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Milí žiaci,

po dvoch rokoch znovu sa budete kamarátiť so školským časopisom.
Budete si môcť prečítať zaujímavé slohové práce, pozrieť si krásne
výkresy,  prečítať o úspechoch žiakov,  ale  predovšetkým budete  sa



môcť  pobaviť.  Ponúkame  priestor  pre  vaše  nápady  a návrhy.
Pozývame všetkých, ktorí sa chcú zapojiť do práce...

Veselé chvíle s Okienkom!

Zo života školy
          Prvého septembra bolo v škole rušno: privítali sme prvákov a piatakov. Prvámom

štvrtáci  pripravili  priliehavý  uvítací  program  a s piatakmi  sa  rozlúčili  ich  pani  učiteľky
Zuzana Svetléková, Zuzana Petríkova a Katarína Pavelová (ony privítali i prvákov) a prijali
ich noví triedni učitelia Anička Bírešová, Anna Hrková a Miroslav Tomáš. Všetkým želáme
úspech v škole.

Piataci  



Zo života školy

Detský týždeň - Dečja nedelja 04.-10.10.2015.

Deťom najlepšia opora - rodine opora
Nedeľa 04.10.2015 - Detský jarmok
Pondelok 05.10.2015 - Prijímanie prvákov do Detského zväzu
Utorok 06.10.2015 - Kvetný deň a sadenie stromíka generácie
Streda 07.10.2015 - Memoriálny beh Dr Janka Bulíka
Štvrtok 08.10.2015 - Kreslenie kriedou
Piatok 09.10.2015 - Výmena úloh



 
Podrška porodici - najbolja podrška deci
Nedelja 04.10.2015. - Dečji vašar
Ponedeljak 05.10.2015. - Prijem prvaka u Dečji savez
Utorak 06.10.2015. - Dan cveća i sađenje drveta generacije
Sreda 07.10.2015. - Memorijalna trka Dr.Janko Bulik
Četvrtak 08.10.2015. - Crtanje kredom
Petak 09.10.2015. - Zamena uloga
 

Zo života školy
Detský týždeň - Dečja nedelja 04.-10.10.2015.



Naša tvorba

Vzdialenost'

Vzdialenost'
 jedenásť  písmen,
 jedno slovo

 a jedna bolesť.
Prečo  tá diaľka? 
Rozdeľuje ľudí.
Rozdeľuje rodiny.



Rozdeľuje  lásky.
Vzdialenosť zabíja všetkých v duši,
ktorí majú niekoho veľmi blízko v srdci
a veľmi d'aleko od seba.
Vzdiaľenosť , 
ach... tá  vzdialenosť.
Pamätáš sa?
Hovorili sme vzdialenosť je nič.
Nikto a nič nás nemôže rozdeliť.
Vzdialenosť vždy zvíťazí.
Mysleli sme, sme vzdialení.
Dobre.
L'úbili sme sa a budeme sa ľúbiť.
Nemala som tušenie ako to bolí.
Vzdialenosť.
Ty chceš niekoho vedľa seba.
A ja? A jа len teba.
Vzdialenosť:
 si neporaziteľná.

Tamara Petráková 7–1

Báseň bez mena 
 

Pot sa mi steká po ceruze.
Pozerám von oknom.

Čítam zelené oriešky na našom orechu vo
dvore.

Tritisíc dvesto sedemdesiat šesť.
Pohľad z okna padol na prázdny papier

vedľa ceruzy.
A moja báseň nemá meno.

Podoprel som si bradu.
Chytil som si čelo.

Obe ruky párali po mojich vlasoch.
Obletel som ako satelit zemeguľu.

Zaryl som nechtami do prázdneho papiera
vedľa ležiacej ceruzy.

A moja báseň ešte nemá meno.
Čítam kroky po izbe.

Počúvam šuchot omrviniek po podlahe.
Úporne si pokúšam chytiť pohľad

a vrátiť ho na linajku vedľa ležiacej
ceruzy.

Ale moja báseň ešte stále nemá meno.
Vrzgoce stolička, bolí chrbát.

Lakeť na stole. Vystieram stŕpnuté nohy.
Skrčil som ich na stoličku.

Vyložil ich na stôl  vedľa ležiacej ceruzy.
A moja báseň ešte stále nemá meno.

Zavrel som oči.
Oriešky som neprečítal.

Hlava ma ešte stále svrbí.
Satelit mi odišiel do nekonečna.

Pohľad  zahmlený, nepočuť ani omrvinky.
Nohy sú  ešte stále stŕpnuté.

Položil som ceruzu na stôl, na biely papier,
vedľa jedinej vety – Báseň bez mena.

Tuším, zostane bez mena.  

Filip Straka 8-1

Naša tvorba

Moja cesta na Mesiac

Jedného dňa som prišla zo školy a mama mi povedala, že pôjdem na Mesiac. Bola som veľmi 
šťastná, lebo som na Mesiaci ešte nebola. 



