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Milé pani učiteľky, pán učiteľ, ahojte  spolužiaci ! 

 

Pripravili sme si pre Vás ďalšie číslo nášho – Vášho  školského 
časopisu, s názvom Zoomoviny, ktorý detailne sleduje všetko, čo sa  
na našej škole spácha .  Opäť na Vás čaká  množstvo zaujímavých 

tém, napínavých príbehov na pokračovanie, ale i zábavy. 

Veríme, že sa Vám náš – Váš časopis bude páčiť.  

 

Príjemné čítanie!  

 

Vaši redaktori 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Trinásta komnata našich učiteľov 

Interview s pani zástupkyňou 

 

1. Aké je to byť zástupkyňou školy?  

„Zaujímavá, náročná, ale aj veľmi dobrá práca.“ 

2. Ste s našou školou spokojná? 

„Som veľmi spokojná s našou školou a aj s úspechmi, ktoré sme 

dosiahli. “ 

3. Čo Vás na Vašej práci zarmucuje a čo teší? 

„Zarmucuje ma najmä nezáujem a tiež ignorácia žiakov. Tešia ma 

výsledky, aktivita a záujem.  “ 

4. Ako sa Vám spolupracuje s pani riaditeľkou? 

„Vynikajúco, myslím si, že sa navzájom dopĺňame.“ 

5. Keď sú žiaci zlí, máte niekedy chuť poslať ich na Mesiac? 

„Úprimne, áno! Aj keď sa snažím ovládať.“ 

6. Na čo ste mimoriadne hrdá a pyšná? 

„Som hrdá na našich žiakov. Najmä na to, ako sa im darí. A čo 

sa školy týka, som hrdá na to, ako sme  si ju pekne zariadili 

a upravili.“ 

7. Čo hovoríte na úspechy našich žiakov v súťažiach? 

„Som na nich pyšná.“ 

8. Čo hovoríte na dnešnú mládež? 

„Nepublikujem .“ 

 

13 otázok 
a 13 

odpovedí 



9. Ako sa Vám darilo na základnej škole? 

„Darilo sa mi veľmi dobre. Mala som samé jednotky.“ 

10.  Vedeli ste už odmalička, že chcete byť učiteľkou?  

„Už ako malá som chcela byť učiteľkou, no potom sa to menilo, 

ale nakoniec som pri tom zostala. “ 

11. Ktoré predmety ste  ako žiačka nemali rada?  

„Slovenský jazyk.“ 

12. Poradíte nám nejaké Vaše osvedčené finty, ako sa čo najviac naučiť? 

„Dopriať si relax medzi učením. Neučiť sa bez prestávky.“ 

13. Aké sú Vaše obľúbené aktivity vo voľnom čase, ak nejaký máte?  

„V zime rada lyžujem a v lete rada chodím na prechádzky so 

psom.“ 

 

  
Ďakujeme pani zástupkyni, RNDr. Jarmile Ucháľovej, za interview.  

 

 

 

 

 

 

 

Viki Hanzalová, VI.A  

Lea Stranská, VI.A  



 

 

 

 

 

5. februára sa začal preslávený karneval v Riu de Janeiro, ktorý je 

považovaný za najväčší karneval na svete. Denne ho navštívi viac  ako dva  milióny 

ľudí.  Koná sa každý rok. Prvá zmienka o ňom je už z roku 1723. 

Karnevalový sprievod možno  vidieť v celom meste, ale najdôležitejšia časť 

je v Sambodrome. Úsek určený pre karneval meria 700 metrov a príme 90.000 

návštevníkov. Akcia sa koná vždy od piatka do stredy. Prehliadka víťazov 

tanečných súťaží sa odohráva v sobotu, po konci karnevalu. 

Podobné karnevaly prebiehajú i v iných brazílskych mestách.  Medzi tie 

najslávnejšie patria karnevaly v mestách Salvador, Recife a Olinda.  Ďalšie 

festivaly sa konajú  aj v ostatných 

častiach Ameriky. 

 

 

 

 

 

Lea Stranská, VI.A  

Slávny karneval 



Karneval našich najmenších 
 Aj naši žiaci mali tento 

rok veľmi pekné 
a originálne masky. 

Posúďte sami. 



Tajná Valentínka 

 

 

 

 

 

 

 

Na svätého Valentína, keď je lásky čas, 

Valentínku dostala som, ale iba raz. 

Známe bolo toto písmo, poznala som ho, 

bolo mi až príliš známe, no uznala som to. 

