
 

Milí čitatelia, 

 

prázdniny sa blížia a záver školského 

roka takisto. Preto ešte v žiackych kniž-

kách rýchlo popravujte to,  čo sa dá,  

nepokazte to, čo nemusíte; vyberte ples-

nivú desiatu z tašky, ponachádzajte všet-

ky stratené učebnice a „stratené“ žiacke 

knižky, pripravte si dobré výhovorky pre 

rodičov, .... 

A už teraz sa s nami tešte na krásne   

leto. :-) 

S. Adamíková, S. Magulová 
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Rada čítam knižky, 

padajú na mňa z výšky.  

Všetky si ich čítam, 

mamke doma pomáham. 

 

Ešte radšej mám leto, 

teším sa naň preto, 

lebo slnko bude, 

oddych sa nám zíde. 

 

Ivanka Bakuľová, 2. A 



 

Ďeň Zeme—aké je dôležité sa sta-

rať o našu planétu sme si zopakovali 

prostredníctvom prezentácií, kvízov 

a testov. 

Akcia Čistá obec— úctu a lásku k 

prírode sme dokázali aj činmi. Sved-

čí o tom niekoľko vriec vyzbierané-

ho odpadu. 

Jazykový pobyt v Belgicku— opäť 

sme mali možnosť spoznať jednu z 

krásnych krajín Európy. 

Výlet do Banskej Štiavnice a do 

kaštieľa Antol— nízke a úzke pod-

zemné priestory  boli adrenalínovým 

zážitkom, múzeum zase kultúrnym. 

Deň zdravia a Deň mlieka — na 

zdravých maškrtách si pochutnali 

naše maškrtné jazýčky.  

Športová olympiáda— vysedávanie 

v školských laviciach sme vymenili 

za pohyb na ihrisku. 

Exkurzia v elektrárni Mochovce 

—dozvedeli sme sa mnoho o čisto-

te, efektivite, ale aj bezpečnosti jad-

rovej energie. 

Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny 

—svojím folklórnym tancom sme sa 

aj my predviedli  pred piešťanským 

publikom. 

Kalendárium 

alebo 

Čo sa u nás udialo 

S. Magulová, 8..tr. 

Okrem tradičných akcií, ktoré sa u nás opakujú každý rok, napríklad Deň jazykov, 

Po stopách histórie, Deň jablka, Integrované tematické vyučovanie alebo Európsky 

týždeň športu, sme zažili aj mnohé ďalšie... 



 

Naše výtvory počas ITV 
 

Počas integrovaného tematického vyučovania žiaci našej školy opäť pred-

viedli svoje zručnosti. Prepájali vedomosti z rozličných oblastí, písali, kresli-

li, maľovali, vytvárali naozaj krásne diela... 



 

Takto to vnímame my 

 Bolo leto. Moje obľúbené ročné obdobie. Vždy cez leto som zažívala naj-

krajšie a najlepšie momenty môjho života. No toto leto bolo iné. Teda, iba jeden 

týždeň v ňom bol iný—najhorší týždeň v mojom živote... 

 Nechcem preháňať, ale každý z nás vníma veci po svojom. Hlavne, ak sú-

visia s osobou, ktorú máte radi. V prvý deň toho osudného týždňa som sa dozve-

dela, že si moja prababka zlomila nohu. Najskôr som to nebrala tak vážne, preto-

že prababka bývala niekoľko rokov sama a takéto veci sa jej z času na čas stávali. 

Lenže pokračovanie týchto udalosti ma moc pri srdci nehrialo. Zistila som, že to 

nie je len taká obyčajná zlomenina—prababka potrebovala operáciu. Začala som 

byť nepokojná. Veď operácia v takom vysokom veku  určite nebude jednoduchá... 