Rozmýšľala som, čo urobiť so školou, ako sa budem učiť? Vtom mi mama povedala, že nech 
sa netrápim, riaditeľka vie o mojej ceste. Rýchlo som si pobalila letné veci a potom aj zimné 
v prípade, že bude zima. Na jedenie som si zobrala čokoládu a zdravé jedlo - jablko a mrkvu, 
veľkú fľašu vody, ak tam nie je voda na pitie. Aby mi nebolo nudno, vzala som si laser, že 
ním budem osvecovať nebo. Vzala som si aj gumičky na pletenie náramkov, ak stretnem 
mimozemšťanov, aby som im urobila náramky priateľstva. Vypozdravovala som sa so 
všetkými a šla som. Mala som vôľu vziať si aj televízor, ale sa mi nezmestil do rakety. Ráno 
ma mama zobudila veľmi včas, že už musím ísť. Keď sme vyštartovali, raketa sa rozbehla, 
začala som plakať. Bála som sa. Ale o chvíľu strach zmizol a čoskoro som zvedavo pozerala 
vôkol seba. Vtom raketu zasiahol úder. To meteory padali. Poobzerala som sa vôkol seba 
a videla akési gombičky a volant. Začala som to otáčať a hľa? Hýbala som tým. O chvíľočku 
som uvidela Mesiac.
,,Jupííí! Som na Mesiaci.,, Obdivovala som všetko vôkol seba. No bola som hladná, tak som 
zjedla jablko. Bola som aj unavená. Ľahla som si spať. Ráno som si spomenula, že som sa 
nehlásila domov. Mobil som si zabudla. Ale, ani signál tu nebol. Papier a ceruzu som si 
nezobrala, ale ani neviem, po kom by som ten list poslala domov. Vtom som sa spamätala, že 
som si zobrala laser. Začala som vysvecovať po oblohe. UNA som napísala. Vtom som 
zbadala dve tikadlá. Prišla som bližšie a zázrak. Bol to mimozemšťan. Začala som mu 
rozprávať, ale ma nerozumel. Uplietla som dva náramky: modrý a ružový. Vybral si modrý. 
Asi bol chlapec. Usmial sa a odišiel. Zrazu som uvidela blikať oblohu. Spamätala som sa,  že 
si brat kúpil laser s takou istou farbou. A naozaj, napísal svoje meno. Pozrela som na hodinky 
a zistila, že je čas odchodu. Vošla som do rakety a už som sa nebála. Bola som šťastná, že 
som videla mimozemšťanov. Netrpezlivo som čakala príchod domov, aby som bratovi 
porozprávala o mojej ceste na Mesiac.

Una Brtková 5-2 

Naša tvorba

Môj sen, moja budúcnosť

             Každú noc, ked´ si lahneme do postele, ponárame do sveta snov.
            Je to miesto, kde sa nachadzajú naše najhlbšie obavy a túžby. Niekto má nočné mory ,
a zasa z druhej strany existujú ľudia, ktorí snívaju o svojei budúcnosti a svojom živote. A ja?



Patrím do tej druhej skupiny. Často sa stáva, že snívam svoj ideálny život, život ktorým by
som chcela v budúcnosti žiť. Sen vždy začína rovnako. Som v reštaurácii uprostred Londýna
a okola mňa sa nachádzajú Big Ben ,London eye, Buckinghamský palác a všetko to,  čo robí
Londýn známym.  Na sebe  mám biely  plášť  a  na  ňom mám zavesenú  menovku  s  mojím
menom.  Pod  ňou  píše  :  Farmaceutická  laborantka  a  vedľa  sa  nachádza  logo  najväčšej
farmaceutickej firmy v Londýne.
            Je to sen, v ktorom sa mi splnili moje najväčšie žiadosti. Stala som sa tým, čím som sa
stále chcela stať a nachádzam v meste, ktoré som vždy túžila navšťiviť.
Dnes je to len sen, jeden medzi tisícimi. Ale mám nádej, že o petnásť - dvadsať rokov toto
nebude iba sen, ale skutočnosť.

Katarína Murtinová 8-1

V živote najjednoduchšie veci robia najväčšie problémy

             Každý predmet je vyrobený z určitého materiálu, do ktorého človek vložil kus svojej
práce a citu. 
             Napríklad auto. Prevažne je vyrobené z kovu: karoséria, podvozok... Batéria obsahuje
olovo a tiež  kyselinu  sírovú.  Predné sklo,  smerovky a zrkadlá  sú sklenné.  Výrobca áut  si
vyberá kvalitnejšie materiály, aby prilákal zákazníkov. 
Keď šofér naštartuje auto, akoby počul ľudskú reč. Auto dostane vlastnú dušu. Do palivovej
nádrže  vleje  palivo,  pritlačí  spojku,  uchopí  sa  prevodke  a vyrazí  na  križovatku.  Potom
kruhovým objazdom nasmeruje  na diaľnicu a uháňa do práce.  Hudba ho dokáže  upokojiť
a navodiť  na pocit  bezpečia,  preto stlačí  tlačidlo  zosilňovača  a vypočuje  si  obľúbený klip
a stiahnutú hudbu z počítača. 
           Uháňajúc diaľnicou náš vodič stretol ošúchaný vrak, ktorému sa prehrial chladič a na
zastávajúcej  páske  spätne  sa  vrátil,  lebo  v zrkadle  zazrel  obraz  činiek,  ktoré  vypadli
z polootvoreného kufra. 
          Pre mňa auto by nemalo mať iba povrchový krásny obal ako pozlátka, aby sa dobre
predávalo a zarobilo čím viac peňazí, ale aby bolo funkčné, lebo v živote nie je miesto pre
plytké veci.

Ján Farkaš 8-2   

Naša tvorba

Jeseň v mojej osade

                 Znovu k nám zavítala jeseň. Je to bohaté ročné obdobie. V jeseni  jesto mnoho
práce na poliach,doma, v ovocných sadoch a v záhrade.
                Je to ročné obdobie keď jesto mnoho práce aj na poliach.V ovocných sadoch sa
obíjajú orechy a aj zbierajú. Oberajú sa hrušky, jablká, slivky a všelijaké iné sladké plody.



Vonku je chladnejšie. Deň je kratší. Začína sa vykurovať. Ľudia si pre zimu schystali ohrev.
Zo stromov padajú listy do trávičky. Pred našou školou deti sa hrajú a zbierajú gaštany. V poli
sa láme kukurica. Po ulici je plno traktorov a konbajnov. Vlečky sú plné kukurice. Všade sa
počuje hluk elevátorov. Jeseň sa mi páči preto, že sa už začalo chodiť do školy. V jeseni padá
dážď a ja sa z mojej teplej izby pozerám von oknom. Lastovičky a bociany odletia do teplých
krajov. Ulice zostanú pusté.
           Po jeseni nám príde zima. Príroda sa uloží do zimného spánku. Napadá sneh. Na jar sa
znovu zobudí. Ja sa budem znovu tešiť, lebo každé ročné obdobie je pekné.

