú veľmi pohodl-

né. 

 

Dedoles, dedoles - spravím si z nich pestrú 

zmes! 

 

Vanesa Steinsdorferová a žiaci 2.A 

Jabĺčko 

Červené jabĺčko po ceste sa gúľalo 

a veselo si spievalo. 

Narazilo do stromu. 

Urobilo pohromu. 

 

Ježko beží okolo: 

„Čo sa to tu stalo?“ 

Poľutoval jabĺčko, 

pohladil ho na líčko. 

 

Brišková, Horilová, Menyhartová, 2.A 
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JESEŇ 
Prestriedala nám horúce leto, 

kráľovná farieb – pani Jeseň, 

hýriaca farbami ako krásne melodická pieseň. 

Ponúkajúce sa výhľady, pripomínajú tie najvydarenejšie obrazy, 

ktoré svojou dokonalosťou očarujú aj tie najnáročnejšie pohľady. 

Odtiene, ktoré ani sám maliar nezachytí, 

ponúkne ti jeseň a každý sa na ne hneď chytí. 

Fotografie s panorámou jesene, 

sú pre každú dušu láskavé pohladenie. 

Farebná krásavica vyzlieka koruny stromov, 

zrazu je cez ne vidieť strechy našich domov. 

Hromada lístia zhrabaná na farebné kopy, 

priam zvádza robiť si do nich šantivé skoky. 

Deti vyzbierajú tie najkrajšie listy, 

uložia ich do herbárov a budú na ne hľadieť 

ako dospeláci do kalendárov. 

Na zem nepadajú len listy, ale i gaštany 

a deti si na lúkach púšťajú veselé šarkany. 

To všetko, ba i viac, patrí k nádhernej jeseni. 

Pre turistiku ideálny čas, 

ani teplo, ani zima, 

svojim pôvabom vždy opojí ma. 

Ulahodí duši, srdcu i očiam, 

bezpochýb patrí k tým najkrajším ročným obdobiam! 

Kto má rád farebnú pieseň,  

musí milovať i pani Jeseň.     

 

Natália Beňová, 7.A  

    

Ilustrovala: Michaela Lehutová, 9.A  
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Školský výlet 

V septembri sme sa zúčastnili školského výletu na Čachtický hrad a navští-

vili sme aj Park 

miniatúr v Po-

dolí. Cesta au-

tobusom nám 

ubiehala rýchlo. 

Keď sme prišli 

do Podolia, 

svietilo slnko. 

Videli sme tu 

veľa modelov 

hradov, naprí-

klad Čachtický 

hrad, Bratislavský 

hrad, Trenčiansky 

hrad. Keď sme do-

razili do dedinky 

Čachtice, trochu 

pofukovalo, ale ani 

to nás neodradilo. 

Cesta na Čachtický 

hrad bola veľmi prí-

jemná, nadýchali 

sme sa čerstvého 

vzduchu. Keď sme prišli na hrad, boli sme už veľmi hladní. Ešteže nám ma-

my prichystali desiatu. Keď sme sa posilnili, vybrali sme sa na obhliadku 

hradu. Dozvedeli sme sa, kto v 

ňom kedysi žil. Bola to hradná 

pani Alžbeta Báthoryová, ktorá 

vraj zabíjala mladé dievčatá a 

kúpala sa v ich krvi, aby bola 

mladá. Tento výlet sa veľmi vy-

daril. 

 

G.Brišková, 2.A 
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4. október - SVETOVÝ DEŇ ZVIERAT 

 

Na tejto Zemi je príroda zariadená tak, aby všetky jej 

zložky do seba zapadali a aby každý mal svoju úlo-

hu v tomto chode. No úloha človeka sa z vývojom 

sveta podstatne zmenila. Už nie je len súčasť príro-

dy, ale hlavne jej budovateľ a niekedy aj ničiteľ. 

Červený zoznam ohrozených druhov vydáva Medzi-

národná únia ochrany prírody a prírodných zdrojov. 

Je to dokument, v ktorom sú uvedené ohrozené dru-

hy rastlín a živočíchov.  Aktualizuje sa každých 5-10 

rokov. 

Na svete existuje 8 miliónov živočíšnych alebo rast-

linných druhov a až miliónu z nich hrozí vyhynutie. 

Je to zapríčinené zmenou životného prostredia, znečistením, zmenou klímy, člove-

kom...  

Únia chce vďaka vytvoreniu zoznamu zariadiť aj to, aby sa o ohrozených druhoch zača-

lo rozprávať viac a aby ich tak ľudia začali chrániť. Cieľom je zachovať čo najväčšiu dru-

hovú diverzitu, a to medzi zvieratami aj rastlinami.  

Medzi ohrozenými druhmi sú napr. panda veľká, medveď hnedý, vlk dravý, rys ostro-

vid... 

