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Prečo som sa oblieval  (v triede) 

 

Veľká noc sa nezačala, 

vodička ma nalákala. 

V triede sme sa oblievali, 

pani učiteľku sme nahnevali. 

Za trest potom, nevedomky, 

musím písať tieto riadky. 

Hlavičku si precvičím,  

pani učiteľku poteším.  

Počkám radšej na Veľkú noc,  

dievčatá budú mokré do Vianoc.  

Adam Pribylinec, V.B  



Naladenie na úvod... 

 Mám rada jar, pretože príroda vôkol nás sa prebúdza a všetko 

rozkvitá. Lesy sa prebúdzajú zo zimného spánku, z ich konárov sa 

ozýva štebotanie veselých vtáčikov. Holé konáre si obliekajú svie-

že zelené šaty z najjemnejšieho hodvábneho lístia. Zvieratá nesme-

lo vytŕčajú hlávky zo svojich nôr a pozorujú prebúdzajúcu sa prí-

rodu.  

 Slnko pomaly pláva po azúrovom nebi a jeho plavby sa zo dňa 

na deň predlžujú. Usilovným slnečným lúčom neujdú pozostatky 

bielej snehovej periny a odkrývajú všetko, čo sa pod ňou ukrývalo. 

Na vrcholoch hôr sa snehová prikrývka ešte drží zubami-

nechtami. Len kúsok od nich poskakujú kamzíky a radujú sa 

z prvých slnečných dní po krutej zime.  

 Po oblohe plávajú kŕdle sťahovavých vtákov, ktoré sa po dl-

hom čase nevedia dočkať návratu domov. Domáci vtáčí orchester 

víta operencov ľubozvučnou pesničkou. Ich koncert si prišli vypo-

čuť aj štíhle srny so svojimi mláďatami. Prechádzajú sa po mäk-

kom koberci čerstvej trávy, v ktorej rozvoniavajú prvosienky 

a fialky. V jemnom vánku tancujú steblá trávy pokropené rosou 

svoj jarný tanec. 

 Jar nesie so sebou závan novej energie, radosť a vitalita sa mi 

vlieva do žíl a túžim sa rozbehnúť po mäkučkej lúke a privoňať si 

k jarným kvetom.  

Viktória Kernová, VII.A     



Je pondelok, ja vstávam, 

ale už to nezvládam.  

Skoro vstávať – to nie je nič pre mňa, 

zbalím kufre a odchádzam vedľa.  

Vyjdem von, zazvoní zvon 

a je tam on, Tama s otcom.  

Odvezie nás do školy 

a tam nás privíta auto Kmošeny.  

S Kmošenom sa dohadujem, 

či v tom Žiari prestanujem, 

či tam budú postele alebo len fotele. 

Otec sa s Kmošenom rozpráva 

a Aďa zatiaľ nadáva,  

je jej zima, tak, 

a nad hlavou jej preletí čierny vták.  

Dnes je utorok, už sme tu deň, 

Tama požiera sójový kmeň. 

Na svahu sa učíme, 

asi bez zranenia skončíme. 

Idem doprava, potom doľava, 

zrazu uvidím Rada  

a rozbolí ma z toho hlava.  

 

Je streda, Tamarku zobudiť treba. 

Príde pani Holková, pochváli nás 

a na zelený čaj pozve nás. 

Pán učiteľ hru vymyslel, 

keď sa pri obede zamyslel.  

Ideme na prechádzku, 

splniť dobrú dochádzku. 

Zájdeme aj  do obchoďáku, 

cítim sa jak v Kameňáku. 

 

Dnes je štvrtok, čítam vám tu básničku,  

vymysleli sme ju preto, 

lebo sa nám nechce spievať pesničku. 