    Tina Vesteková  4-1

Jeseň v mojej osade

                 Rôznofarebná, voňavá,chladná a pekná jeseň zavítala k nám a všeličo nám
priniesla.
              Celú ulicu vyfarbila do najkrajších farieb. Stromy žlknú a listy opadujú. V jeseni má
príroda najviac farieb.  Tráva už nie  je iba zelená.  Listy sú krásne,  žlté,  oranžové,  hnedé,
červené. Jeseň nám doniesla jesenné práce. Je to lámačka. Ľudia znášajú bohatú úrodu z polí.
Dozrievajú aj jesenné plody. Vetrík poduchuje a vyhúda jesenné pesničky. Ulice a parky sú
v jeseni najkrajšie. Keď zafúka vietor všade akoby bol prestriety koberec. Ľudia sú usilovní
a chystajú sa pre zimu.Už sú pomaly všetky listy na zemi a ulice plné dymu z komínov.
          Páči sa mi jeseň a pocit, keď sa z chladných ulíc všetci vrátime do teplých izieb.

Ivanka Pataková   4-1

Naša tvorba

Škola akú si prajem

                 Škola je náš druhý dom. Tam spievame, učíme sa, počítame a kamarátime sa, ale sa
stane  že sa aj poškriepime. To neznamená, že sa nemáme radi. Veď sme spolužiaci.
               Mne sa moja škola páči a rada do nej chodievam, ale možno by som aj niečo
vymenila. Napríklad, školský zvonec by ráno zvonil o 9 h a školská hodina by trvala 15 min.
a prestávka 45 min. Na raňajky by sme mali veľkú čokoládovú zmrzlinu a jahodový puding



obalený šľahačkou. Školský týždeň by začínal od utorka  preto, lebo komu sa chce po nedeli
vstávať  a končil  by sa vo štvrtok,  lebo v piatok  už všetci  rozmýšľajú,  čo  budú robiť cez
víkend. Každú stredu by sme chodili na výlety.
               Povedzte , komu by sa takáto škola nepáčila?

Vieroslava Svetlíková  3-2

Starý rybár

               Bol raz jeden rybár, ktorý býval pri rybníku. Bol rýchly, ryšavý, starý. 
               Žena povedala rybárovi:
              -Paľo, chod na rybník, aby si nalovil ryby, lebo nám prichádza náš strýko rytier, ved
vieš, že má najradšej rybacinu. 
              -Dobre, -súhlasil rybár, idem loviť ryby.
Keď prišiel začal loviť ryby a ulovené ryby ukrýval do koryta. Rýchlonohý rys to všetko videl
a zjedol mu všetky ryby.  Za ten čas jeho žena varila bryndzové halušky. Keď ich uvarila,
vzala  rýľ  a šla  rýľovať  záhradu.  Korytnačka uvidela  bryndzové  halušky a začala  ich jesť.
Nahnevaný rybár sa vrátil domov a uvidel korytnačku ako dohrýzala poslednú halušku. Rybár
sa nahneval  a poriadne vytrýznil  korytnačku.  Keď sa žena vrátila  z rýľovania,  rybár  sa ju
opýtal:
           -Co budeme robiť, čo dáme nášmu strýkovi na večeru?
           -Otvor skriňu, vezmi ryžu a uvaríme rizoto.
Keď prišiel ich strýko rytier, on bol spokojný aj s rirotom.
           Niekedy ked si niečo naplánujeme a to sa nám nevydarí, urobíme len to, čo môžeme.

Denis Ďuriš 5-2

Naša tvorba

Zážitky z prázdninových potuliek

              Horúce leto vyvolalo mi dobrú náladu. Do batôžka som si ju zbalil a  vybral som sa
na  potulky.  Hodne  som  precestoval  a mám  z toho  pekné  zážitky.  Navštívil  som Viedeň,
Bratislavu, bol som v Belehrade,  v Igale,  Herceg Novom, ale najväčšmi na mňa zapôsobil
Dubrovník.  Je  to  najstaršia  a najvýznamnejšia  metropola  v Dalmácii.  Proste  mi  prirástol
k srdcu.



            Všimol som si nádherné pohoria s bohatou mediteránskou vegetáciou a čarokrásne
more  ma  vábilo.  Priezračné  a tiché.  Už v samom prístave  mal  som príležitosť  spoznávať
významné architektonické skvosty a zoznámiť sa s kultúrou stredovekého mesta obývaného
mnohými národmi. Pocítil som históriu na každom kroku. Impozantné sú Dubrovnícke hradby
– najvýznamejšie steny na svete. Na námestí Stradun navštívil som chrám, mestskú radnicu
a dom barokového spisovateľa  Marina  Držića.  Uzučkými  uličkami  vychutnával  som staré
mesto. Jeden horúci deň nepostačil na túto nekaždodennú prechádzku.
            V záplave slnka dožičil som si príjemnejšiu pohodu. S mojou družinou sadol som si na
turistickú loďku s priesvitným dnom a oplával mesto. V diaľke z mora vykúkali ostrovčeky
a ako malí trpaslíci usmievali sa a napĺňali ma dojmami. Odrazu sa stal rozprávkový zázrak.
Pozeral som z lode morskú hlbočinu a zlatom posiate dno jagalo sa ako jantárová perla. Bola
to žiara čarovných obyvateľov podmorského vodného sveta: rias, rým, rakov a mušlí. Tento
zázrak sa pohrával s vlnami tmavomodrého mora a šteklil moju dušu. 
            V záplave eufórie v radostných chvíľach na pamiatku som si vložil fotofrafické
záznami.  V dobrej  nálade  zlákal  som  sa  nákupom  suvenírov  a v silnej  tlačenici  turistov
zapečatil som môj výlet.
            Slnko sa pomaly skláňalo k hrebeňom mora, aby ho nakoviec pobozkalo. Stihlo to,
kým ho sila zeme nestiahla za horizont. 

