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Zo ž ivota naš ej š koly 

 

Školské kolo v rétorike 
 

Dňa 12. 4. 2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo v rétorike. 
Žiaci súťažili v dvoch kategóriách : 

Výsledky: 

I. kategória :  žiaci 4. - 6. ročníka 

 

1.m. Karolína Brozmanová 4.A   

2.m. Marína Černeková  5.A  

3.m. Alexandra Georgievová  4.A 

  

II. kategória: žiaci 7. - 9. ročníka 

1.m. Petronela Kasášová  9.A 

2.m. Magdaléna Krnáčová  8.B 

3.m. Nina Čunderlíková 8.C    

 

Dňa 24.apríla sa uskutočnilo okresné kolo súťaže a našu školu reprezentovala  

Petronela Kasášová a Karolína Brozmanová, ktorá obsadila 1.miesto. 

V regionálnom kole súťaže 10.mája 2018 obsadila 3.miesto. 

 

Máme majstrov Slovenska 
 

V  Liptovskom Mikuláši sa dňa 10.-11.4.2018 konali Majstrovstvá 
Slovenska školských družstiev v bedmintone žiakov. Žiaci našej školy 

Tomáš Fajčík, Simeon Suchý a Andrej Suchý  

sa v okresnom, regionálnom a krajskom kole umiestnili na 1.mieste a postúpili 
do celoslovenského kola. Celoslovenského finále sa zúčastnili žiaci zo 

všetkých ôsmich slovenských krajov. Boli rozdelení do dvoch skupín. Chlapci 
zo ZŠ A. Sládkoviča Sliač zvíťazili v skupine nad žiakmi z Prešovského, 

Bratislavského a Trenčianskeho kraja. Postúpili do finále, kde vyhrali nad 
hráčmi Košického kraja a stali sa Majstrami 

Slovenska v bedmintone školských družstiev pre školský rok 2017/2018. 



Matematická olympiáda - okresné kolo 
Dňa 17. apríla 2018 sa uskutočnilo okresné kolo  67. ročníka MATEMATICKEJ 
OLYMPIÁDY  v kategóriách Z6 - Z8.  
Našu školu reprezentovali žiaci 6. a 7. ročníka, ktorí úspešne vyriešili úlohy 

domáceho kola. Domáce kolo riešili aj niektorí žiaci 8. ročníka. 

 Žiaci 6.A triedy dosiahli vynikajúce umiestnenie. 

Miško Bystriansky obsadil 1. miesto a Vanda Výbošteková 2. miesto vo 

svojej kategórii, v ktorej súťažilo 30 šiestakov z celého okresu Zvolen. Úspešným 

riešiteľom bol aj žiak 6.B triedy Gregor IŠTENEŠ , ktorý obsadil 8. miesto. 

V kategórii Z7 reprezentoval našu školu Jakub Parobek  (7.B) , ktorý sa umiestnil 
na 9. mieste. 

 

Slávik Slovenska - školské kolo 
Dňa 20. apríla sa na našej škole uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže ľudových piesní 

Slávik Slovenska. 

Žiaci súťažili v troch kategóriách, s nasledovným umiestnením: 

 I.kategória : žiaci 1. – 3. ročníkov 

1. miesto    Aneta Jarotová– 3.A 

2. miesto    Adela Púpalová – 2.C                                  

3. miesto    Michaela Cejzlová– 2.A 

4. miesto   Michaela Mazúchová – 2.A 

 

II. kategória:  žiaci  4. – 6. ročníkov 

1.miesto    Alexandra Georgieová – 4.A 

2. miesto    Margarétka Homolová - 5.B a Barbora Homolová – 6.A 

3. miesto   Simona Rybošová – 4.A, Nina Kapustová – 4.A a Matej Jakuba – 6.B 

  

 III. kategória:  žiaci 7. – 9. ročníkov 

1.miesto    Pavlína Púpalová – 9.B 

2. miesto    Petra Lendvorská – 7.B 

3. miesto    Patrícia Bučková – 9.B 

  

Víťazi školského kola Aneta Jarotová, Alexandra Georgievová  a Pavlína Púpalová  budú našu 

školu reprezentovať v okresnom kole súťaže, ktoré sa uskutoční vo Zvolene. 