 Bolo po operácií. S dedkom (jej synom) sme sa rozhodli ísť prababku 

navštíviť a spraviť jej radosť. Keď sme prišli do nemocnice, dedkovi popísali, 

ako prebehla operácia. Potom si obliekol nejaký smiešny plášť, obul návleky a na 

hlavu nasadil zvláštnu čiapku. Mňa za prababkou nechceli pustiť, lebo ležala na 

nejakom zvláštnom oddelení a tam deti nepúšťajú. Zrazu som zostala na chodbe 

úplne sama. Pri pomyslení, že nemôžem vidieť moju milovanú prababičku som 

sa rozplakala. Malé dievčatko na chodbe v nemocnici, ktorému  ticho tečú slzy po 

tvári. Sestričky prechádzajúce po chodbe si ma nevšimli. No zrazu išla okolo jed-

na milá sestrička, ktorá sa pri mne zastavila. Spýtala sa ma, čo sa stalo. Keď som 

jej to vyrozprávala, pokúsila sa o splnenie môjho želania. V duchu som si pomys-

lela, táto teta je anjel bez krídel... 

 Hoci som videla prababku len z diaľky, prababka sa na mňa usmiala, poti-

chu vyslovila moje meno a zamávala mi. A hlavne, na jej tvári bolo vidieť radosť 

z toho, že ma vidí. V tom momente som si uvedomila, že aj z malej veci sa doká-

že stať niečo veľké... 

 Keď sme odchádzali z nemocnice, zahľadela som sa na citáty na stenách. 

Celou cestou domov mi po rozume behal jeden— čas je najlepší doktor na všetky 

rany, ktoré nám život spôsobí. A tak to naozaj aj je. Keď po čase prepustili pra-

babku domov, bola som najšťastnejší človek na svete.  

 

         milujúca pravnučka 



Jazykový pobyt v Belgicku 

 

 Belgicko je stred Európy, je to rovinatá krajina plná stromov, zaujímavostí, pa-

miatok a množstva turistov. A hlavne, je to krajina plná čokolády... 

 Cesta pre niektorých spolužiakov bola nepohodlná, ale mne osobne sa v auto-

buse spalo veľmi dobre. Prespala som celú noc a ráno som už zacítila rozvoniavajúce 

vafle. Zistili sme, že všetci rozprávajú po francúzsky, ale nie všetci vedia hovoriť an-

glicky.  Na vlastné oči sme videli a navštívili najznámejšie belgické miesta  Parlamen-

tárium, Dom európskej histórie,  Waterloo,  ale aj Átómium či sochu cikajúceho chlap-

ca...   

 Hotel, v ktorom sme boli ubytovaní bol úžasný. Tak isto boli úžasné čokolády, 

ktoré sme v Belgicku ochutnali. Mne najviac chutila horká... 

         

       Viki Minarovská, 7. roč 



 

Rozmýšľať alebo hneď konať? 

 

 Môže rozmýšľanie škodiť? V našom školskom prostredí je všeobecne známe, 

že rozmýšľanie bolí. Ale že by aj škodilo?  

 „Vie niekto z vás, čo znamená slovo biografia? Skôr ako mi odpoviete, skús-

te sa zamyslieť, z ktorých slov je toto slovíčko zložené, potom určite prídete aj na 

to, čo znamená.“ „Biologický graf!“ ešte sa ani nestihla odlepiť ruka z mojej lavice, 

aby sa prihlásila, a už odznela zo zadných útrob našej triedy táto odpoveď. V tej 

chvíli mi napadlo, že v niektorých prípadoch by spravil človek lepšie, ak by vôbec 

nerozmýšľal... 

 Sedela som na stoličke pri písacom stole oproti otvorenému oknu a rukami 

som si podopierala hlavu.  Z tohto miesta mám zo svojej izby krásny výhľad na vr-

cholce hôr. Znova som sa na ne dívala, ako už mnohokrát, svojím spôsobom – po-

zerala som, ale nevidela som. Poznáte aj vy ten pocit, keď sa zahľadíte, ale nič ne-

vidíte,  nič nepočujete, hoci susedka nad vami vysáva, a len cítite čerstvý vzduch? 