Ján Farkaš, 8-2  

Naša tvorba

Hra na detskú svadbu

      Voľakedy dávno, deti nemali hračky, autíky, lopty, bábiky. Nemali ani počítače, telefóny
a nič takého, čo máme dnes. Deti si museli samy vymýšľať všelijaké hry. Hrali sa o „klikery”,
o schovávačky a „šuge” , ľadovce a všelijaké iné hry.
     Vymysleli si hru o detskú svadbu. Poobliekali si ,,gecele,, a chlapci si obliekli slovenské
košele.  Na  detskej  svadbe  tancovali  a spievali,  potom  šli  po  uliciach  a ponúkali  ľudí
sladkosťami. Družbovia nosili ozdobené paličky, ba sa aj tancovalo s mladou.



     Deti z Kovačice každý rok organizujú detskú svadbu, aby si pripomenuli,  ako sa deti
voľakedy hrávali.

Alexander Horeš  3-2

Čo sebe nepraješ –nepraj ani inému

           Všetkým deťom neprajem nič  zlého. Prajem im, aby boli zdravé a veselé. Neprajem 
im, aby mali dvojky a jedničky. Nechcel by som, aby nemali, čo jesť a piť. Nebol by rád, aby 
otec a mama nežili spolu. Prajem všetkým deťom, aby každý rok chodili na oddych.            
Neprajem deťom, aby boli samé. Prajem im,aby mali veľa priateľov a aby boli šťastné.

Viktor Brtka 3-2

Naša tvorba

Čo sebe nepraješ –nepraj ani inému

           Tento svet by bol lepší, keby všetci ľudia boli dobrí jeden voči druhému. Keby ľudia
boli dobrí  v duši a v myšlienkach, inak by sa správali voči zvieratám a ľuďom na Zemi. Ja
inému človekovi neprajem, aby bol smutný, chorý, aby bol bez priateľov, bez rodiny, domu
a lásky. S týmito myšliekami si začnime každý deň a pomaly zmeňme tento náš svet. Keby
ľudia boli dobrí, neegzistovali by nejaké práce ako čo: sú policajt, neegzistovali by zbrane,
peniaze, preto že by si jeden druhému pomáhali a dávali to, čo je komu potrebné. Ja si prajem,
aby som zažil dokonalejši svet, svet ako čo je ten v mojích myšlienkach.



Ladislav Veňarský  3-2

Škola

               Každému dieťaťu, keď počuje slovo škola, sa zdvihnú  vlasy na hlave. Ale vlastne to
nie  je  také  strašné.  Áno,  keď  sme  vkročili  prvýkrat  do  školy,  bolo  nám všetko  strašné:
učitelia,  ktorí  vyzerali  strašne,  plno  detí,  ktoré  nepoznáme.  Ale  z  roka  na  rok  som  si
uvedomila, že to nie je nič strašné. V škole som sa  veľa toho naučila a to najdôležitejsie
písať, čitať a byť dobrá voči priateľom. Teraz, už keď som  ôsmačka, chcela by som, aby sa to
všetko vrátilo a aby som zažila všetko zo začiatku. Veľa ráz sme sa  hádali, ale to o par minut
prešlo,  vždy sme tu jeden pre druhého a to  sa  mi  najviac  páči   v mojej  triede.  Učiteľka
Katarína Cicková nás od začiatku učila, aby sme sa pekne priatelili a pomáhali jeden druhému
a to sa jej aj podarilo. Teraz spomínam, ako sme sa všetky tie roky smiali spolu, plakali, ale
všetko sme zvládli, lebo sme si pomáhali. Je mi veľmi smutno, že sa to všetko musí skončiť,
ale  spomienky v srdci  zostávajú.  Teraz sme už ôsmaci  a  každý ideme svojou cestou,  ale
dúfam, že sa zostaneme priateliť ešte dlho. A chcela by som sa podakovať všetkým mojim
priateľom a taktiež aj učiteľom, že boli tu pre mňa a že mi pomohli, aby som zažila najlepších
osem rokov v živote.  

Jana Jonášová  8-1

Naša tvorba

Bola raz jedna trieda

              Pamätám sa, bolo 1. septembra roku 2008. Zobudila som sa vzrušená, lebo sa mala
stať najdôležitejšia udalosť v mojom živote – mala som sa stať prváčkou.
              Už vopred som mala všetko nachystané a netrpezlivo som čakala chvíľu, keď
spoznám svojich nových spolužiakov a učiteľku. Aj keď som mala trochu strach, mama bola
pri mne a bola mi najväčšou podporou. Na ten deň nikdy nezabudnem, lebo to bol jeden z
najkrajších, ktoré som dosiaľ zažila. Toho dňa som spoznala mnoho priateľov a niektorí z
nich mi budú kamaráti navždy. Roky sa minuli a teraz v poslednom roku nášho spoločného
školenia,  keď sa naše cesty pomaly rozídu,  s  túžbou si  pripomínam na chvíle,  ktoré sme
dosiaľ  spolu zažili.  Počas týchto  sedem,  čoskoro osem rokov,  striedali  sa  pekné,  smutné,



ťažké a veselé chvíle, ale aj ďalej fungujeme ako jeden celok a snažíme sa byť podporou jedni
druhým.  Spolu  robíme  úlohy,  trávime  prestávky,  plánujeme  výlety  a  jedni  druhým
skrášľujeme prázdniny. Roky sa minuli neuveriteľnou rýchlosťou a teraz keď máme čoskoro
každý ísť svojou stranou a za svojím snom, nemôžem si predstaviť, že nebudem každé ráno
vidiet rovnaký zostav ľudí, na ktorý som si zvykla počas týchto sedem rokov. Viem, že sa aj
naďalej budeme stretávat, ale viem, že už nikdy v rovnakom  počte. Keby som si mohla znovu
vyvoliť, zvolila by som si všetkých odznova, lebo práve my sme tvorili triedu, na ktorú som
pyšná.
            Mám nádej, že všetci zostaneme priatelia a že sa často budeme stretávať a spolu si
zachovávať najkrajšie spomienky.