 

Aďka Lukáčová a 

Tamarka Tkáčová z VIII.A 



KLOKAN  
Dňa 21. marca sa „klokanilo“ na štyroch kontinen-

toch na zemeguli. Na Slovensku to  bolo až na 1 500 

školách. V našej škole žiaci 3.— 6. ročníka písali test v jedálni. Test tr-

val 60 minút. Všetci sme sa snažili test napísať čo najlepšie. Tejto súťa-

že sme sa zúčastnili aj v predchádzajúcich rokoch. Všetci sme mali pred 

súťažou, lebo niektoré úlohy bývajú náročné. Museli sme logicky roz-

mýšľať. Ale snažili sme sa napísať test čo najlepšie. Všetci žiaci boli 

úspešní riešitelia. Na I. stupni sa nám črtá niekoľko talentovaných žia-

kov, takže dúfame, že svoj talent na matematiku a logiku budú rozvíjať 

aj naďalej :) Na II. stupni sa žiakovi V.A — Jergušovi Kováčikovi poda-

rilo dokonca umiestniť na 7. mieste v rámci celého Slovenska!  

 

 

 

 

 

 

 

Víťazom srdečne gratulujeme a tešíme sa na 

stretnutie opäť o rok! 



   

 

 

 I. stupeň  19.3.2019 

 Výsledky v próze: 

 1. miesto: Karolína Kubínová 

 2. miesto: Michaela Holazová 

 3. miesto: Ema Žitňanská 

 

 Výsledky v poézii: 

 1. miesto: Nela Lichardusová 

 2. miesto: Chiara Aurélia Pauková, 

   Sophia Drozdeková 

 3. miesto: Patrícia Spišáková, 

               David Freissl 

V okresnom kole nás budú reprezentovať naše dve najúspešnejšie recitátorky, 

ktorým budeme držať palce. Veľa šťastia!  

     II. stupeň   20. 19. 2019 

 II. kategória 

         POÉZIA                                                                   PRÓZA 

1. Jakub Ďumbala, 6. A                                        1. Tamara Vyskočániová, 5. A 

2. Lenka Plchová, 5. B 

3. Alex Veselovský, 5.B 

    Barbora Niňajová, 6. A 

 

III. kategória 

          POÉZIA                                                                PRÓZA 

1. Rebeka Freissl, 7. A                                          1. Liliana Rudlová, 7. A 

2. Alexandra Vyšná, 8. A 

3. Simona Piovarčiová, 8. A 

    Alena Vránska, 8. A 

 

Víťazi školského kola nás budú reprezentovať v okresnom kole, ktoré sa usku-

toční v dňoch 10. a 11. apríla 2019 v priestoroch CVČ v Liptovskom Mikuláši.  



  

 

 

 

  
 

Od Fašiangov do Fašiangov, 

do Veľkého piatku,  

daj sa dievča pomaľovať, 

budeš mať pamiatku. 

Za oknami smiech a tanec, 

fašiangový harmatanec.  

Berte masky, je tu bál, 

fašiangový karneval. 

Saška Vyšná, VIII.A 

Fašiangy sú veselé, 

prinášajú radosť, smiech 

a veselé masky tiež. 

Fašiangy nás zabávajú, 

náladu nám vyrábajú. 

Celý rok sa radujeme, 

ako sa vymaľujeme. 

Ja som kuchár, ty si čert, 

máme radosť, to mi ver. 

Fašiangy nás zabávajú, 

na karneval prichystajú. 

Dedinou sa sprievod valí, 

hudbu nesie, jedlé dary. 

Do polnoci radosť, spev... 

V tvárach máme všetci jas, 

o rok sa na Fašiangy tešíme zas! 

Timotej Gracák, IV. A 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na náboženstve:  

- Jožko, kde býva Ježiško?  

- V našej kúpeľni.  

- A prečo?  

- Lebo ocko včera povedal: 

"Ježiši, ešte stále si v tej kúpeľni?" 

Príde učiteľka do triedy a hovorí žiakom:  

- Dnes budeme počítať s kalkulačkami.  

Deti sa začnú tešiť a učiteľka ďalej hovorí:  

- Koľko je 590 kalkulačiek a 790 kalkulačiek? 

Keď môj ocko príde do práce, tak vše-

tci naňho zízajú s otvorenými ústami. 

On je kúzelník??  

Nie, zubár. 

Tak, ako sa ti páči v škole, Jož-

ko?   

Je to podvod. My riešime úlohy 

a učitelia za nás berú plat. 

