


Redakčná rada 

 

Johanka Polgárová, VI.A 

Nataška Varga, VI.A 

Viki Hanzalová, VI.A 

Lea Stranská, VI.A 

Viki  Farkašová, VIII.A 

Vanesa Váleková, VIII.A 

Vanesa Doronyaiová, VIII.A 

Adam Žemla, VIII.A 

 

Ilustrátori časopisu 

 Veronika Csölleiová, II.B 

 Ella Valachovičová, II.B 

  

 

 

 

 

Pri tvorbe časopisu nám pomáhali pani učiteľka Polačeková a pani učiteľka 
Walzelová. 



 
Naši šikovníci a šikovníčky   

 

GRATULUJEME 

Emme Vraníkovej 
k 3. miestu v okresnom kole 

Hviezdoslavovho Kubína 

 

 

 

 

 

 
 

Lea Stranská, VI.A  

 



 
Naši šikovníci a šikovníčky   

GRATULUJEME 

Veronike Kuchtovej 
k 2. miestu v okresnom kole 

Hviezdoslavovho Kubína  

 

  

 

 

 

 
 

Lea Stranská, VI.A  

 



 
Naši šikovníci a šikovníčky   

GRATULUJEME 

Matúšovi Žemlovi 
k 2. miestu v okresnom kole 

Pytagoriády  

 

 

 

 

 

 
 

Lea Stranská, VI.A  



Čitateľská rubrika 
Najlepšie knihy mesiaca: 

 Divergencia, Rezistencia a Experiment 
(Veronica Roth) 
Vo svete, ktorý je rozdelený na päť frakcií, čaká na 16-ročnú Tris ťažké 

rozhodovanie. Zostane alebo navždy opustí svoju rodinu?  

 

 

 

 
 
 

 

 

 Eragon, Eldest, Brisingr a Inheritance 
       (Christopher Paolini) 

Pätnásťročný chlapec Eragon nájde v Dračích horách vajce, ktoré sa 
najskôr snaží speňažiť, ale neskôr sa mu vyliahne dračie mláďa. Eragona začne 
prenasledovať zlý vládca Galbatorix..... 

 

 

 

 

Odporúčame 



 Čitateľská rubrika 
Najlepšie knihy mesiaca: 

 
 
 Hry o život, Skúška ohňom a Drozdajka 
(Suzanne Collinsová)  
 

Čo by ste urobili v aréne? Keď vyberú Katnisinu sestru do arény a ona sa 
dobrovoľne prihlási za ňu, svet sa v okamihu zmení. V aréne ju čaká 23 súperov, 
 s ktorými bude bojovať na život a na smrť, ale popritom ju priťahuje chlapec 
z jej vlastnej minulosti..... 

 

 

 

Johanka Polgárová, VI. A 

Lea Stranská, VI. A 

 

Odporúčame 



 

 

112 - Linka tiesňového volania 
150 - Hasiči  
155 - Rýchla zdravotnícka pomoc  
158 - Polícia  
159 - Mestská polícia  

18 155 - Letecká záchranná služba  
18 300 - Horská záchranná služba  

Ak si nevieš hneď 
spomenúť, stačí 
ak vytočíš 112. 

Ak potrebuješ pomoc:  

116 111     Linka detskej istoty 
0800 – 117 878  Linka detskej dôvery  
116 000     Linka pomoci pre nezvestné  
     deti v EU 
 

Leto je plné nástrah 
a nebezpečných situácii. Pripomeň si 

s nami dôležité telefónne čísla, 
s ktorými môžeš zachrániť život. 

Vaši redaktori  



Zdroj: http://www.zachranari.sk/Default.aspx?CatID=418 

 

Zopakujte si 
dôležité pokyny 

s Jožkom Fľakom 
v komikse. 



 

 

1. Aký je výsledok?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pridaj dve zápalky tak, aby platila rovnica.  

 

 

 

 

 

 

 

3. Ktorý dielik chýba  do 
štvorca? 
     
 

 

Potrápte si    
hlavičky   

Vaši redaktori  



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorky: Valachovičová Ella, II.A, Csölleiová, Veronika, II.A 

 



Hádanky  
Som plná potkanov a múch, 

aby som sa pohla, 
 potrebujem veľa rúk. 

Na mojich stĺpoch sú plachty, 
v dnešnej dobe volajú ma jachty. 

    Čo som? 
  (staroveká loď) 

 

Som plná strán, 
čítal ma každý veterán. 