Gabriela Bartošová, 8-2

Naša tvorba

Vavrovo nešťastie

        Vavro Šrovák bol chlapec, ktorý žil vo veľkom meste. Žil v paneláku s mamou aj otcom.
Bol jedináčik a preto sa nudil po celé dni sám v byte.
  Matka mu chcela kúpiť hrčka, aby sa z počitača nezošalel, ale otec s tým nesúhlasil.Na konci
mama vyhrala v tomto súboji a Vavro dostal miláčika-maličkého, chutného hrčka.Pomenoval
ho Pery.
   Jedného  dňa  Vavro  išiel  upratať  byt,  aby  mamu  udobril  a  preukázal  jej  vďaku  pre
darček.Vzal  vysávač a začal  vysávať.Pri  vysávaní  zlomil  vázu, ktorú potom vrátil  tak,aby
vyzeralo, že sa nič nestalo. Vtom sa spamätal, že ujo z predajne povedal, že hrčkovi treba
meniť podstielku a šiel mu ju vymeniť. Vavro vyložil Peryho na stôl a vtedy počul zvonec.
Bol to poštár, ktorý priniesol účty. Keď zavrel dvere za poštárom, pozrel na stôl a zistil, že



Pery zmizol. Zúfalo ho začal hľadať a zase začul zvonec na dverách. Potom počul dvere ako
sa  pribuchli  a  bytom  sa  ozval  prenikavý  výkrik.Vavro  vbehol  do  predsiene,  potkol  sa  o
mamine nákupy, ktoré boli rozhádzané po zemi a hlavou narazil do skrine. Ležiac na zemi
uvidel  mamu  na  stoličke  a  hneď  mu  kleplo,čo  sa  stalo.  Mama  od  strachu  pred  Perym
vyskočila  na stoličku.  Keď sa mama upokojila,  pomáhala Vavrovi chytiť  Peryho,  kým sa
nevráti  otec,  ktorému  sa  Pery  inak  vôbec  nepáčil.  A  to  verte  mi  nebolo  ľahké.  Keď sa
vythiahol  spod  nákupov,  Peri  vbehol  do  cievi  vysávača.  Kým sa  Vavro  pokúšal  otvoriť
vysávač,  Peri prehryzol papierové vrecúško,vyskočil  z vysávača a ušiel pod kreslo. Mama
behala ako šialená okolo kresla, ale Pery sa nedal vyplašiť. Preto mama vzala metlu a ako tak
štuchala pod kreslo, zrazila vázu.Tú istú, ktorú zrazil aj Vavro .Keď to Vavro videl, natešene
si vydýchol, lebo sa vyhol  trestu. Hrmot vyplašil Peryho a vbehol Vavrovi rovno do rúk.
    Večer, keď otec prišiel z práce, Vavro sa pokojne hral s Perym a mama spala v kresle, lebo
bola vyčerpaná. Otec ju nemohol prebudiť, lebo popila až dve tabletky na upokojenie nervov.
Veľmi sa zľakol, pomyslel si, že mama umiera a zavolal na pohotovosť. Našťastie poplach
bol falošný Hurá, mama žije, zvrieskol Vavro z celej sily. No a potom boli hladní ako vlci, tak
večerali a šli spať.

 Luka Đurin VI-2 

Naša tvorba



Detská svadba

     Detská  svadba  je  po  prvýkrát  organizovaná   24.  augusta  roku  2005   a odvtedy  sa
organizuje  každoročne  u nás  v Kovačici.  Na  prvej  detskej  svadbe  účastníci  boli  len  deti
z našej  osady.  Pozdejšie  do  Kovačice  prichádzali  i deti  z iných  osád.  Na  svadbe  boli
najdôležitejši: pán starejší, mladucha, mladoženích, rodičia, starí rodičia, svatky, družbovia,
družice, kuchárky.

Stanislav Suchánek  3-2

Naša tvorba

Moja cesta na Mesiac



           Keď som zbadala, že bude exkurzia na Mesiac, hneď som si zbalila potrebné veci. Štart
bol naplánovaný na 31.augusta. Kúpila som si lístok. 
           Raketa vyštartovala o ôsmej hodine ráno. Cez malé okno som mávala ockovi a mamke.
Pozerala som, ako sa vzdiaľujeme od našej planéty.  Je taká veľká a krásna. Zrazu sa pred
nami  zjavil  hrad  mimozemšťanov.  Náš  kapitán  nevedel  po  mimozemšťansky.  Zajali  nás.
Mysleli si, že chceme zaútočiť na ich planétu. Našťastie, naša vedúca sa s nimi dorozumela
a vysvetlila,  že  ideme  na  Mesiac  do  luna  parku,  ktorý  je  najväčší  v Slnečnej  sústave.
Mimozemšťania nás hneď vyslobodili, lebo aj oni majú radi ten luna park. 
         Dopad na Mesiac bol trochu nepredvídavý, báli sme sa, že sa nám teraz niečo stane a tak
sme blízko cieľa.
        Našťastie dobre sme pristáli a teraz rozmýšľam, ako to všetko vyrozprávam doma.

Ivona Benková 5-2

Báseň

Venujem tebe.
Nemiluješ ma.
Nechceš ma.

Ani vidieť, ani počuť.
Ani nerozmýšľaš

o mne.
                 Veď!

Budem ťa milovať vždy.
Aj ked'  moje srdce bude milovať iného.

Venujem ti každú báseň.
Chýbaš mi viac a viac.

Tamara Petráková 7-1

Naša tvorba

Ako som strávila letné prázdniny



                Letné prázdniny som strávila na Slovensku u babky a dedka. Chodila som sa kúpať
so sesternicou Veronikou, bratrancom Patrikom, bratom a ujom Majom na Senecké jazerá
a na jazero vo Veľkom Biele. Potápali sme sa, plávali sme až na druhý breh jazera a robili
sme stojky a kotrmelce vo vode.
             Jedného dňa nás dedko odviedol na výlet do Slovenských Pieskov, kde sa konala
vojenská prehliadka. Videli sme mnoho vojenských áut, ukážky bojov, tanky... 
             Cez prázdniny sme boli aj v cirkuse v Pezinku. V predstavení účinkovalo mnoho
zvierat:  ťavy,  leopardy,  levy,  tigre,  slony,  lamy,  osle  a pudlíky.  Najviac  sa  mi  páčili
pudlíky,ktoré urobili vláčik.
            Také boli moje letné prázdniny.