Veľké dopravné lietadlo vo vzduchu. Letuška informuje cestujúcich: 

To, čo vidíte sprava, je odlomené krídlo, to, čo vidíte zľava, je horiaci motor. Tie biele oblá-

čiky pod nami, to sú piloti, ktorí práve povyskakovali. Želám vám príjemný let! 

Učiteľ sa pýta žiaka: Čo je k nám bližšie: Mesiac alebo Antarktída?  

Žiak: Mesiac je bližšie. 

Učiteľ: A podľa čoho tak usudzuješ?  

Žiak: Mesiac odtiaľto vidíme, ale Antarktídu nie.                        

STROMOVÉ HÁDANKY 

Listy veľké ako dlaň, na jeseň červenou farbou hrám. Moje deti krídla majú, vieor ich do 

sveta nesie, aby z nich krásny strom vyrástol. Niekedy sám ako vojak v poli stojím, va-

rešku do kuchyne zo mňa vyrež. Kto som?  

(Javor)  

Nie som vysoká, ani široká, ale aj tak úžitok pre zvieratá mám. V jeseni červené bobuľky 

mám, každý vták si na nich pochutná. Kto som?  

(Jarabina)  

Krásna nevesta som aj keď sem-tam čierny fľak mám. Smutnú básničku o mne napísali, 

ale aj tak som najkrásnejšia v celom chotári. Kto som?  

(Breza)  

Vysoká som i pichľavá som. Na Vianoce si ma prinesieš do izby, aby si podo mňa dal jas-

ličky. Kto som?  

(Jedľa)  



  

    

  

  

   

 

 

 

 

 

Ročné obdobia    

 

Veľká žeravá guľa na nás svieti krásne   

a ja tu skladám verše, ba aj básne.  

Slabo fúka vetríček, 

príde kamoš Petríček. 

 

Kvety sa už roztvárajú  

a stromy sa usmievajú.  

Poletujú včeličky, 

hľadajú si mamičky. 

 

Motýle sa naháňajú 

a deti sa vedľa hrajú.  

Zatancujú na kvete,  

vedľa je z toho dievča v rozkvete. 

 

 

Jeseň, krásne obdobie, 

Všade listy, čoby nie.     

Plávka, kuriatko, hríb, 

Petríček, dnes na obed príď! 

 

Vločka s vločkou sa vo vetre naháňa,  

vianočná nálada nám rozvoniava, 

v nose na šteklí chutný koláčik,  

na oblohe sa už objavil mesiačik.  

                                                                  

Aďka Lukáčová, VIII.A 

Vesmír  

Kozmonaut už v rakete, 

pristáva na planéte, 

odpadne od úžasu,  

asi tu strávi veľa času.  

 

Keď sa preberie, 

prekvapený skričí si: nie! 

 Prišiel sem len na výlet, 

obzrieť si planéty a celý svet. 

 

Teší sa už na rodinu,  

doma bude za necelú hodinu. 

Už pristáva, je to tak, 

Teší sa na šúľance a v nich 

mak.  

                                                          

Aďka Lukáčová, VIII.A 

Motýľ 

Letí motýľ po lúke, 

na kvietky hneď hľadí, 

ako na ne pozerá, 

tak im pekne vraví. 

 

Púpavienka, púpava, 

ty si krásna žltá! 

Chcem byť taký, ako ty! 

Čo tak krásne vonia! 

 

A ty zasa fialôčka, 

ty si fialová! 

Ty nám zasa rozvoniavaš,  

preto to tak vonia. 

 

A čo ty? Ružička, 

veď si červená! 

Ty nás picháš, 

jaj, jaj, jaj! 

 

Melánia Kováčiková, III.A 

Deň 

To je ale krásny deň, 

vraví slnko  celý deň. 

Keby len deň ba aj noc, 

vravia spolu deň aj noc 

 

A keď slnko ide spať, 

mesiac vyjde svietiť zas. 

Či je či je slnko, 

či je mesiac, 

Striedajú sa tak i teraz. 

 

Baví ich to a či nie, 

musia robiť oboje. 