Príbehy a múdrosti ukrývam, 
pri používaní sa neprehrievam. 

  Čo som?           
(kniha) 

 

Nosím sa na chrbte. 
Len sa tak nehrbte! 
Mám veľa otvorov, 

schová sa tam veľa tvorov. 
 Čo som?       
(batoh) 

 
  

Má to samé diery, 
a predsa to nie je syr. 

Píska to, 
 hoci ústa nemá. 

Čo je to? 
(flauta) 

 



Má to krídla a nie je to vták, 
je to rýchlejšie ako idúci vlak. 

Čo je to? 
(lietadlo) 

 
 

Bez hlasu piští, 
bez krídel letí, 
bez nôh skáče, 

bez rúk berie smeti. 
 Čo je to?     

(vietor) 
 
 

Žerie to oči ľudí  
a predsa to nemá ústa, 

kradne to ľuďom identitu, 
a predsa nemá ruky. 

  Čo je to?      
( internet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Johanka Polgárová, VI.A 



 
 
 

Historické okienko  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. marca 1804 sa 
Napoleon Bonaparte 
prehlásil za cisára . 

 5.marca 1953 
zomrel vodca ZSSR  

J.V. Stalin.  

    MAREC 

V marci 1903 kvôli 
extrémnemu suchu 
vyschli Niagarské 

vodopády.  

V marci 1998 
NASA oznámila, že 

sonda našla na  
Mesiaci vodu.  



 
 
 

Historické okienko  
 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

    APRÍL  

2. apríla 2005 zomrel 
pápež JÁN PAVOL II., 
vlastným menom Karol 
Wojtyla, ktorý stál na 
čele rímskokatolíckej 

cirkvi 26 rokov.  

3. apríla 1764 bol za 
rímsko-nemeckého cisára 
korunovaný syn Márie 
Terézie, Jozef II.   

 

6. apríla 1917 USA 
vstúpili do 1.svetovej 

vojny po tom, čo Nemci 
potopili britský parník- 

Lusitaniu.    

20. apríla 1921 sa v Radošine 
narodila herečka KATARÍNA 

KOLNÍKOVÁ, členka 
Radošinského naivného divadla 

v Bratislave 



 

V strede pláne stojí hora, 

z útrob hory hlások volá. 

Trpaslíka hlas to volá, 

ozýva sa celá hora. 

Rozpráva trpaslíkovi dejiny, 

o dobýjaní cudzej krajiny. 

Krajina s menom Moria, 

hlasy mŕtvych hovoria. 

Putovali sme do ďalekých krajín, 

prekračovali sme kopu chvojín. 

Po dlhej a únavnej ceste, 

zastali sme v trpasličom meste. 

Keď sme vošli, zostali sme ohromení, 

v strede podlahy stál meč rozlomený. 

Boli tam veľké siene, 



na stenách tancovali tiene. 

Zrazu ozval sa výkrik, 

tiene spustili pokrik. 

Vrhli sa na nás sťa zver, 

utiekli sme rýchlo na sever. 

Od tej doby žiaden trpaslík nevkročí do hory, 

uteká pred jej tieňom ako zajac do nory. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autor: Johanka Polgárová, VI.A  

 



 

 
Mladé listy stromov vo vetre viali, 

na vrchoch mocné stromy stáli. 

Stromy nádherné zelené, 

z jasného svetla stvorené. 

Malé stromy v lesnej škôlke rástli, 

na kopcoch sa stáda pásli. 

Ihličie a miazga voňali všade, 

ovce spokojne bľačali v ohrade. 

Avšak beda, jedného dňa zafučal vietor, 

veľa stromov toho dňa zmietol. 

Dul vietor silný zo severu, 

vial od Tatier až k Ďumbieru. 

Stromy vo vetre viali 

ako tie naše slovenské zástavy. 

Keď vietor ustal, ach, veľká to beda, 

liečiteľa stromov treba. 



Na zemi ležalo lístie, 

to už s konárom nezrastie. 

Po Tatrách rozliehal sa smútok a žiaľ, 

žiadna živá duša neušla odtiaľ. 

Les rástol ďalej, 

bola to naša nádej. 

Tatry raz povstanú z popola vlastnej skazy, 

pri pohľade na tú biedu, ma ešte stále mrazí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Johanka Polgárová, VI.A 



VEĽKÁ NOC 
Veľká noc sa už k dverám blíži, 

vodička nám neublíži. 