 

 



Fyzikálna olympiáda - okresné kolo 
Žiaci 8. a 9. ročníka sa 16. 3. 2018 zúčastnili okresného kola fyzikálnej 
olympiády. Z 8. ročníka našu školu reprezentovali Boris Bahýl, Nina 
Čunderlíková, Liana Kuzmová a Alex Išteneš a z 9. ročníka to boli žiaci Hannah 

Teremová a Marek Ryboš pod vedením učiteľa fyziky Mgr. Ľuboša Štrbíka. 

Najlepšie si s náročnými úlohami poradili Boris Bahýl, ktorý sa umiestnil 

na 3. mieste a Nina Čunderlíková na 4. mieste. 

 

Celoslovenský turnaj v bedmintone 

V nedeľu 6. mája 2018 sa uskutočnil na Sliači celoslovenský 
bedmintonový turnaj skupiny C. Turnaja sa zúčastnili hráči z rôznych 

miest Slovenska. Najpočetnejšia skupina bola z Dolného Kubína. 

Našu školu na turnaji reprezentovali žiaci – D. Ďurčíková, H. Zelinová, Tomáš 

Fajčík, P. Lupták a A. Suchá. Tomáš Fajčík sa v kategórii chlapcov umiestnil na 

1. mieste a Dominika Ďurčíková v kategórii dievčat na 2. mieste.  

 

Sme víťazi súťaže „Daj si čas“ 

Žiaci našej 6.B triedy boli aktívnou súčasťou populárnej zábavnej 

a vedomostnej súťaže „DAJ SI ČAS“, ktorú vysiela verejnoprávna 
televízia RTVS vždy v sobotu dopoludnia. 

Štvorčlenný tím a 30-členné publikum žiakov 6. ročníka sa 14. marca 2018 

zúčastnili nakrúcania relácie priamo v štúdiu v Mlynskej doline v Bratislave. Vo 
svetle reflektorov a kamier sa predstavil tím – Sofia Letríková, Emma 

Mašurová, Daniel Terem pod vedením kapitána Mateja Jakubu a moderátorky 
Moniky. Žiaci súťažili v rôznych vedomostných, pohybových, postrehových 

a tímových aktivitách na tému histórie a súčasnosti Zvolena a okolia. 
V napínavom súboji sa nám vďaka vedomostiam a zručnostiam podarilo poraziť 

ZŠ Selce. Za podporu ďakujeme aj našim spolužiakom zo 6.A, ktorí výdatne 

povzbudzovali. Ako nám to išlo ste si mohli pozrieť 19. mája 2018 na STV 1  o 9:00 

hod. –  

                                                                                          Mgr. Róbert Borbély, PhD. 
                                                                                                          triedny učiteľ    

 

 

 

 

 

 

 

obr. B. Homolová, 6.A 



Nohavice 

Začiatkom školského roka moja mama zistila, že za rok som vyrástla desať centimetrov ,takže sú mi  

všetky nohavice  krátke. 

-„Musíme  ísť na nákupy.“ – rozhodla mama. „Pridáš sa ku nám ako poradca?“ – vyzvala babku. 

Išli sme teda nakupovať - najskôr ma to bavilo, no na konci  som už bola veľmi unavená. Najprv sme 

vošli do EXISPORTU, kde sme prezreli niekoľko stojanov a  nekúpili nič.  Ďalší obchod bol „ KIK“, 

tam sme nohavice síce nekúpili, ale nakúpili sme  kopu iných vecí- medzi tým aj tričká a ponožky. Vo 

vedľajšom obchode „TEDY“ sme  nohavice nenašli, ale tam som si kúpila  náhrdelník , po ktorom som 

už dávno túžila. 

„Voľakedy to bolo jednoduchšie. Vošla si do odevov a určite  kúpila nohavice.“- vzdychala už tiež 

unavená babka. 