Kornélia Žolnaiová    3-2 

Pyšná princezná

                V neďalekom kráľovstve bola jedna princezná, ktorá sa pýšila svojou pýchou. Bola
pekná a keď jej to niekto povedal, nikdy sa nezapýrila. Obyvatelia Bytče sa jej pýtali, kedy
prídu pytači. Ona vždy vymýšľala nejaké zbytočné výhovorky. 
                 Bol jeden princ menom Benjamín, ktorý žil v meste Bystrica. Benjamín mal mnoho
zlata i hrady, ale sa zaoberal dobytkárstvom. Choval kobyly, býky a byvoly. Jedného dňa si
rozmyslel,  že  si  pôjde  vybrať  najkrajšiu  a najpyšnejšiu  princeznú.  Benjamín  počul  za
princeznú Patríciu,  že je najkrajšia v celej krajine. Princ si vysadol na svoju kobylu Lisku
a vybral  sa na cestu zaprosiť princeznú. Vošiel  dnu do hradu. Ked videl  pyšnú princeznú
Patríciu, oči mu zažiarili  ako dve malé hviezdy. Princ pobozkal jej ruku, princezná sa ani
trochu nezapýrila. Nechcela sa vydať za nejakého pytliaka, ale za pyšného princa ako čo je
ona. Patrícia vymyslela  naň pascu a začala pišťať. Celá Bytča a Bystrica sa ozývala. Princ
vyšiel von z hradu, vysadol si na svoju kobylu a zmizol. Kobyla tak rýchlo utekala, že kopytá
urobili taký vír a buchot, že sa dobytok naľakal a zmizol. Princ bol taký smutný, že nebol viac
princ, ale obyčajný pytliak.
                Odvtedy nikto nešiel na pytačky k princeznej Patrícii.

Ivona Benková 5-2 
     

Naša tvorba



Mládenec a rizoto

             Každý človek má na niečo talent.  Chudobný mládenec mal talent na varenie.
Mládenec sa živil rybami, ako ktorú ulovil, robil si z rýb rôzne špeciality. 
           Rozhodol sa, že pôjde do sveta a bude variť svoje špeciality z rýb. Ako tak chodil
prišiel do kráľovstva. Mali tam takú princeznú, ktorá len ryby jedávala. Jej rodičia nevedeli čo
robiť, lebo už všetky ryby z ich potoka vylovili. Nikto v kráľovstve nevedel nič navariť čo by
sa princeznej páčilo. Ani strýc a stryná, ktorí varili výborné jedlá. Mládenec nevedel robiť
chutné jedlá bez ryby.  V tom kráľovstve pestovali  ryžu.  Tak sa rozhodol,  že urobí nejaké
jedlo  z ryže.  Skúšal  rôzne  jedlá,  ale  princeznej  nechutili.  Tak  jedného  dňa  uvaril  ryžu
s mrkvou a mäsom. Princeznej to veľmi chutilo. Pomenovala to rizoto. Princezná si rozhodla,
že si mládenca vezme za muža. A tak keď sa zasnúbili rozhodli sa, že si kúpia ryšavého rysa.
Dali ho do klietky. Ked narástol pustili ho. Ked sa rys nudil, ryl do zeme. Potom žili šťastne
so svojimi deťmi a rysom. Ktovie, možno ešte vždy jedia rizoto.
             Keby princezná nedalo meno ryže rizoto, tak by to bola obyčajná ryža. 

Una Brtková 5-2

    Zaujímavosti...
 Nikola Tesla



V roku 1926 Nikola Tesla tvrdil, že v budúcnosti bude bezdrôtová sieť prechádzať krajinami
a  bude  fungovať  ako  obrovský  mozog.  Ľudia  budú  spolu  komunikovať  bez  ohľadu  na
vzdialenosť, budú sa bez problémov vidieť a počuť. Navyše zariadenie, ktoré to uskutoční,
bude také malé, že ho budú môcť nosiť vo vrecku. Dnes vieme, že sa tak stalo. Bol Tesla
schopný predvídať technický pokrok v budúcnosti alebo vedel v čase cestovať? Čo ukrýva
trinásta komnata tohto geniálneho vedca?
Nikola Tesla (1856-1943) sa údajne narodil počas veľkej búrky a už v detstve sa mu často ako
vidiny objavovali riešenia rôznych technických problémov. Bol to fyzik a vynálezca srbského
pôvodu,  ktorý  skonštruoval  kvantum elektrických  prístrojov  a  ešte  väčšie  množstvo  jeho
nápadov zostalo nezrealizovaných. Zaslúžil sa o objavenie a využitie striedavého prúdu, ktorý
používame dodnes. Na jeho počesť je pomenovaná jednotka magnetickej  indukcie – tesla.
Toto sú bežné školské informácie, ktoré si pokojne nalistujete v akejkoľvek encyklopédii. My
vám  chceme  ponúknuť  trochu  iný  pohľad  na  tohto  výnimočného  vynálezcu.  Tesla  je
považovaný za jedného z najtajomnejších vedcov vôbec a väčšina jeho pokusov a vynálezov
je aj v súčasnosti zahalená mlčaním. Prečo?

 
Nikola Tesla, uznávaný a obdivovaný, bol počas života vnímaný ako šialenec. Nečudo, veď
svojimi  myšlienky  preskočil  dobu.  Bol  schopný  vidieť  veci  predtým,  ako  sa  stali.  Raz
povedal:  „Prítomnosť je ich,  ale  budúcnosť,  na ktorej  som pracoval,  je moja.“  Čo mohol
myslieť týmito slovami?
Bol taký zanietený, že niekedy nespal celé dni, pokým nevyriešil,  čo potreboval. Niektoré
vynálezy, na ktorých pracoval, neboli pochopené. Otázkou ale je, či vôbec mohli byť. Taký
pokrok, aký predostrel Nikola Tesla vo svojich víziách, bol v tej dobe príliš odvážny, veď ani
dnes ešte nie sme schopní ho vnímať úplne.
Bežne  používal  terminológiu  z  indického  sanskritu.  Sanskrit  sú  staré  védické  texty
pochádzajúce z Indie (pozn. tento údaj nie je istý, keďže sa nevie presný vek týchto textov a
mnohí  vedci  predpokladajú,  že  boli  do  Indie  privezené  a  tam  ďalej  rozvíjané),  ktoré
pozostávajú z básni a modlitieb, ale tiež z popisu historických udalostí a vedeckých bádaní.
 