 

Melánia Kováčiková, 



Nájdi cestu z bludiska 

Pohraj sa s číslami 



Pohraj sa s číslami 



MATKA 

Keď duša z neba tíško padá, 

Keď na Zemi znie šepot: 

„Mám ťa rád, mám ťa rada...“ 

Keď raduje sa v nebesiach Boh, 

že zoznámil na Zemi tých dvoch... 

Keď láska na nebi s láskou na Zemi splýva, 

keď v žene zaznie bytosť živá, 

Matka sa rodí, matka pre dieťa. 

Otvára dvere do tajomného sveta 

Teší sa, keď z úst nám zaznie prvá veta, 

Keď po vlastných sa nesmelo rozbiehame, 

Aby sme padli do náručia mame. 

Matka pre každé dieťa jediná 

A aj keď ich ako kŕdeľ vtáčat má, 

Rovnako každému najväčšiu lásku dáva, 

Lebo jej materinská láska nikdy neustáva! 

Neznámy autor 



Čo by bolo, keby som bola trojuholník? 
 

Mala by som tri rohy a každému robila zle. Jedným rohom by 

som susede zhodila prádlo zo žínky, druhým by som potkla 

decko a na svete robila bordel, nikomu nepomohla. No v Egyp-

te ma uctievajú a starám sa tam o nebožtíkov. No keď už cho-

dím naširoko, v samom strede mám veľké oko. 

        Katka Tkáčová, VII.A 

   Tvorivá chvíľka počas vyučovania.... 
 

Keby si náhodou meškal/a do školy (samozrejme, nie vlastnou 

vinou), vždy maj v zásobe niekoľko výhovoriek: 

,,Uniesli ma mimozemšťania na vedecké účely.  

Bola som preč 5 rokov, no našťastie na Zemi ubehla iba hodina.“ 

 

,,Pomáhala som Maťkovi a Kubkovi zahnať  ovečky do košiara.“ 

 

,,Ja nemeškám, to ostatní žiaci prišli priskoro.“ 

 

,,Rodičia stratili kľúč od mojej jaskyne.” 

 

,,Už som bola takmer pri škole, keď som zistila, že som v pyžame. 

Tak som išla domov .”   

 



Stratený školský zvonček  

Vonku je tma.  Všade navôkol iba samá tma, len sem-tam nejaké svetielko. Aj v našej škole 

je tma, lebo všetci sú už dávno doma vo svojich posteliach. Ale niečo čudné sa v našej škole predsa 

len deje. Zvonček nezvoní. Inokedy zvoní stále, aj v noci, ale dnes je ticho. Kde sa stratil zvonček?                                              

Vstal som z postele a išiel som zvonček hľadať. Zavolala som si na pomoc Martinka Klingáči-

ka, vílu Cililing, ale aj Saxanu a Petra Pana. Každý z nás usilovne hľadal, ale zvonček sa nám nájsť 

nepodarilo. To ticho bez zvonenia  bolo hrozné.  A ešte hroznejšia bola predstava, že zajtra v škole 

nebude zvoniť! Katastrofa!  

Keď už sme boli všetci z hľadania unavení, začalo vonku svitať. Vtedy mi napadlo či náhodou 

nie je zvonček na elektrinu. Zrazu sme sa všetci pozreli na skriňu, kde sú ukryté poistky. Poistka 

bola vypnutá. Slávnostne som ju  zapol a zvonček sa rozzvonil na celú školu.  Rozprávkové postavič-

ky sa vrátili späť do svojich rozprávok a ja som sa zobudil na mamine slová: „Jakub, vstávaj, lebo 

nestihneš prísť do školy pred zvonením!“   

     Stihol som včas. V škole zazvonil zvonček a rozprávky je konček.  