Po  návšteve troch obchodov sme nohavice stále nemali a  tak sme sa vybrali do ďalšieho. Len čo sme  

vošli dnu , babke sa zapáčila vesta na stojane, ktorý stal hneď pri vchode . Mala som si vybrať farbu – 

zlatú , ružovú alebo striebornú .Nevedeli sa zhodnúť mama s babkou a  rozhodnúť som sa musela sama. 

Prešli sme celý obchod a nakoniec sme našli stojany, kde viseli samé nohavice . Ani som si nevedela 

vybrať. Mama povedala, že si môžem vyskúšať viaceré a potom sa rozhodnúť. Tak som sa poobliekala 

do troch - jedni boli „normálne“ rifle, druhé  s dierami na kolenách a tretie mali zaplátané diery ,  len 

trošku mriežkou. Vybrala som si tie s deravými kolenami a zaplátané. Babka z toho nebola veľmi 

nadšená. 

„Preboha, to chceš chodiť s deravými kolenami?“- krútila nado mnou nesúhlasne  hlavou. 

-„Ak jej ich kúpiš, hneď jej tam našijem nášivky!“ – zašomrala mame. Prosebne som pozerala na mamu: 

- „Mami, veď vieš, že teraz sa také nosia!“ – modlikala som a hľadala  podporu u mami.  

„Čo je to za nezmysel ? Kupovať deravé nohavice!“- stále protestovala babka. 

Obidve sme pozerali s očakávaním na mamu - ja s prosbou, babka s rozhorčením.  Mame zahrali 

v očiach huncútske iskričky, už som tušila, že mám vyhraté. 

-„Volá sa to „Cheap Monday“ a je to módny hit.  Tak jej dnes urobme radosť.“ – usmiala sa na babku, 

ktorá stále nesúhlasne krútila hlavou. „A , keď ich už bude mať dosť, môžeš jej ich zaplátať.“ 

Babka sľubovala, že jedného dňa to určite urobí.  

–„Čo je to za hlúpu módu, mať diery na nohaviciach?- stále hundrala na módny výstrelok.  

 Asi o týždeň sme spoločne pracovali na záhradke. Babka plela burinu a ja som polievala hriadky 

s kvetmi. Okolo nôh sa nám plietol náš kocúr a zvedavo hľadel, čo robíme. Vtom sa o neho babka potkla 

a skončila na kolenách. Priskočila som jej rýchlo na pomoc, ale už bola hore. Chcela som jej aspoň 

oprášiť nohavice a vtom sme sa obe rozosmiali . Na oboch kolenách nohavíc mala diery . 

 „Tak a teraz som moderná už aj ja !“-  chválila sa smejúc  babka. 

 Nuž,  zdá sa, že sa zmierila s módou „súčasnej doby“. 

                                                                                             Alexandra Georgievová  4.A 



Leto so starými rodičmi 

 

V lete sa to stáva, keď sa dlhšie spáva. 

Prebudím sa , a nie som doma,  

no z postele ma dvíha kakaová vôňa. 

 

Raňajky mi pripravila starká moja dobrá, milá, 

kakao, puding, lekvár domáci, 

teším sa, keď pomáham jej pri práci. 

 

So starkým rada karty hrám, no keď vyhrávam, 

kričí na mňa, že ho podvádzam. 

Smiešne príbehy nám on rozpráva, 

a každý ho rád vtedy počúva. 

 

U starkých mojich sa ja nenudím, 

zábavu si vždy nejakú vymyslím. 

Dobré, veľké srdiečka oni majú 

a s veľkou láskou ma vždy objímajú. 

 

                                                  Nina Kapustová, 4.A 

 

 



Leto u starých rodičov 
 

   Bola streda ráno. Keď sme sa zobudili, starká so starkým nás milo prekvapili . 
„Ide sa do Čierneho Balogu!“ povedali. Nevedela som, čo ma tam bude čakať, no 
nakoniec sa z toho vykľul ten najkrajší deň z mojich letných prázdnin. 