Vraj, že je to od Tomáša, neverila som, 

že by len on myslel na mňa? V šoku bola som. 

Ráno v šoku udivená, ticho som stála. 

Keď som sa ho opýtala, vravel: ,,Čo si krava?“ 

Ale áno, videla som, červenal sa ako hrom, 

no predsa len spomenul si, veľmi šťastná som!  

 

 

 

 

VanesaVáleková, VIII.A  

 

„Láska je poklad, ktorý 
každý nájde, ale nikto 

nevie kedy.“ 



Sudoku 

1  9 5   6 4  

  7 1  6   9 

6 4   3   2  

3 9  6     8 

7    8  3 5  

 8  3  2   6 

  1 7   2 8  

2   8  3   1 

8 5   9   6  

Viktória 
Hanzalová, 

VI.A 



 

 

Skoro na jar prichádza, 

kvietok jemný, pekný. 

Ráno, počas svitania, 

po záhrade rozvoniava. 

Čo je to ?  (akneižens) 

 

Kvietok rôzne farebný, 

ružový či biely. 

Avšak tŕne v sebe má, 

nikdy nám pokoj nedá. 

Čo je to ?    (ažur) 

 

Vlasy ako slnce má, 

pri sebe ich nosí. 

Od úst až po kolená, 

stále chodí bosí. 

Čo je to ? (devešV odeD) 

 

 

 

Nataška Varga, VI.A 

HÁDANKY 



 

 

Vypľúva obrázky, 

hľadá odpovede na tvoje otázky. 

Čo je to?     

 (čatíčop) 

 

 

Rastie pomaly, 

nikdy nie je dokonalý. 

Čo je to?      

(morts) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Johanka Polgárová, VI.A  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z D M E D V E Ď N 

I A J E L E Ň E B 

M Ľ C A J A Z I V 

A K Č O L V E J L 

S N E H U L I A K 

M R S E A Í E K DZ 

R Y O N Ž Š L N T 

Á B V S Ý K S R N 

Z A A E H A O S A 

OSEMSMEROVKA 

Riešenie :  

Viktória  

Hanzalová,  

VI.A 

zima         medveď     sneh       

líška         vločka       srnka 

ľad        ryba         snehuliak     

jeleň         mráz   zajac 

biela        sova          vlk        

osa 

 



HISTORICKÉ OKIENKO 

Čo všetko sa udialo v januári ... 

-vznik Slovenskej republiky (1993), 

-Američania otvorili Alcatraz (1934),  

-zomrel Štefan Banič, vynálezca padáka (1941), 

-prvýkrát bol odfotografovaný Mesiac (1839), 

-narodil sa J.R.R. Tolkien, autor kníh Hobbit, Pán 
prsteňov a iných... (1892), 

-zomrel Louis Braille, človek, ktorý naučil slepých čítať 
(1852), 

-narodil sa Elvis Presley (1935),  

-pokojne skonal náš hrdina, Ľudovít Štúr (1856). 

 

Zachované hlúposti, ktoré nikoho nezaujímajú, ale pobavia :D 

1988 – Angelina Jolie sa naučila bicyklovať. 

1610 – Galileo Galilei po prvýkrát použil ďalekohľad pre astronomické 

pozorovanie a uvidel ... NIČ. 

1924 - britský egyptológ, Howard Carter, objavil v Údolí kráľov 

Tutanchamónov sarkofág.  Doplatil na to črevnými ťažkosťami, 

ktoré sa dodnes volajú faraónova pomsta. 

2002 - Adela Banášová sa naučila rozprávať nosom plynule  

po francúzsky. 

     Adam Žemla, VIII.A 



 

                   

Ako motýľ ladný, rozvinie svoje krídla, 

no kvapka modrastého neba 

zabráni mu lietať . 

 

Vtom sa objaví zlato-biela farba, 

ktorá poruší snehobiely povrch. 

Farba jasnejšia ako Slnko 

 a tmavšia ako noc . 

 

Po chvíľke nežný vietor zaveje 

a guľatú farbu Slnka zanesie, 

za hranicu siedmich morí . 

 

Jemné krídla padajú do čiernej tmy, 

najprv sa len jemne vznáša, 

no po chvíle ho aj tam pohltí čierna tma. 

 

Slnko zapadá a snehobiele krídla 

pokryje farba zapadajúceho Slnka. 