Budeme my zdravé dosť, 

korbáč tvrdý ako kosť. 

Po lýtkach a po zadku, 

vykúpu nás v potoku.  

 

 

 

 

Marec – mesiac kníh  
Múdra je a naučí nás, 

možnože aj príbeh nám dá. 

Pointa v nej večne skrytá, 

naučí aj kamaráta. 

Veľa slov a veľa viet, 

príbehov v nej málo niet. 

Veľká, detská, hrubá kniha, 

to je predsa nápad pre nás. 

 

Autor: Vanesa Váleková, VIII.A  



  

LYŽIARSKY VÝCVIK 
 

 

Od 7.3 do 11.3 sa deti Základnej školy vo Veľkom Bieli, konkrétne niektorí 

žiaci 6.,7. a 8. ročníka, zúčastnili lyžiarskeho kurzu. Žiaci boli ubytovaní buď 

v chate, apartmáne alebo vo wellnesse. 

Skoro ráno sa žiaci vychystali a išli sa svah. Deťom, ktoré sa lyžovať 

nevedeli,  ale i skúsenejším lyžiarom, pomáhal inštruktor.  

V stredu a v piatok sa žiaci mohli ísť okúpať do bazéna. Bola tam 

 sranda . Pri veľkom bazéne bol aj malý bazénik s teplou vodou, pre malé deti. 

Zabavili sme sa aj tam .  

V posledný deň, teda v piatok, boli žiaci po kúpaní pobalení a už sa len 

čakalo na obed a neskôr na autobus. Po hodnej chvíli, keď sme sa blížili smerom 

do školy, si niektorí začali 

spievať pesničky, ktoré 

každého potešili. 

 

Bolo naozaj super   

 

 

 

 

 

Autor: Nataška Varga, VI.A  

Krátka reportáž 
o našom 

lyžiarskom  



 
7.3.2016 o 8:40 bol ten deň, keď sme odišli zo školy autobusom, na náš prvý 

lyžiarsky kurz.  Cestovali sme asi dve hodiny. Keď sme prišli, pani učiteľka mňa 
a ostatných šiestakov zaviedla do staršej časti chaty. Museli sme sa vytrepať s veľkými 
kuframi po strmých schodoch, aby sme sa dostali do našich izieb. Mala som izbu úplne na 
konci chodby. Izba bola asi tri metre široká a päť metrov dlhá a bolo v nej natlačených 
osem  postelí a dve skrine. Bývala som v nej s Laurou, Marienkou, Johankou, Viki, Mirkou 
a Sarah. 

Vybalili sme sa a išli na obed. Keď sme dojedli, išli sme sa prezliecť. Prezliekli sme 
sa, a potom sme vonku čakali na skybus. Trvalo mu to asi hodinu. Keď konečne prišiel, 
odviezol nás hore na Kohútku. Prišli sme hore a rozdali si lyže a lyžiarky. Tí, ktorí vedeli 
lyžovať, boli za minútu hotoví a pripravení na svah. Ostatní asi pol hodinu zápasili 
s lyžami a lyžiarkami. Dali sme si len jednu jazdu, a potom sme museli ísť naspäť.  

Dorazili sme na chatu, prezliekli sa a išli sme večerať. Po večeri sme museli ostať 
v jedálni do 21:30, lebo sme mali spoločné aktivity. O desiatej sme mali večierku, ale 
naša izba zaspala až o 2:30 ráno. O 7:00 sme vstávali a išli sa naraňajkovať. Po raňajkách 
sme sa prezliekli a išli lyžovať. Tí, ktorí vedeli lyžovať, dostali skypasy a išli. Ostatní 
neviem čo robili, lebo ja som lyžovať vedela. Lyžovali sme s Ľubošom, naším inštruktorom. 
Najprv sme išli na modrú zjazdovku a tou sme obišli čiernu. Tak sme išli niekoľkokrát, 
potom sme išli cez polovicu modrej aj čiernej zjazdovky. Po štyroch hodinách sme už 
museli ísť naspäť do chaty. Keď sme došli na chatu, nerobili sme nič zaujímavé. Len sme 
mali oddych, potom obed, zase oddych, potom večeru a spoločnú aktivitu.  