 

 

Axolotl 

Axolotl je obojživelník. Žije v mexických 

jazerách. Axolotl má mnoho mien. Nie-

kde ho volajú Azték, niekde zas chodia-

ca ryba, niekde dokonca hovorovo wa-

ter monster, teda vodná príšera.  
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Panda 

Panda, obľúbená po celom svete, je i naďalej vo vážnom nebezpečenstve vyhynutia, naj-

mä v dôsledku deštrukcie jej prirodzeného výskytu. Vďaka svojmu príjemnému a milému 

vzhľadu patrí k najobľúbenejším zvieratám detí. Panda strávi denne 16 hodín kŕmením sa 

bambusovými listami. Žije v horských oblastiach Číny. 

Pandy sa rodia ružové, slepé a bez srsti. Pandie mláďa 

má okolo 100 až 150 gramov. Do jedného roka naberie 

váhu 45 kg a úplne dospelá panda meria priemerne 1,8 

metra a váži okolo 160 kg. 

Namiesto spánku počas noci si zdriemnu po jedle na 

dve až štyri hodiny. V lete to trvá šesť a viac hodín. 

Pandy majú protichodné palce na labkách, vďaka čo-

mu dokážu držať bambus a odstrániť lístie zo stoniek 

s ľahkosťou.   

 

 

 

 

 

 

Zdroj: internet 

N. Együdová, S.  Križanová 

Živí sa živou potravou. Žije vo vode, ale vychádza na súš nadýchnuť sa. Dýchať 

môže kožou a vo vode žiabrami. Poško-

dená časť tela sa mu dokáže rýchlo za-

hojiť, dokonca chýbajúci článok na prste 

vie dorásť v priebehu pár dní až týž-

dňov. Nie je to plaché zviera, nechá sa 

chytiť. Ak však cíti hrozbu, vie byť rých-

ly. Dokáže byť náladový, čo nepoznáme 

podľa tváre, ale správania, polohy 

a jeho pohybov. Má pružné telo 

a brucho sa mu dá roztiahnuť o tretinu 

splošteného hladného brucha. Axolotl je 

kriticky ohrozený druh, jeho populácia neustále klesá. 
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JESEŇ A HALLOWEEN  
 
 
 
September, október, november, 
jeseň začína. 
Už  teraz býva skôr večer, 
tma sa tu rozpína . 
 
 
Už nebýva také teplo, 
slnko skôr zapadá. 
Od strachu ma veľmi naplo, 
Halloweenska nálada! 
 
 
Strašidelné masky sa premávajú, 
každého tu strašia. 
Potom v domoch koledujú, 
sladkosti si prosia .  

 
Jakub Mateáš, 7.A 
 
 
 
 
 

Ilustrácia:  Marek Šandrik, 7.A 
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Kostra 

 

Kostra je opora, 

do školy, na doma. 

Všetko drží pohromade, 

inak by som bol už na dne. 

Oči, pečeň, srdce, pľúca, 

celú kostru skrúca. 

Už si môžem vydýchnuť, 

kostra si pôjde oddýchnuť. 

Už je všetko za mnou, 

kľud a pokoj s hlavou. 

Všetko zlé čo bolo, 

už neriešim, skončilo. 

 

Marek Šandrik, 7. A 
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Začal sa nový školský rok 

2021/2022. Je poznačený pan-

démiou koronavírusu. Naša ško-

la privítala  61 nových prvákov. 

Školu navštevuje  spolu 345 

žiakov, 189  na I. stupni a 156 

na II. stupni.  

Koncom októbra sa 

pripravujeme na je-

senné prázdniny. 

Niektorí žiaci si 

spríjemnili posledné 

dni aj halloweenskou 

zábavou. 

28.9. prvákov navštívil pri-

mátor. Priniesol im pekné 

knihy.  

16.10. si pripomí-

name Svetový deň 

záchrany života. 

Tak sme sa niečo o 

záchrane naučili. 

Zo života školy... 
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Spomíname na prázdniny 
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  Karate                 

 

Karate vzniklo v Japonsku. Karate je o sebaobrane. 

Chodím  do klubu Seigokan. Učíme sa tam rôzne 

chmaty.  Starší karatisti  musia na tréningy nosiť 

kimono. Karatisti majú rôzne  hodnosti,  ktoré sa 

dajú  spoznať  podľa farby opasku. Ja mám na 

opasku žltý pásik. Môj tréner  má čierny opasok.  

Každý  tréning  sa začína uklonením a aj sa končí.  

Vďaka trénerovi viem aj počítať do desať po japon-

sky: 

1-ič   

2-ni  

3-san 

4-ši 

5-go 

6-rok 

7-sič   

8-hač 

9-kjú 

10-džú 

 

 

Šimon Bartovic, 3. B 
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Fortnite je počítačová hra ktorá bola vytvorená firmou Epic Games. 