   Po raňajkách sme sa zbalili a vyrazili na cestu za zážitkami autom. Prvé mesto, 
ktorým sme prechádzali bola Banská Bystrica.  V Slovenskej Ľupči ma upútal na 
kopci majestátny Ľupčiansky hrad. V Brusne som si spomenula, že sme sa učili 
o kúpeľných mestách a Brusno je jedným z nich. Už som sa nevedela dočkať, 
kedy prídeme do cieľa, no museli sme prejsť ešte Podbrezovú a Brezno. Konečne 
sme boli v cieli. Je to tu ! Dlho očakávaný Čierny Balog. Ale zostala som smutná, 
pretože tam nič nebolo. Ale zdanie často klame a aj ja som sa mýlila a to veľmi. 

   Po niekoľkých minútach sa starký vrátil a v ruke držal akési lístky, ktoré nám 
rozdal. Boli to lístky na vlak. No nebol to vlak, aký som vídavam  denne doma na 
Sliači. Bol to malý parný vláčik s lokomotívou, akú môžete vidieť v starých 
filmoch. Vlasy mi viali vo vetre, nakoľko tam neboli žiadne okná. A to bola paráda 
! Po návrate sme pokračovali v prehliadke Čierneho Balogu. Poviem vám, boli 
tam prekrásne vyrezávané zvieratká z dreva ako medveď, kôň, jeleň.... Ale 
najkrajšie zo všetkého sa mi javili malé drevené domčeky tvoriace celú dedinku. 
Boli menšie ako môj malý braček Jožko, a to má iba rok. Potom som sa dozvedela, 
že všetky domčeky, mlyny, mosty sú postavené podľa skutočných. A verte mi, kto 
tam príde a uvidí to, neoľutuje. 

   Podvečer sme už boli všetci hladní, tak sme si zašli do reštaurácie. Potom 
s plnými bruškami sme sa pobrali domov. Pravdou je, že si cestu domov vôbec 
nepamätám, nakoľko som odpadla od únavy. Zobudila som sa až pred našim 
domom. 

Výlet s mojimi starými rodičmi sa postaral o to, že tento deň považujem za jeden 
z najkrajších dní tohtoročných letných prázdnin. 

                                                                                    Júlia KOSTURJAKOVÁ, 4.A 

 

 

 

 

 

 



Moje najkrajšie chvíle so starými rodičmi 

Môj najkrajší zážitok so starými rodičmi sa odohral počas tohtoročných letných prázdnin. Bol 

krásny júlový deň, asi to bola sobota. Moja stará mama nám už dávnejšie chcela ukázať svoj 

rodný dom a rodný kraj. Pochádza z obce Sihla a počas výletu sme plánovali navštíviť aj 

Vydrovskú dolinu, kde je lesnícky skanzen a tu môj prastarký pracoval ako lesník. 

Na výlet sme zobrali aj moju super kamarátku Emu. Cesta bola síce dlhá, ale keďže 

v aute bola zábava, tak nám veľmi dobre ubehla. Vo Vydrovskej doline bolo trochu zamračené 

počasie. Nám to však nevadilo. Ihneď po príchode sme si išli pozrieť malé drevené modely 

domčekov. V skanzene bol akurát „Deň stromu“, čo je sviatok pre všetkých, ktorí majú radi les. 

Aj nám sa tam veľmi páčilo a zostali sme si pozrieť aj sprievodný program. Na ňom vystúpilo 

mnoho umelcov. Obzvlášť krásne spievala jedna pani, len som si nezapamätala jej meno. 

Tanečné vystúpenie detí bolo tiež vynikajúce a záživné. Ochutnali sme mnoho dobrôt, ktoré 

tam varili, ale najviac mi zalahodila varená kukurica, ktorú mám rada. Počas výletu sme mali 

naplánované previesť sa aj na parnom vláčiku, ktorý ide cez celú Vydrovskú dolinu a vedie aj 

popri rodnom dome mojej starkej. Je to drobný domček uprostred lesov, v ktorom strávila svoje 

detstvo. Videla som krásny les a ešte krajší kraj. Viem, že u nás na Slovensku je mnoho 

obdivuhodných miest, ale toto sa mi zdalo až čarovné. Starká so starkým nám rozprávala 

o živote na lazoch, o hospodárení na úzkych políčkach, kde si dopestovali svoju úrodu. Musel 