 

Ako Slnko odchádza, 

zakryje svoje ladné krídla a čaká, 

 kým ho pohltí farba tisícich jazier.  

 

                                                                                Viktória Farkašová, VIII.A 



Hra hudby 
Znie flauta potichu, 

chveje sa víno v kalichu. 

Hudba sa hrá s odtieňmi, 

horí v dúhe s plameňmi. 

Klavír sa smeje s husľami, 

chytá ich čarovnými rukami. 

Klarinet tancuje s hobojom, 

trúbia ako slony, chobotom.  

Čarovná muzika je nám daná do vienka, 

je to prvá spomienka. 

Chvejú sa domy, 

padajú ľudia v bezvedomí.  

Tóny znejú v ušiach ľudských, 

rozoznejú trúbky lodí dunajských. 

Hudba pomaly doznieva, 

zvony kostolné rozoznieva. 

Tóny miznú, neukážu sa viac, 

máme ich radi, zo všetkého najviac. 

 

Johanka Polgárová, VI.A 



Vojna v krajine drakov 
 

Obrovský drak zletel k zemi, 
ja som však zostal nemý. 

 
Prihovoril sa ku mne hlasom temným, 

ja odpovedám hlasom jemným. 
 

Draci a čarovné stvorenia, 
umreli alebo podľahli záhade zmiznutia. 

 
Víly, vlkolaci a králi, 

pohľad draka ma stále páli. 
 

Mier a blahobyt tu vládol, 
avšak tieň sa sem vkradol. 

 
Tieň zlý a zákerný, 

náš svet bol rozvrátený. 
 

Vojna a krv všetko zničili, 
ale jedného dňa aj u nás, víťaznú vlajku vztýčili. 

 
Avšak nepokoje nastali znova, 

preto potrebujeme práve Teba. 
 

Iba Ty nás dokážeš zachrániť, 
z pút temných síl vymaniť. 

 
Tentoraz černokňažník zotročil drakov, 

táto vojna zmenila sa na prežitie iba s pomocou prakov. 
 

Tvoje srdce čisté, 
predstavy záchrany sú stále hmlisté. 

 
Nepoddal som sa predstavám mylným, 

vrhol som sa do neznáma s duchom silným. 
 

Tento drak neklamal, to viem iste, 
na sebe mal maskovanie, 

blato, špinu a dokonca i lístie. 
Ľudí pomrelo celé kopy, 

mladí či starí, ktorí mali svoje roky. 
 

Spolu s drakom prešli sme bránou, 



stretli sme sa s čarovnou vranou. 
 

Bola to vrana veštkyňa 
a za ňou bola tajuplná skriňa.  

 
Drak zrejme čítal moje myšlienky. 

Strasiem sa, zrejme si prezeral aj moje spomienky. 
 

Cez ďalší portál dostali  sme sa do krajiny, 
skoro mi z úst vypadli sliny. 

 
Toľko krvi a mŕtvych, 

chodil som po trámoch vŕzgavých. 
 

Trámy, ktoré boli kedysi domami, 
kde malé deti povedali svoje prvé „mami“. 

 
Zrazu z neba zletel drak, 
očervenel som ako rak. 

 
Utiekol som len o vlások, 

zrazu zbadal som zástup krások. 
 

Pri nich stál muž v dlhom hábe, 
od draka dozvedel som sa, že tu vládne. 

 
Skôr, než som myslel, vytiahol som meč, 

ale potom, čo som to vykonal, stratil som reč. 
 

Zahnal som sa a môj meč preťal žily, 
a draci razom doslúžili. 

 
Všetci mi ďakovali, 

a všade chýry o mne kolovali. 
 

Drak, čo ma sem zavolal, 
sa tiež medzi nimi radoval. 

V tejto krajine som zostal navždy, 
a odvtedy sa tu nediali vraždy. 

 
THE END 

 
 

     Johanka Polgárová, VI.A 



Začítajte sa do našich napínavých príbehov na pokračovanie... 