Hra trvá 18 minút, kým dôjde posledná zóna.  

Trailer na Fortnite Save The World bol prestavený v roku 2011. Nápad 

vznikol z myšlienky spojiť strieľačky a budovanie z Minecraftu. Hra 

vyšla v roku 2017 ako Fortnite: Save The World o dva mesiace neskôr 

vyšla aj Fortnite Battle Royale.  

Patrí k veľmi populárnym hrám, v súčasnosti( 2021) hru hrá približne 

350 miliónov hráčov. Dosiahnúť takéto množstvo aktívnych hráčov sa 

podarilo doposiaľ len Minecraftu.  

Fortnite Battle Royale je hra proti 100 hráčom, ktorí hrajú sami alebo 

v družstvách dvoch, troch alebo v štyroch. Je to  bezplatná hra 

o prežitie. Nikto nie je priateľom toho druhého, ak nehrajú v tímoch. 

Neodporúčal by som túto hru deťom mladším ako 7 rokov. Pointa hry 

je, že musíte vyhrať. Aby ste vyhrali musíte mať dobré zbrane. Je po-

dobná inej hry od Epicu: Fortnite Save The World, z ktorej  prebrala 

pomerne zásadný prvok. Hráči môžu rozložiť väčšinu objektov v hre 

a získať tak materiály, ktoré môžu v rámci svojej stratégie použiť na 

vybudovanie opevnení.  

Ján Valovič, Milan Otajovič, 4.A 

Zdroj: internet 
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Sukulenty sú rastliny, ktoré udržiavajú vodu v svojich te-

lách. Sú prispôsobené pre extrémne podmienky. Patria sem rôz-

ne kaktusy, tučnolisty alebo skalničky. Ja sukulenty pestujem 

v skalke na záhrade, ale aj vo vnútri.    

Zima nám pomaly prichádza a väčšina rastlín už je 

v zimnom spánku. Sukulenty tiež nie sú výnimkou. Skalka na 

záhrade má pred sebou svoju prvú zimu. 

 

 

 

Skalka k 9.9.2021-všetky rastliny ešte 

kvôli teplým a primerane mokrým 

podmienkam stále aktívne rastú. 

 

 

 

 

 

 

Skalka k 24.10.2021, 

niektoré rastliny už dávno od-

počívajú, niektoré sa pripravu-

jú, niektoré ešte stále aktívne 

rastú. 

 

 

 

     

Sukulenty a ich zimovanie na záhrade v skalke 
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Každý sukulent zimuje inak, niektorým nevadia vlh-

ké podmienky, niektoré potrebujú sucho. Niektoré vypus-

tia zo seba vodu, aby ich neroztrhlo počas silných mra-

zov, niektorých nadzemné časti vymrú a na jar sa vrátia 

zo zeme z koreňov. Niektoré ukazujú nádherné stresové 

farby - ružové, fialové, červené, dokonca aj hnedé. Nie-

ktoré vyzerajú trochu biednejšie, ale na jar budú ešte 

krajšie, ak sú dostatočne veľké. 

 

 

Sempervivum ´Aquila´ má nádherné fialové 

špičky. 

 

 

 

 

Cylindropuntia Whipplei 

bola vysoká skoro 40 cm, te-

raz je skoro úplne na zemi.  

Vypustila zo seba väčšinu vo-

dy, ktorú mala. 

 

 

 

Opuntia Violacea je v zimnom spánku skoro 

celá fialová.  

 

Matej Pribiš, 9. B 
Foto - archív autora 
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KRESLILI SME JESEŇ 
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Milí žiaci (a možno aj učitelia a iní pracovníci školy)!  

Potrápte svoje mozgové závity a zapojte sa do našej súťaže. Zodpovedzte súťažnú úlo-

hu a vyhrajte sladkú odmenu.  

AKO SA ZAPOJIŤ? Na lístok napíš svoje celé meno, triedu a správnu odpoveď. Čita-

teľne, samozrejme! (Pravopisné chyby nebudeme hodnotiť.) Hlasovať môžeš len raz. 

Lístok odovzdaj svojej učiteľke alebo vychovávateľke alebo vhoď do škatule vedľa 

zborovne na I. stupni. Môžete svoje správne odpovede posielať aj elektronicky na adre-

su casopisstvorka@gmail.com alebo prostredníctvom správy cez EduPage p. Čárskej – 

uveďte svoje celé meno a priezvisko, triedu a správnu odpoveď.  

VÝSLEDKY? Spomedzi správnych odpovedí vyžrebujeme výhercu, ktorý získa sladkú 

odmenu. Výsledky sa dozviete v nasledujúcom čísla nášho časopisu.  

Súťažná otázka: Koľko rôznych trojuholníkov je na obrázku?  
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NAŠE  PROJEKTY  
 