to byť ťažký život, aký mi dnes nepoznáme. Boli však v prírode, a nie pri počítačoch. Snažili 

sa čo najviac si vzájomne pomáhať. Po výlete na úzkokoľajnej železničke sme si pozreli 

lesnícke múzeum. Je tu mnoho zaujímavých a poučných informácií. Dozvedela som sa 

o význame lesa, o jeho obyvateľoch. Vonku bola výstava ručných prác a remesiel. Niektorí 

majstri vyrábali veci z dreva, iní zo železa. V stánkoch, kde svoje výrobky predávali, sa mi 

najviac páčilo vyšívané oblečenie jednej pani z Horehronia. Čas bežal veľmi rýchlo. Ani sme 

sa nenazdali, bolo odpoludnie a podľa zbiehajúcich sa mrakov sme očakávali, že príde poriadna 

búrka. Našťastie sme stihli autobus, ktorý nás odviezol na parkovisko k nášmu autu. Búrka nás 

zastihla až na spiatočnej ceste domov. Celý čas som prežila s mojimi starými rodičmi. Som 

naozaj veľmi šťastná zato, že ich mám a môžeme spolu tráviť voľné chvíle. Tento deň patrí k 

mojim najkrajším dňom letných prázdnin. 

 

                                                                                    Diana Ostrihoňová, 4.A 

 

 



Starí rodičia 

Starká moja drahá milá, 

s Tebou je vždy krásna chvíľa. 

Od Teba je pusa sladká, 

si mi ako kamarátka. 

 

Starký tiež je kamarát, 

naučil ma pracovať. 

Čas trávime na záhrade, 

poriadok vždy máme všade. 

 

Starká zatiaľ obed varí, 

nebudeme hladní vari. 

V sobotu vždy halušky, 

k tomu koláč sladučký. 

 

Do jedla sa spolu dáme, 

obedík si vychutnáme. 

Poviem Vám to veru skrátka, 

babka to je kamarátka. 

 

Rada som tam každý deň, 

zážitky vždy nejaké si odnesiem. 

Starý otec mi zakaždým poradí, 

stará mama zas teplou rukou pohladí. 

                                                                          Simona Rybošová, 4.A 



                              Zverinec  zo 4.A 

Zvieracie divadlo 

Prišiel tiger za kozou 

s divadelnou predlohou. 

Slon sa pridal  tiež, 

je tu už aj jež. 

Dobehol pes aj kuriatko, 

 hru nacvičili zakrátko. 

Pes a koza 

Pes a koza – kamaráti, 

na dvore čas sa im kráti. 

Stvárajú kdejaké neplechy, 

nechcú si čistiť pelechy 

Výlet 

Pes, koza a kuriatko 

vyberú sa zakrátko 

na akcie do Tesca. 

Čo je lacné? 

Predsa treska. 

Symbióza 

Prišiel malý slon, 

postavil si veľký dom. 

Pes a koza bývajú v ňom. 

Hrávajú sa každým dňom 

s kuriatkom a somárom.  

A ten malý slon, 

teší sa, že  má veľký dom.  

Začudovaná koza 

Kuriatko sa zobudilo,  

išlo pozrieť psíka. 

Cestou stretlo somárika, 

spoza kríka naňho híka. 

Slon , ten žuje trávu,  

má lenivú mamu. 

Chudák pes, 

ten je hore bez. 

Koza sa len čuduje, 

čo sa to tu hotuje. 

Safari 

Vlani som bol na safari, 

videl som tam rôzne zvery. 

Kozu, psa i kuriatko, 

slona, tigra, mačiatko. 

Tiger – taký lenivec, 

chytil slona za palec. 

 

 



 

Stratený pes 

Lapali psa vo Zvolene, 

že sedel dievčaťu na kolene. 

Keď pes policajtov zočil, 

dievčaťu pod sukňu skočil. 

Slimák 

Ide slimák z mesta, 

ďaleká mu cesta. 

Keď vyšiel do kopca, 

zaliezol do domca. 

Potom ako guľa  

Cestičkou sa gúľa. 