             Jakub Gažo, V.B  

Zamilovaný Bady  

 Dnes je pekný deň na útek. Dnes by to šlo. Skúsim sa potajomky vytratiť a vrátiť bez toho, aby 

si to všimli. Je to trochu ťažšie, keďže sa každú chvíľu niekto prechádza po dvore. Ale párkrát sa mi 

to už podarilo. Aj keď tú dieru v plote, ktorú si vždy s námahou urobím, Michal vždy starostlivo 

opraví. Naposledy, keď som utiekol, som vyfasoval bitku. Ale aj tak to stálo za to. Mám síce krásny 

veľký dvor, ale sloboda vonku za plotom je omnoho krajšia. Hlavne kvôli fenke od susedov, ktorá sa 

volá Líra. Veľmi sa mi páči, ale uvidím ju len vtedy, keď utečiem. Inak sa k nej nedostanem. 

V nedeľu sme utiekli spolu. Išli na dlhú prechádzku k jazierkam, a aj sme sa okúpali. Voda bola 

osviežujúca a vonku bolo veľmi teplo. Cestou domov nám kožúšky uschli. Ten Lírin sa na slnku 

krásne leskol a ako voňal. So strachom a sklopenými ušami som sa vracal domov, ale našťastie si to 

nikto nevšimol. Možno sa mi aj tentoraz  podarí šťastný útek! 

            Marianna Tekelová, V.B 

Noc v škole  

 Ahojte, ja som Alex a spolu s Gulliverom sme sa rozhodli, že prespíme v škole. V sobotu som 

mame oznámil, že pôjdem spať ku Gulliverovi a on povedal doma to isté. A tak sme sa vybrali pre-

spať do školy.  Pred školou sme sa stretli o siedmej, preliezli sme cez plot a išli sme do našej triedy. 

Mysleli sme si, že bude zamknuté, ale čakalo na nás prekvapenie.  Budkáčik a Dubkáčik nás pred-

behli. Nevadí, prespali sme v škole spolu a ráno sme sa vybrali každý svojou cestou.  

             

            Alex Veselovský, V.B 



 

Mačka s nespokojným menom  

 Bola raz jedna mačka, ktorá sa volala Pes. Bola veľmi nespokojná so svojím menom, preto sa 

rozhodla ujsť . Ale nebolo to také ľahké.  Jej zlá rodina z nej nespustila oči. Raz ráno sa pokúsila 

utiecť svojimi mačacími dvierkami , ale panička ju pri úteku pristihla. Preto ju zatvorila do klietky.  

Mačka Pes však použila svoje pazúriky a pomocou nich si zámku na dvierkach klietky otvorila. A už 

jej nebolo! Keď prišla panička skontrolovať klietku, tak bola prázdna! Mačička blúdila mestami 

a dedinami, až si napokon našla starostlivú a milú rodinu, ktorá jej dala meno Neviem.  A bola znovu 

tam, kde na začiatku. Mačka sa buchla labkou po hlave a vyvalilo ju na chrbát. Opäť sa chcela vydať 

na útek. Nepodarilo sa jej to a čoskoro pochopila, že utekať už nemá význam. S týmto menom už bude 

musieť prežiť,  až kým sa neminie jej deväť mačacích životov. 

            

             Marko Kendera, V.B     

 

Tramptária  

Kde bolo, tam bolo, bol jeden zámok, ktorý sa volal Tramptária. Všetko tam bolo hore nohami. 

Neraz sa  stalo, že kráľ si na nohy obúval zlaté koruny a na hlavu si dal deravé topánky. V tom zám-

ku sa chlieb pil a voda jedla. Levy a slony sa museli v lesoch a v kríkoch skrývať pred myšami. Na 

tento zámok si brúsil zuby aj Tmavý kráľ a Tramptária v boji prehrávala. No prečo asi?      

 Oni sa bili bagetami a hádzali po nepriateľoch omáčku. Lenže Tramptárčania si veľmi dobre 

rozumeli s prírodou a ona sa rozhodla pomôcť im. Príroda mala o kúsok silnejšie zbrane, ale to im na 

výhru nestačilo. Tak si zavolali na pomoc draka. Ten im veľmi pomohol. No stále im to ešte nestačilo, 

tak si zavolali myš, tej sa každý bál. Dokonca aj drakovi naháňala strach. Myš prišla a čoskoro ne-

priateľskí vojaci lietali sem a tam.  

Tramptária vďaka myšacej pomoci vyhrala. No myš buchla do kostola, zazvonil zvonec  a rozprávky je 

koniec! 