V takejto chvíli na nič nemyslím – na to, čo musím spraviť, čo som mala spraviť, 

čo som sľúbila... Do tohto môjho stavu vstúpil otec: „Si nejaká zamyslená, na čo 

myslíš?“ „Na nič,“ znela moja odpoveď.  „Veď to sa nedá,“ snažil sa ma presvedčiť 

o svojom omyle. Teraz sa to už naozaj nedá, v duchu som si zašomrala sama pre 

seba. „No dobre, rozmýšľam nad rozmýšľaním.“ Otec to nepochopil. „Rozmýšľam 

nad témou slohovej práce.“ Otec sa začal snažiť, nahodil vážny výraz tváre, chcel 

mi pomôcť a povedal: „Rozmýšľala si nad tým, kto si a ako si sem prišla? Či ťa na-

ozaj priniesol bocian?“ Mama pohotovo zareagovala a tým aj zmarila otcovu sna-

hu: „To je sloh zo slovenčiny, nie práca z biológie!“ Hoci mi to pri písaní slohu ne-

pomohlo, všetci sme sa schuti zasmiali. Tieto chvíle mám rada. Je to ako keď ma-

ma dlho stojí a rozmýšľa pred otvorenou skriňou, ktorá je preplnená, ale mame sa 

zdá byť prázdna, a otec jej vraví: „Nič nehovor, teraz príde tá veta, že si zase nemáš 

čo obliecť.“ „Ale mám,“ odpovie mama a prvú vec ktorú chytí, hodí do otca. Je 

vtipné počúvať a vidieť ako každú vec otočia na „srandu“. Vtedy mám pocit, že nič 

nie je natoľko vážne, aby sme sa museli kvôli tomu trápiť. No keď si pomyslím na 

niektorých členov našej  širokej rodiny, dostávam sa opäť do reality. Nerozprávajú 

sa už roky a určite už ani sami nevedia, čo je príčinou. Rozmýšľajú, či sa udobriť, 

kto má za kým prísť ako prvý, kto má komu prepáčiť... Keby toľko nepremýšľali, 

bolo by už dávno po probléme. Aj mama občas príde s názorom, že rozmýšľanie 

škodí: „Ľudia stále vymýšľajú nové vynálezy, aby nám uľahčili prácu a ušetrili čas, 

ale ja mám pocit, že mám práce stále viac a času menej“. Zato ja si čas na svoje ka-

marátky nájdem vždy. Potešila som sa, keď mi „kamoška“ zazvonila pri dverách.  



 

Už som si predstavovala ako si spolu dobre „pokecáme“, pustíme si pesničky, pôj-

deme sa prejsť... V tom nastal zvrat. Oznámila mi, že má doma zákaz počítača 

a hneď k tomu aj dodala otázku, či si môže u mňa dohrať level v nejakej hlúpej po-

čítačovej hre. Prišlo mi to ľúto a začali sa vo mne striedať pocity zlosti, hnevu 

a smútku. Najradšej by som ju poslala domov. V duchu som si pomyslela, načo si 

sem prišla. Odpoveď bola zrejmá – na počítač. Rozmýšľala som, ako jej to slušne 

povedať, nechcela som ju uraziť, alebo vyvolať v nej ten pocit, že som lakomá... 

„Ja ju nechcem uraziť, a jej to vôbec nie je hlúpe!“ pomyslela som si. Odišla som 

akože do kuchyne...  Z izby sa ozvala kamarátka, ktorá si spomenula aj na moje 

meno. Kričí na mňa, že sa niečo deje. Tvárim sa nechápavo, hoci viem, že internet 

nemá signál – odpojila som ho.  

Tento skvelý nápad mi znova vrátil moju kamarátku... 

 

S. Magulová, 8. ročník 

Všetci sa už tešíme na blížiace 

sa leto a touto krásnou kres-

bou nám ho ešte viac priblíži-

la žiačka 7. ročníka Miška 

Čárska. 



 

REDAKČNÁ RADA: S. Magulová, S. Adamíková, , J. Tomanová, S. Poláková, M. Zaťko . 

Kontakt: Mgr. R. Zenníková 

 

Vieš pekne kresliť a chceš po-

tešiť svojimi kresbami aj os-

tatných?  Prines nám svoje 

kresby a my ich uverejníme v 

našom časopise.  

Autorkou týchto krásnych 

kresieb je Viki Minarovská zo 

7. triedy.  