Vesmír  v  roku  1891  popisoval  ako  kinetický  systém,  ktorý  je  plný  energie  využiteľnej
hocikde na Zemi. V roku 1931 predstavil motor poháňaný energiou magnetického poľa Zeme.
Dodnes sa mnohí pýtajú, prečo sa táto energia nevyužíva? Revolučne by zmenila celý súčasný
systém a navyše by bola zadarmo. Avšak už v dobe svojich objavov Tesla vedel, že ho nikto
nepodporí.  Energia  zadarmo je totiž  to  posledné,  na čom by iní  mohli  zarobiť.  Teslovým
snom bolo, aby mali všetci ľudia prístup k elektrickému prúdu bezplatne. Ale nestalo sa tak a
zrejme tak skoro ani nestane. Energetika je totiž hnacím motorom ekonomiky každej krajiny.
Vyhlasoval,  že komunikuje s mimozemskými bytosťami  a sám seba označil  ako médium.
Veľkú  časť  svojej  práce  venoval  výstavbe  Wardenclyffeskej  veže,  ktorá  mala  prenášať
energiu  na  veľké  vzdialenosti.  No keďže mal  byť  tento  prenos  bezplatný,  nedostal  Tesla
podporu na jej dokončenie a počas prvej svetovej vojny bola veža zbúraná. Ak sa zamyslíte
nad  existenciou  napr.  pyramíd,  vztýčených  menhirov,  niektorých  sôch  či  budov
rozmiestených po celej planéte, ktoré mali byť súčasťou akéhosi obrovského energetického
systému Zeme, mohla byť aj Teslova veža energetickým bodom v sieti tohto poľa alebo jeho
spúšťačom. Chcel sa Tesla napojiť na pozostatky nejakej dávnej energie, ktorú by opätovne
„zapojil“? 
Po Teslovej smrti FBI zhabala všetky nákresy a prístroje z jeho produkcie. Rodina sa snažila
získať jeho majetok, avšak Teslov výskum bol vyhlásený za prísne tajný, aby sa nedostal k
nepovolaným.  V  koho  rukách  je  v  súčasnosti  ťažko  povedať.  A  tak  sa  môžeme  len
domnievať, čo všetko ešte mal Nikola Tesla v šuplíku.

Z interneta

Da li znate...

Zanimljive činjenice o jezicima

Jedna od sposobnosti koja izdvaja čoveka od svih drugih životinja je mogućnost kompleksne
komunikacije i razmena ideja, koncepata i misli. Sve se to čini pomoću jezika koji predstavlja
skup glasova, reči i znakova koji imaju određeno značenje. Na svetu se danas koristi između 5
hiljada  i  7  hiljada  jezika,  mada  je  broj  teško  proceniti  pošto  mnogi  jezici  svakodnevno
izumiru, a i ponekada je teško razlučiti jezik od dijalekta. 



Danas smo za vas spremili nekoliko zanimljivosti o svetskim jezicima, koje zasigurno niste
znali.

1)      Neki jezici imaju padeže, a neki ne. Naš jezik ima sedam padeža, dok engleski jezik
nema nijedan. Finski jezik ima oko 14-15 padeža, dok mađarski ima oko 18, sve zavisi od
definicije. Ali po broju padeža apsolutni rekorder je Cezki jezik koji se govori na Kavkazu, i
koji ima 64 padeža. Nažalost, taj jezik je sada u izumiranju, pa se vode napori da se on očuva.

2)      U našem jeziku, kao i u drugim slovenskim jezicima,  postoje tri gramatička roda:
muški, ženski i srednji. Svaka reč ima svoj rod, drvo je srednjeg roda, dok je list muškog roda,
a grana ženskog, na primer.  Nemaju svi jezici rod. Turski, kineski i japanski nemaju rod.
Engleski jezik je nekada imao rodove, ali su se oni sada izgubili. Zanimljivo je da neki afrički
i indijanski jezici imaju više od tri roda. Na primer, rodovi se mogu razlikovati po tome da je
li u pitanju živa ili neživa stvar. Zatim biljke i prirodne pojave mogu da imaju zaseban rod.
Rod takođe može da zavisi i od veličine stvari. Tako bi list imao biljni mali rod, a drvo bi
imalo biljni veliki rod.

3)      Mi smo navikli da imamo samo jedninu i množinu imenica, ali u nekim jezicima postoji
nekoliko množina. Na primer, reč “mi” može da znači nas dvoje, ili ja i on, ili ja i ti, ja i još
mnogo ljudi itd. Kod nas se za sve te reči koristi “mi”, dok u nekim jezicima postoje različite
reči.

4)      Jezici se razliku po broju reči, govornika, strukturi, gramatici i tako dalje, ali ne postoji
misao ili pojava koja ne može da se kaže na bilo kom jeziku. Čak i u slučaju da za neku
pojavu ne postoji reč na jednom jeziku, ona se uvek može opisati i razumeti.

5)      Poznati lingvista Noam Čomski smatra da postoji univerzalna gramatika, to jest ista
gramatička pravila koja su urođena svim ljudima.