 

Neviem ako, ale po tom šoku, čo som zažila, sa mi podarilo zaspať. Zobudila 

som sa o trištvrte na sedem a išla som sa von prejsť. Vyšla som pred dom a videla 

som ženu, ako sa ponáhľa domov. Bežala som za ňou a spýtala sa jej, kam sa tak 

ponáhľa. „Už sa to začína!“ povedala. „Čo sa začína?“ nechápala som. „Určite to 

vieš, nebudem ti to hovoriť! Nemáme čas!“ Tak som sa jej ešte spýtala,  kde 

všetci sú. „Všetci sú už doma, vo svojich bunkroch. Veď už je skoro sedem!“ 

Zmätene som na ňu pozrela. Spýtala sa ma, či som tá nová, čo sa sem 

prisťahovala. Prikývla som. Už na mňa nekričala, ale milo hovorila: „Toto všetko sa 

začalo, odkedy ho zavreli do blázinca. Tu máš adresu a meno, ja už musím ísť.“ 

Podala mi papierik a zmizla za bránou. Pozrela som na hodinky. Rodičia sú už 

určite v práci, a tak si nikto nevšimne, že tu nie som. Prišla som na autobusovú 

zastávku. Mala som šťastie, čakala som len päť minút. Konečne došiel. Nastúpila 

som do autobusu a až po desiatich minútam mi došlo, že neviem, čo sa ho mám 

spýtať. Strašne sa mi začali potiť dlane a v hlave som mala chaos. Vystúpila som 

a išla k bráne. Strážnik ma zastavil a spýtal sa ma, za kým idem. Ja vlastne 

neviem. Ani som sa na ten papierik nepozrela. Vytiahla som ho z vrecka a pozrela 

naňho. Asi odpadnem. Tam je napísané ALBERT LASTDRAK. Ukázala som to 

strážnikovi a on ma potom vzal do jeho izby. Zavrel za mnou dvere a odišiel. 

Chvíľu som len stála pri dverách, lebo si ma nevšímal a ja som nevedela, čo 

povedať. Pozrel na mňa a rozbehol sa za mnou. Začal ma objímať a hovoril:  

„Ahoj! Prečo si svojho pradedka neprišla pozrieť skôr? Čakal som ťa tu!“ 

Nevedela som, čo na to povedať. Tak som len bez rozmýšľania povedala: „Prepáč, 

myslela som, že si už mŕtvy. Každý rok som ti chodila zapaľovať sviečky na 

cintorín.“  Zrazu zosmutnel a spýtal sa ma, čo tu vlastne chcem. Tak som mu 



povedala o tom, čo mi povedala tá žena. Po chvíli začal: „Vieš, všetko sa to začalo, 

keď som mal toľko rokov čo ty. Presťahoval som sa tam. Diali sa mi divné veci. 

Nevedel som zaspať a v oknách som videl žiarivé oči, tak ako ty. Jedného dňa 

som sa rozhodol , že keď to uvidím znovu, pôjdem sa tam pozrieť. Prišiel som 

k nemu a okolo okna lietali DRACI. Bola asi polnoc, tak som vyšiel von. Najprv som 

stál za kmeňom stromu. Po chvíli som išiel za nimi. Jeden si ma všimol, vyložil ma 

na svoj chrbát a vzletel so mnou. Lietali sme nad celou dedinou. To bola vtedy 

zábava. Asi po hodine ma vyložil pred domom. Poďakoval som sa mu a išiel spať. 

Keď som sa zobudil, bežal som to povedať kamošom. Neverili mi. Nikto mi neveril, 

ani rodičia. Po týždni si všetci mysleli, že som blázon a zavreli ma sem. Odvtedy 

viem len to, že sa chcú draci ľuďom za mňa  pomstiť. Ničia ľuďom veci a zabíjajú 

ich. Ľudia preto chodia von len od piatej do siedmej rána, lebo vtedy draci spia. 

Viac neviem.“ „Ďakujem ti.“ povedala som „Už musím ísť, ale ešte sa zastavím.“ 

„Dobre, budem ťa tu čakať.“ Zakývala som mu a odišla. Prišla som domov 

a zapísala si do denníka všetko, čo som sa dozvedela. Teraz mi neostáva nič iné, 

len čakať do večera. Divné! Bojím sa aj teším naraz. Čo keď sa im nebudem páčiť 

a zabijú ma? Trochu sa na pradedka podobám. Čo keď si ma s ním pomýlili? Asi by 

som tam nemala ísť. Mám ešte pár hodín na to, aby som si to premyslela. Dlhé tri 

hodiny už premýšľam a asi tam pôjdem. Počujem hrkotať kľúče v zámke. To budú 

určite rodičia.  Prídem k nim a pýtam sa ich, ako bolo v práci. O tej návšteve 

drakoch im nič nepoviem. Bude to moje malé tajomstvo. Rodičia mi začali 

rozprávať, ani neviem čo. Myslela som len na večer. Chvíľu som sa s nimi 

rozprávala, a potom som išla do izby. Nastavila som si budík na polnoc a zaspala 

som. Keď mi zapípal budík, pozrela som do okna. Je tam oko, určite tam sú. 