Slon 

Keď si stanem pred slona, 

Tak mu poviem – poklona. 

Lebo predsa slon 

Je suchozemský šampión. 

 

Veršovačky vytvárali a so slovami sa hrali žiaci 4.A  ZŠ A. Sládkoviča Sliač:  

Bruno Dokoupil, Karolína Brozmanová, Branislav Kuzma, Ľubo Raček, Vilma 

Gúthová, Peter Šiagi,Klaudia Krejčí, Sofia Porvažníková a Daniel Jantoš. 

 

 

 

obr. E. Melicháčová, 8.A 



 

 

O psovi a mačke 

Pes a mačka stále bojovali, kto chytí myš ako prvý. Nikdy sa im 

však nepodarilo ju chytiť. Raz pes narazil do stola, potom si 

zase mačka stúpila na chvost alebo si obidvaja robili zle. Týmto 

spôsobom im myš vždy ušla. Jedného dňa sa rozhodli, že sa 

prestanú hádať a vláčiť. Spojili sa a povedali si, že keď na to 

budú dvaja, myš chytia. Nuž, tak sa aj stalo. Pomohli si 

a spoločne myš chytili. 

PONAUČENIE: Spoločne je všetko ľahšie. 

                                                   Soňa Galošová, 6.A 

 

JEŽKOVIA 

Bol raz jeden ježko, ktorý sa narodil so stratou pigmentu, takže bol biely 

- albín. Ostatní ježkovia sa mu za to posmievali a odsudzovali ho. Raz 

sa išla uskutočniť ježkovská matematická olympiáda, na ktorej sa 

zúčastnili ježkovia z celého sveta. Do súťaže sa mohol prihlásiť 

ktokoľvek. Samozrejme, že sa do nej chcel prihlásiť aj náš ježko - albín. 

Všetci sa mu začali posmievať, že nenapočíta ani do desať. Náš ježko 

sa nedal, ale aj tak mu nikto neveril. Súťaž sa začala. Všetci ježkovia 

boli bezradní, že taká ťažká olympiáda ešte nebola. Po skončení súťaže 

prišli výsledky. Náš ježko - albín vyhral celosvetovú matematickú 

olympiádu. Odvtedy ho mali všetci v úcte  a už sa mu nikto 

neposmieval. 

PONAUČENIE: Všetci sme si rovní, bez ohľadu na to ako vyzeráme. 

                                                      Barbora Homolová, 6.A 



 

 

O LAKOMEJ MYŠI 

V malej myšacej nore žila myš. Bola lakomá a veľmi 

lenivá. Jedného dňa zistila, že ju už nebaví zháňať si 

zásoby na zimu, a tak sa rozhodla, že jedlo bude kradnúť 

ostatným zvieratám. Spočiatku to bolo jednoduché. 

Keďže bola malá, nikto si nevšimol, ako mu po malých 

kúskoch odoberá z jeho zásob. Neskôr sa množstvo 

nakradnutých zásob začalo rýchlo zväčšovať. Prišla zima 

a myška bola pyšná na svoje veľké zásoby. Vonku padal 

sneh a zvieratá sa museli schovať do svojich úkrytov, ale 

myšacia nora bola plná jedla. Myška začala svoje zásoby 

jesť. Bola lakomá, preto sa nechcela so svojimi zásobami 

podeliť, aby sa mohla ísť ohriať do nory. Ale silou - 

mocou zásoby do seba pchala. Keď všetko zjedla, bola 

unavená a chcela si odpočinúť. Prišla k nore a nevedela 

sa dostať dnu. Brucho jej narástlo až tak, že sa 

nedokázala prepchať cez dvere. 

CHAMTIVOSŤ A LAKOMSTVO SA NEVYPLÁCA. 