                                                                                                 Milan Kokavec,  V.B  



Ako som bol námorníkom  

Bol raz jeden Jožko Pletko, ktorý si poplietol všetko. Oco ho raz vzal so sebou na plavbu lo-

ďou, lebo bol lodným kapitánom. Jožko Pletko bol veľmi prekvapený, keď na loď nastúpila aj Sne-

hulienka. Až počas plavby si spomenuli, že im niekto chýba! Zistili, že zabudli sedem trpaslíkov. 

A zistili to práve včas! Zavolali Bystrozrakého z kajuty, aby sa poobzeral a on v diaľke uvidel plávať 

malé postavičky. Rátal, rátal, ale narátal ich len šesť. Vybrali sa po nich, Snehulienka nariekala, že 

jeden sa isto utopil. Keď ich však naložili na čln, zistili, že Spachtoša ukolísaného morskými vlnami 

niesol na chrbte Dudroš a celú dobu si len dudral, prečo ho nenesie niekto iný.  

Kým sa námorníci starali o trpaslíkov, ja som s Jožkom Pletkom a s Červenou čiapočkou zis-

ťoval smer našej plavby. Ale Jožko Pletko sa zaplietol do Zlatovláskiných vlasov a Červená čiapočka 

sa naháňala s vlkom kvôli zjedenému obloženému chlebíčku, smer plavby ostal na mne. Všetci sa 

museli po trpaslíkoch postarať o zapleteného Jožka Pletka.  

Kým som sa sústredil na kurz plavby, nebo sa nebezpečne zatiahlo. Myslel som si, že už pri-

chádza večer, ale to by bolo príliš skoro. Zrazu zahrmelo a oblohu preťali blesky. Červená čiapočka 

výskala, Snehulienke zabehlo od strachu jabĺčko, všetci jej dávali prvú pomoc a zase všetko ostalo 

na mne. Jožkov otec, náš lodný kapitán, bol rovnako popletený ako samotný Jožko. Už som sa neču-

doval, prečo nás vlny nesú niekam do Tramtárie. Bystrozraký si zakryl  oči šatkou, lebo sa na to ne-

mohol pozerať. Vlk zavýjal na blesky, lebo boli jasné ako mesiac. Len trpaslíci mi pomáhali.  

Vytiahli sme kotvu, aby sme sa ukotvili a oddýchli si v podpalubí. Loďou hádzalo sem a tam, 

veľmi sme sa báli, že sa prevrátime.  Keď sme vyšli z podpalubia, všade bola veľká tma, nikto nič 

nevidel. Snehulienka si spomenula na malé dievčatko, ktoré malo kajutu vedľa nej. Dievčatko pri-

nieslo zápalky a jednu rozsvietilo. V tme sa zaligotal cínový vojačik. Vytiahli sme ho k nám na palu-

bu. Prezradil nám, že nie sme na mori vonku v zime, ale vo vnútri v teplej rybe. Trpaslíci začali ry-

bu štekliť v žalúdku, ryba nás vykašlala, ale vo vnútornostiach sa jej zachytila naša kotva. Nezostá-

valo nám nič iné ako rybu vyloviť, priplávať k brehu a o obed sme mali postarané. Všetci sme boli 

spokojní aj po hrôzostrašnej búrke na mori. Zlatovláska mala z rybích kostí nové hrebene, Červená 

čiapočka mala dosť mäsa pre babku aj pre vlka, trpaslíci Snehulienke mäso radšej obrali z kostí a ju 

kŕmili. A Jožko Pletko? On sa aj s otcom zase niekam zapotrošil. A doteraz nám o sebe neposlali 

žiadnu správu ani vo fľaši ani na mobil.  

Sebastián Ivanov, V.B 



* Filmové predstavenia v VII.A 

* Pravidelné premietanie na hodinách biológie 

* Vstupné dobrovoľné 

* Ďalšie pripravované premietanie: 

„Tajomstvo tenkého čreva“ 

„Zlomená ruka: Endgame“ 

*Všetci ste srdečne vítaní! 