Na ďalšie ráno sme sa rozcvičili, najedli a prezliekli. Keď sme lyžovali, tak sme 
chvíľu išli tak ako včera, a potom sme išli len cez čiernu. Prvá jazda cez čiernu zjazdovku 
bola pre mňa úplne ľahká, ale ostatným to trvalo dlhšie. Ďalšie jazdy už išli aj ostatným 
lepšie. Po ďalších jazdách sme ja, Tomáš a Vanesa čakali dole na ostatných a rozmýšľali, 
že by sa tam dole hodila lavička, lebo nás už boleli nohy. Keď sme už prišli do chaty, mali 
sme na výber, či sa chceme ísť kúpať alebo sa ísť  prechádzať. Ja som sa išla 
prechádzať, lebo sa mi nechcelo kúpať.  

Prechádzali sme sa dve hodiny cez les. Bolo to tam krásne. Keď sme prišli,  
naobedovali sme sa, potom navečerali a hrali sa. Na ďalšie ráno sme išli poslednýkrát 
lyžovať. Lyžovali sme celý čas po čiernej, ale poslednýkrát sme išli po modrej. Celý 
týždeň som nespadla na  lyžiach a na poslednej jazde, dva metre pred cieľom,  sa mi 
skrížili lyže. Lyžovali sme v ten deň šesť hodín. A keď sme prišli na chatu, všetci sme boli 
dolámaní, ale museli sme sa ísť prechádzať. 

Na ďalší deň sme sa mali ísť kúpať, ale niektorí (aj ja) sme nechceli, tak sme sa 
išli prechádzať. Po dvoch hodinách sme prišli na chatu a museli sa zbaliť.  O hodinku 
prišiel náš autobus, aby nás odviezol domov. Všetci sme boli smutní, že musíme odísť. 
Keď autobus zaparkoval pred školou, už nás všetkých čakali rodičia. Keby bola možnosť 
ísť znovu, určite by som išla.                                             Autor:     Lea Stranská, VI.A 



 

 
 

Prvý deň, keď sme prišli autobusom pred chatu, bola som šťastná, lebo som sa 
veľmi tešila. Vyšli sme z autobusu, rozdelili si izby a vybalili kufre. Vyšli sme z izby po 
schodoch dole do jedálne, dať si obed. Po obede sme sa išli obliecť na svah, požičať si 
lyže alebo lyžiarky, kto čo potreboval.  

Po rozdelení kto vie a kto nevie lyžovať, sme sa vrátili na chatu a mali sme 
oddych. Na večeru sme mali cestoviny s kakaom alebo makom. Ja radšej s kakaom. Po 
večeri sme zostali dole v jedálni a hovorili sme si ďakovania a ospravedlnenia. Po 
večernom programe sme išli na izby spať.  

Na druhý deň sme sa zobudili, prezliekli a išli raňajkovať. Rýchlo som sa 
naraňajkovala a bežala sa prezliecť do kombinézy na lyžovanie. Išli sme so skybusom na 
stredisko Kohútka. Nasadili sme si lyže a úžasné štyri hodiny sme sa lyžovali. Hodinu 
pred odchodom sme sa  ja, Lea, Naty a Tomáš išli lyžovať s naším inštruktorom Ľubošom, 
po čiernej zjazdovke.  

Vrátili sme sa z lyžovania, prišli na izbu a mali sme oddych. Potom sme išli na 
večeru. Po večeri nasledoval program. A nakoniec dňa sme išli spať.  Na tretí deň sme sa 
zobudili, naraňajkovali, prezliekli do kombinézy a išli so skibusom na Kohútku. Hneď sme 
sa išli lyžovať. Po troch hodinách sme sa vrátili, naobedovali a išli na túru. Bolo to skvelé. 

Po  túre sme mali oddych. Potom sme sa navečerali, mali program a išli spať. 
Štvrtý deň sme sa zobudili, opäť naraňajkovali,  prezliekli a išli na Kohútku. Lyžovali sme 
sa šesť hodín, ktoré boli posledné. Vrátili sme sa, zahrali sme sa, navečerali sme sa, užili 
sme si posledný večerný program a išli spať. 

 Posledný deň sme sa naraňajkovali, zbalili a odpočívali. Naobedovali sme sa a išli 
sa kúpať do bazéna. Tam sme plávali a hrali karty a keď sme sa vrátili,  poupratovali  
sme si izby a rozlúčili sa. Nastúpili sme do autobusu, odložili batožinu a usadili sa. Keď 
sme prišli domov, bola som smutná, lebo som chcela ešte lyžovať, no aj rada, lebo som sa 
už tešila, že poviem svojej rodine tie skvelé zážitky. 
 