                                                                                                              Vanda Výbošteková, 6.A 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tiger a sova   

Jedného dňa sa tiger prechádzal po lese. Sova letela ponad tigra a povedala 

,,Ahoj tiger, ideme si dať preteky?“ Tiger odpovedal ale ako? Veď lietaš... ale ja 

som najprefíkanejšie zviera na svete.“ Sova mu neverila videla že tiger klame 

tak povedala ,, No tak sa uvidí kto je chytrejší!“ Tiger si pomyslel. Čo keby som  

sovu obalamutil? Ako? ,,Hej sova, tam je myš!“ Kým sa sova pozrela naspäť, 

tiger tam už nebol. Tiger sa rozhodol že pôjde skratkou. Potkol sa o kameň 

a chytil sa do pasce. Sova ho nikde nevidela. Zrazu počula výkrik o pomoc, 

letela za hlasom a našla tigra v pasci. Zavolala všetky zvieratká z lesa na pomoc. 

Všetci mu pomáhali, až sa nakoniec dostal von a povedal ,,Klamal som ti. 

Prepáčiš mi?“ Sova odpovedala „Ja viem. Odpúšťam ti.“ 

                                                                                             Daniela Pinková 6.A 

 

 

 

O líške a muche 

Bola raz jedna líška, ktorá bola často tak hladná, že bola ochotná urobiť pre 

jedlo čokoľvek. Žaba jej povedala, že keď jej prinesie čerstvé muchy, dostane 

toľko jedla, koľko si len bude priať! Ako išla líška lesom, začala byť hladná. 

Videla to jedna mucha, ktorej bolo líšky ľúto. Mucha k nej letela, no bola dosť 

vysoko, aby ju líška chytila. „Viem, kde nájdeš jedla koľko len budeš chcieť!“ 

povedala mucha. Líška sa rozhodla muchu nasledovať a keď bude nižšie, lapí ju! 

Mucha priviedla líšku ku stromu na útese. Rástlo tam šťavnaté ovocie. Líške sa 

zbiehali sliny, no vedela, že žaba jej dá oveľa viac. Mucha si sadla na kameň, čo 

bola príležitosť na chytenie muchy! Ako po nej skočila, zošmykla sa z útesu rovno 

do mora. Mucha jej hodila aspoň jedno ovocie, z ktorého sa líška zasýtila. 

Ponaučenie: Kto druhému jamu kope, sám do nej spadne!   

                                                                                            Matúš Cejzl, 6.B 

 



 Básnička pre mamičku 

Moja milá mamička, 

pre teba je básnička. 

 

Každé ráno, keď vstanem, 

na teba si spomeniem. 

 

Keď sa pozriem do slniečka, 

vidím tvoje pekné očká. 

 

A večer keď zaspávam, 

v srdiečku ťa stále mám.                                

                           Natália Paňková, 5.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Moja mama 

Moja mama, tá je veľmi 

bohatá: 

zo striebra má hlások, 

ruky zo zlata. 

 

Stará sa o mňa každý deň 

a zato ju veľmi milujem. 

 

Mamu nenahradí nik, 

je to môj strážny anjelik. 

 

                           Michaela Bullová, 5.A 

 

obr. O. Nádvorník , 6.A 

obr. B. Kováč, 8.C 



Moja mama 

 

Moja mama, mamička, 

dám jej božtek na líčka. 

To, čo ona dokáže, 

nedokáže nik iný. 

Vtedy jej rada pomôžem 

s pečením či varením. 

 

Raz jej zasa za odmenu 

kyticu domov donesiem. 

Aj červenú mašľu k tomu, 

tou ju zaviažem. 

 

Na moju mamu, mamičku, 

vždy sa dá dobre spoľahnúť. 

Preto píšem túto básničku, 

aby ona na mňa 

nikdy nemohla zabudnúť. 

                                                                                         

                                                                                         Veronika Hodermarská, 5.A 

 

 



Náš kúsok vesmíru 

 

Trblietavá Mliečna dráha. 

Nie tá húsenková, 

ale nám všetkým tak veľmi drahá, 

z hviezd utkaná krása. 

 

Slnko – dotyk lásky. 

Zlatým lúčom pretne noc, 

prebudí Zem do krásy, 

neúnavne, trpezlivo 

svetlo a deň ohlási. 

Sústavne sa sýtym teplom chveje. 

Keby ho nebolo – zle je! 

 

ZEM – vesmírny dúšok života. 

Nech kvitne každý deň 

a nech ju živí dobrota. 