6)       Naš  jezik  pripada  indo-evropskoj  porodici  jezika,  koja  je  najbrojnija  na  svetu,  a
slovenskoj grupi jezika, koja je najbrojnija u Evropi. U Evropi se najčešće koriste tri grupe
jezika, germanski, romanski i slovenski jezici. Svaka grupa ima zajedničkog pretka, relativno
gledano. Ono što je interesantno za slovenske jezike je da su oni međusobno najhomogeniji,
to jest svi su mnogo međusobno slični. Govornik poljskog i srpskog mogu sasvim lepo da se
sporazumeju, iako je poljski zapadnoslovenski jezik,  a srpski južnoslovenski. Neki stručnjaci
idu do te granice da smatraju da su u desetom veku nove ere svi govornici slovenskih jezika
govorili  jednim  jezikom.  Navedena  sličnost  je  navela  neke  lingviste  da  počnu  da  prave
zajednički slovenski jezik, koji bi bio razumljiv svoj govornicima slovenskih jezika. Tako su
nastali  novoslovenski  i  međuslovenski  jezici.  Rumunski  jezik  ima  dosta  reči  slovenskog
porekla, zato što je bio okružen govornicima slovenskih jezika.

7)      Italijanski i francuski jezik nam deluju veoma različito, ali je njihova leksička sličnost
oko 89 procenata (procenat reči koje su iste ili slične), što je mnogo iznad lingvističke granice
da se dva jezika proglase istim.



8)      Neki stručnjaci smatraju da maternji jezik umnogome može da utiče na nečiji mentalitet
i  pogled  na svet.  Na primer,  postoje  istraživanja  koja  pokazuju  da  su ljudi  sa  maternjim
jezicima u kojima ne postoji buduće vreme, odgovorniji što se tiče planiranja i ostvarenja
budućih  odluka  (više  štede  i  vode  računa  o  zdravlju),  jer  su  primorani  da  razmišljaju  u
konceptima sadašnjosti.

9)      Deca koja od malena žive u dvojezičnoj sredini, gde se uporedo koriste dva jezika, su
inteligentnija.

10)       Najduža  reč  u  srpskom  jeziku  je  prestolonaslednikovica,  koja  znači  žena
prestolonaslednika.

11)      Polovina ljudi na svetu danas se koristi sa dva ili više jezika.

12)      Kmerski jezik u Kambodži ima 74 znakova u alfabetu, dok jedan od jezika na Papui
Novoj Gvineji, Rotokas ima samo 12 znakova.

13)      Jezik Sedang, koji  se govori u Laosu i  Vijetnamu ima između 33 i 55 različitih
samoglasnika, zavisno od definicije.

14)      Zemlja sa najviše jezika je Papua Nova Gvineja, gde se govori oko 850 jezika. U
Evropi  je  to  Rusija,  gde  se  procenjuje  da  postoji  između  130  do  200  jezika.  Zemlja  sa
najvećim brojem jezika u službenoj upotrebi je Južna Afrika, sa 11 jezika.

15)      Irska je jedina zemlja gde je izumrli jezik javni službeni jezik. Irski jezik danas skoro
niko da i ne govori. Svi Irci u svakodnevnom govoru koriste engleski jezik, ali su obavezni da
u školi uče irski, kao i da na njega prevode zvanične dokumente. Dosta se trude da ožive svoj
jezik, ali nažalost danas niko ne vidi svrhu da govori izumrli jezik.

16)       Srpski jezik je jedini evropski jezik sa digrafijom, odnosno dva pisma u okviru jednog
jezika.

Trochu zábavy



Trochu zábavy



Janko príde do školy s veľkou hrčou na čele a učiteľka sa ho pýta: Janko, čo ťa uštipla včela? 
- Už nestihla, ocko ju zabil lopatou.

...........................................

Totálny lyžiarsky začiatočník si zlomí nohu počas prvej jazdy na svahu.
- "Je to pokrok" - hovorí záchranárom, - "vlani som si zlomil nohu už pri vystupovaní z

vlaku."
............................................

Pani učiteľka sa pýta žiaka
Ako sa volajú obyvatelia kréty ??

Žiakj odpovedá : kreténi
...........................................

V škole sa učiteľka pýta žiakov kde pracujú ich otcovia.
- Jožko, kde pracuje tvoj otec?

- Môj otec je stomatológom v agrárnej spoločnosti.
- Hovor zrozumiteľnejšie.

- Opravuje zuby na hrabliach.
...............................................

Učiteľka napísala žiakovi do žiackej knižky poznámku:
- Váš syn nič nevie.

Otec dopísal:
- Práve preto ho posielam do školy.
.........................................................

Mama sa pýta Janka:
- Keď ti dám tri oriešky a potom štyri, koľko budeš mať orieškov?

- Neviem.
- A to ste sa v škole ešte neučili?

- Učili, ale s jabĺčkami.

Malo zabave...
Pozvao učitelj u školu oca jednog učenika pa mu govori: 

- Dragi gospodine, vi čini se imate nekakve moderne metode u odgoju dece, ali znajte, batine



katkad znaju biti korisne. Jeste li ikad istukli svoje dete? 
- Jesam jednom, ali u samoobrani!

....................................
Učila deca u školi slovo "A". Učiteljica napiše na tabli slovo A i kaže: 

- Ko će pogoditi ovo slovo? 
Perica skine kapu i baci je prema tabli 

- Ja sam pogodio!!
................................

Koja je razlika između dvojkaša i odlikaša? 
- Gotovo nikakva... 

- Dvojkaš sve zaboravi 5 min pre testa, a odlikaš sve zaboravi 5 min posle testa.
........................................

Dolazi Janko kući i kaže majci: 
- Mama dobio sam 1 iz matematike. Sazna za to otac pa odluči da kazni Janka time što neće

dobijati džeparac sve dok ne dobije 5. 
Sledeći dan dolazi Janko iz škole i pohvali se ocu: 

- Tata,tata,tata dobio sam 5 iz muzičkog! Naljuti se otac i odluči da ponovo kazni Janka. 
Na to se pobuni majka i reče: 

- Ali zašto ga sad kažnjavaš,dobio je 5? 
Otac: 

- Je li, ima 1 iz metematike a stalo mu je da peva!
.................................

Dođe mali Ivica kući: 
Mama, tata, imam dobru i lošu vest! 

Koja je dobra? 
Ivica: Dakle, dobra je da sam dobio pet ! 

Bravo! A loša? 
Loša je da je to laž!



Malí umelci...

Malí umelci...



Malí umelci...



   

  