 

 

Autor: Viki Hanzalová, VI.A  



Príbehy na pokračovanie 
 

Aj taký je život... 

 

„Pane Bože, čo zlé som ti urobila, že ma takto tresceš?“ povzdychla si a odpila si 

z vodky. „Mišo, poď sem!“ K opitej mame pribehol malý osemročný chlapec so slzami  

v očiach . „Áno mami?“ vzlykol. „Si naučený do školy? Aké úlohy ste mali?“ spýta sa syna. 

„Mali sme iba napísať krátky sloh o svojom živote.“ riekol... „ D-o-o-bb-ree, choď si ľah-

n-núť!“ zakričala mama. Uplakaný Miško vbehol do izby, dal si pyžamo, utrel si slzy 

a ľahol si do postele.  

„Vstávaj, o chvíľu máš školu!“ skríkla mama. Miško bol vzorný žiak a vždy sa do 

školy tešil.  Ale ani tam ho nemali radi, pretože nemal také veci ako jeho spolužiaci. Na 

prvej hodine, keď žiaci čítali svoje slohy, Miško svojich spolužiakov pozorne počúval 

a predstavoval si ich život. Bol to život,  po ktorom túžil každý a každý ho aj taký zrejme 

mal, až na Miša. 

 So svojím slohom prišiel na rad Miško. „Takže začnem od začiatku. Keď som bol 

malý, bol som strašne šťastný, taký obyčajný bezstarostný život. Všetko sa to začalo, 

keď som nastúpil do škôlky. Moja maminka čakala moju sestričku a nemohla chodiť do 

práce, preto nás môj otecko opustil.  Mal som ho veľmi rád, vždy bol pri mne, každý 

večer mi čítal rozprávky a hral sa so mnou. Pri odchode mi dal malého macka a povedal, 

že mám dávať pozor na sestričku aj na maminku, pretože som už veľký chlapec. Tieto 

slová som si zapamätal. Aj keď mi bolo za ockom smutno, vedel som, že to zvládnem. 

O pár mesiacov prišla na svet moja mladšia sestra Dianka. Nevedel som, ako sa o ňu 

postarať, ale snažil som sa.  

Mamina začala chodiť do práce a Dianku strážila nejaká teta. Bol som nadšený, 

každému som sa chválil, akú mám krásnu sestričku. No jeden večer začala Dianka 

strašne kašľať a mamina ju zobrala do nemocnice.  Mesiac som Dianku nevidel,  až potom 

ma mamina zobrala za ňou. Mamina celý mesiac len plakala a hovorila mi, ako ma ľúbi a že 

to zvládneme. Keď som prišiel za Diankou, ani som ju nespoznal. Jej krásne blonďavé 

vlasy boli fuč. Musel som mať rúšku a Dianky som sa nemohol ani dotknúť. Boli sme tam 



len hodinu a Dianku som nemohol vôbec objať.  Stále som na ňu myslel. O tri dni neskôr 

mi maminka povedala, že Dianka išla do nebíčka. Rozplakala sa a povedala mi, že ma ľúbi. 

Stále čakám, kedy sa odtiaľ Dianka vráti. Vtedy to bolo poslednýkrát, čo mi mamina 

povedala, že ma ľúbi. Odvtedy nemáme žiadne peniažky, maminka na mňa stále kričí 

a pije. Deti v škole sa mi smejú a ja neviem, čo mám robiť. To je koniec.“  

Miško zdvihol hlavu od slohu, pozrel sa na pani učiteľku, ktorá mala slzy 

v očiach.....,,Haha tvoja sestra sa už nevráti, zomrela..“ ozval sa výsmech spolužiaka. 

Teraz vošli slzy do očí aj Miškovi a bolela ho predstava, že jeho spolužiak mal pravdu. No 

Miško dospel k tomu, že bude lepšie, ak bude aj naďalej veriť, že jeho malá sestrička sa 

raz vráti. ,,Ospravedlňujem sa...“ povedala pani učiteľka, utrela si slzy a vybehla von. 

Keď zazvonilo, deti vybehli z triedy, každý za rodičmi, len Miško ostal sám sedieť na 

schodoch...Nechcel ísť domov, školu mal rád a vedel, že tam bude lepšie. Takto to išlo pár 

rokov.. Pár rokov plných sĺz, trápenia sa a šikany.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanesa Doronyaiová, VIII.A 