...a prekvitala by, 

nebyť ľudskej zloby! 

Preboha, ľudia, 

nehrajte sa na Boha! 

So Zemou sa verne točí 

Mesiac - priateľ našich očí. 

Asi ju má rád – starý kamarát. 

 

Mars sa ticho červená. 

Ktovie čo to znamená... 

Skrýva svoje tajomstvo? 

A nie jedno, možno sto. 

Raz privíta určite naše múdre 

potomstvo. 

 

 

V priestore a čase lieta 

ten náš malý kúsok sveta. 

Otvor oči v letnej noci, 

nič nehovor, len to pocíť. 

 

                               Boris Bahýl, 8.C 

 

 

                                                   obr. M. Jakuba, 6.B 



Vitaj rok 2018 

 

...a doba je zrazu iná. 

Zamysli sa trochu, 

možno je to i naša vina. 

 

Samý like, follouw či tweet, 

málokto pozná Gombitovú 

a jej hit. 

 

Rodičia spomínajú: 

Boli to vraj roky krásne, 

na strom liezli, hry sa hrali, 

precítili dotyk básne. 

Počúvali pieseň rieky, 

vo vode sa čľapkali, 

liečili si úpaly. 

Slnko hrialo slastne! 

 

Ten svet ticho zaniká, 

pretína ho panika... 

Mobil -  tablet -  počítač. 

Ružový i-phone! 

 

 

Po ňom túžia dievčatá. 

Bez snov prišitá záplata... 

 

Detská duša praská, 

keď jej chýba láska. 

 

 

Nikto myslieť nezačne, 

veď GOOGLE rieši zázračne! 

 

Nechytáme motýle do vlasov 

a nepúšťame vo vánku listy. 

Nekľačíme ticho nad krásou, 

v čakaní na lásku nie sme si istí. 

 

Doba sa mení, 

svet nepohne sa bez zmeny. 

Raz bude možno opäť zelený. 

 

 

                              Vanda Lániková, 8.A, 

 



Leto  v                jazykoch 
 

1.Angličtina= Summer                                           

2.Taliančina= Estate 

3.Švedčina= Sommar 

4.Poľština= Lato 

5.Rumunčina= Vară 

6.Francuzština= Été  

7.Nórština= Sommer 

8.Islandčina= Sumar 

9.Čeština= Léto 

10.Turečtina= Yaz 

11.Fínština= Kesä 

12.Japončina= 夏 (čítaj tacu) 

13.Portugalčina= Verão 

14.Maďarčina= Nyár 

15.Gréčtina= καλοκαίρι (čítaj kalokéri) 

16.Ukrajinčina= літо (čítaj lito) 

17.Indonézština= Musim panas 

18.Špaielčina= Verano 

19.Kataláčtina= Estiu 

20. Nemčina= Sommer 

21. Ruština= лето (čítaj leto) 

22.Lotyština= Vasara 

23.Litovčina= Vasara 

24.Chorvátčina= Ljeto 

25.Esperanto= Someraj 
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 Vtipy  
 

Manželstvo po niekoľkých rokoch je ako dve strany mince. Nemôžu sa vidieť, 

ale sú pri sebe. 

 

Opitý muž sa vracia domov. Žena ho už čaká, s nahnevaným pohľadom ukazuje 

na hodinky. Muž na to: 

- Aké veľké haló okolo toho... hodinky. Keď sa môj otec vracal domov, mama 

ukazovala na kalendár! 

 

- Pán vodič, hovoríte z cesty, vystúpte prosím! 

- Vy hovoríte z cesty, ja hovorím z auta! 

 

- Dežko, máš radšej mačičky, alebo psíkov? 

- Mne je to jedno, len aby k tomu bol čerstvý, mäkký chlebík. 

 

Zubár spustí vŕtačku a vraví pacientovi: 

- Pamätáte sa, pán minister, ako ste ma v škole pichali kružidlom do chrbta? 

 

Pod veľkým kopcom hovorí dcéra otcovi: 

- Tvrdil si, že naša Zem sa točí, takže keď si počkáme, nemuseli by sme šliapať 

do kopca. 
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