Vstala som z  postele a išla tam. Jeden si ma všimol a vychrlil na mňa oheň. Zľakla 

som sa a zaliezla do postele. Asi sa im nepáčim, ale to nevadí. Ja sa nevzdám! 

Musím sa s nimi skamarátiť! Zajtra to vyskúšam znova. 

Lea Stranská VI.A 



Začítajte sa do našich napínavých príbehov na pokračovanie... 

 

 

 

 

Kapitola 4  

Posol bol na svoj vek prekvapivo rýchly a párkrát som ho skoro stratil. Sledoval 

som ho asi hodinu, pomaly sa stmievalo a on stále pokračoval. Už som myslel, že to 

vzdám, keď zrazu zastal. Spoza rohu som videl, ako vošiel do dverí. Dvere patrili budove, 

ktorá pri dôkladnejšom preskúmaní pripomínala krčmu. Teraz som zastal a mal som pred 

sebou rozhodnutie: budem riskovať a vojdem dnu,  alebo sa vrátim domov a budem žiť 

ako predtým. Rozum mi hovoril, aby som sa vrátil domov, ale moja zvedavosť ma 

premohla. Namieril som si toku dverám, keď zrazu okolo mňa prešla postava, ktorá k nim 

išla tiež. Nenápadne som spomalil, až som nakoniec zastal a pozoroval tajomnú postavu 

v plášti. V momente, ako prišla ku dverám, tak sa otvorili a muž, s jazvou na tvári, bez 

pozdravu vyhŕkol: ,,Heslo! “  Postava zamumlala niečo v jazyku, ktorý som nepoznal, 

a vošla dnu. Nebude to také ľahké, ako som si myslel. 

 

Kapitola 5  

Vojsť dnu dverami asi nepripadá do úvahy, a tak som vyliezol na strechu 

vedľajšieho domu a hľadal cestu dnu. Dostať sa dnu nepozorovaný, je nad moje sily, 

takže som to vzdal a rozhodol sa, že pôjdem domov. Pri zliezaní zo strechy som si ale 

všimol niečo podozrivé. Za krčmou stáli traja vojaci. Prišlo mi to čudné. Čo by tu tak 

neskoro robili ? Zdalo sa, akoby na niekoho čakali. A ten, niekto, naozaj prišiel. Neveril 

som vlastným očiam. Bol to Ron. Ron bol môj najlepší, a v podstate, jediný priateľ. 

Prikrčil som sa, aby ma nebolo vidno, a pozoroval rozhovor. Vyzeralo to ako obchod. 

Obchod, z ktorého sa vykľul útok. Vojaci tasili meče a obkľúčili ho. Zo strechy som viac 

zoskočil ako zliezol a rozbehol sa k Ronovi. V hlave sa mi rodil plán. My sme dvaja bez 

JackTruster 



skúseností, proti trom vycvičeným vojakom. Priamy útok teda nepripadá do úvahy. 

Musíme to vymyslieť inak.  

 

Kapitola 6 

Skrčený za sudmi od vína som hľadal spôsob, ako Rona zachrániť. Nič ma 

nenapadalo, tak som si zúfalý sadol chrbtom k sudu a predstavoval si, čo sa asi stane, ak 

mu nepomôžem. V tom som pravou rukou v tme nahmatal kameň. Hneď som vedel, čo 

musím urobiť. Lampa, pod ktorou stáli, bola veľmi stará, a podľa mňa by stačil jeden 

dobre cielený zásah a lampa by zhasla. Vystrčil som sa spoza rohu, namieril som a hodil. 

Kameň trafil cieľ a rozbil sklo na lampe, ktorá okamžite zhasla. Zrazu nastalo ticho. 

Ticho, ktoré po chvíli prerušili nadávky a krik vojakov. Kameň svoj účel splnil, vojaci nič 

nevideli. Ja a Ron sme na tom však boli rovnako. Dúfal som, že sa mu podarilo ujsť. Asi po 

piatich minútach sa otvorili dvere a von vyšla komorná s lampášom. Jej výkrik sa mi zaryl 

až do špiku kostí.Spoza sudov som zbadal dvor, na ktorom ležali telá vojakov. Ron tam 

však nebol. 

 

Adam Žemla, VIII.A 


