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MOJA ŠKOLA A JA 

(Rozprávanie) 

 
     Už deväť rokov chodím do základnej školy v malej dedinke s názvom Jarok. 
     Je to staršia malá budova, v ktorej sa nachádza základná a materská škola. Chodím sem už 
od detstva. Najprv som strávila tri nádherné roky plné radosti, šťastia a smiechu v materskej 
škole. Ako šesťročná som vyšla o poschodie vyššie do prvej triedy, kde ma už ten smiech 
začal pomaly prechádzať. Asi v piatej triede som rozmýšľala, že prestúpim na inú školu do 
Nitry. Ale nakoniec som si povedala, že tie štyri roky ešte vydržím a nebudem prestupovať. A 
som rada. Na to, že to je dedinská škola, je celkom moderná a dobre vybavená. Teraz je 
v skoro každej triede počítač a interaktívna tabuľa a telocvičňa tiež nie je najhoršia. Určite by 
som aj ja niečo na našej škole zmenila. Je vidieť, že je to už staršia škola, do ktorej chodilo už 
veľa detí, aj naši rodičia. Škola si mnohým prešla, dobrým aj nedobrým, ale vždy bolo cítiť 
snahu, ktorú každý do nej vkladal. Toto je ale už môj posledný rok na tejto škole, takže 
nechcem byť moc kritická. Hlavné prečo som sa rozhodla zostať, bolo kvôli učiteľom. Podľa 
mňa máme tých najlepších učiteľov. Myslím si, že sme si tu všetci našli pani učiteľky, ktoré 
nám boli ako druhé mamy a vo všetkom nám pomáhali. Samozrejme, že každý má aj menej 
obľúbených učiteľov, s ktorými nevychádza úplne najlepšie. A áno našli sa aj učitelia, ktorých 
som ani ja nemala úplne v láske. A jasné, že musím spomenúť aj mojich spolužiakov, ktorých 
je presne trinásť. Myslím, že sme si spolu užili pekné, ale aj menej pekné chvíle, na ktoré by 
som niekedy najradšej zabudla. No keby mám spočítať všetky situácie, pri ktorých sme 
v triede pomaly plakali od smiechu, bola by som tu asi do zajtra. Jednoducho mám ich rada 
takých, akí sú, predsa len za tých deväť rokov som si ich obľúbila. Možno to bude pre 
niektorých ťažké opustiť starých priateľov a staré zvyky, ale koniec koncov sa časy 
jednoducho menia. Bude ale celkom divné ich nevídať každý deň, no všetko raz musí prísť 
a všetko sa dá zvládnuť. No a nemôžem zabudnúť  spomenúť  moju triednu učiteľku na 
druhom stupni, lebo ona je jednoducho úžasná. Pre mňa je to tá najláskavejšia a najlepšia 
učiteľka na celom svete a už teraz viem, že na ňu nikdy nezabudnem. Práve ona mi bola ako 
moja druhá mama, ktorá mi pomáhala a učila ma, čo je najlepšie. 
     Bude mi tých deväť rokov chýbať, ale už sa teším na nových spolužiakov a učiteľov na 
strednej škole. Ale na „základku“ nikdy nezabudnem, na tú našu „mandarinkovú“ triedu, v 
ktorej bol vždy bordel. Pre mňa to bolo krásnych, dokopy aj s materskou školou, asi dvanásť 
rokov. 
(Dominika Ďurfinová) 

 



Viem, čo chcem 

Nina Mesárošová 

Viem, čo chcem, keď neviem svoje meno, 

viem, čo chcem, keď som niekedy mimo. 

Mama sa ma pýta, čo sa so mnou deje, 

keď vidí, že okolie sa mi smeje. 

 

Chcem byť ako lietadlo, 

ktoré letí, ktoré uniká. 

Chcem byť ako búrka, ktorá telom preniká. 

Chcem byť ako deka, ktorá dušu zahreje. 

 

Viem, čo chcem, keď neviem svoje meno, 

viem, čo chcem, keď som niekedy mimo. 

Mama sa ma pýta, čo sa so mnou deje, 

Keď vidí, že okolie sa mi smeje.  

 

Chcem byť ako stonka, 

ktorá kvitne na jar, 

chcem byť ako Slnko, 

ktoré horí, ktoré je jav. 

 

Chcem byť ako loď, 

keď sa plaví, 

chcem byť ako líška,  

ktorá sa nikoho nebojí. 

 

Viem, čo chcem, keď neviem svoje meno, 

viem, čo chcem, keď som niekedy mimo. 

Mama sa ma pýta, čo sa so mnou deje, 

keď vidí, že okolie sa mi smeje. 



Žijeme tu a teraz 

Marek Bekéni 

 

Žijeme tu a teraz a ja tu rýmujem práve pre Vás. 

Naplno žiť každý deň, 

zábava bude ako sen. 

Od Tatier po Dunaj za deň prejsť smieš, 

ak svoju cestu ihneď povedieš. 

Život to je krásny dar,  

prežiť ho je raj. 

Dunaj to je voda naša, 

hustá je jak krupičná kaša. 

Tatry to sú hory naše. 

Aha! Pozri! 

Plné paše. 

Ak životom bitý si, 

nezľakni sa! 

Chyť ho za vlasy. 

Život bije ťa jak pes, 

nedráždi ho a hybaj v les. 

Vyjednávať so životom nie je ľahká vec, 

nebuď odveci a rýchlo hybaj k peci. 

Priatelia v živote pomôcť ti vedia i poradiť. 

Ak si dobrý a polená pod nohy nechceš im hodiť. 

V živote veľa lásky dať je dobré. 

Ak máš srdce čisté a bohabojné. 

Terezka, kde si bola dneska? 

Teraz žiť je krásna vec, 

preto nebuď žiarlivec. 

 

 



Borec Boro 

Kevin Svitač 

 

Mohla by vyvolať hocikoho. Hádajte, koho vyvolala?  

„Boro“, zakričí pani Husárová (mimochodom, decká ma začali prezývať Boro a moja prezývka 
sa tuším nalepila i na učiteľov, ale volám sa Boris). „V ktorom roku sa konala reforma 
školstva v Uhorsku?“. Sedím na dejepise spolu s mojimi dvomi najlepšími kamošmi: 
Gregorom a Richardom.  

„Zjavne nevieš odpoveď! A nezabudni na referát, ktorý máš priniesť, bude to posledný 
projekt pred vysvedčením, takže velice ovplyvní záverečnú známku!&“. 

 Bolo tam so mnou ďalších 21 detí. Gregor je môj najlepší kamoš, ale Richard je 1.A. Radi s  
Rišom vtipkujeme, kde sa len dá, ale Gregor má na školu iný názor. Štúdium berie vážne. Ale 
to neznamená, že je bez nálady. Nuž a môj projekt má byť o tom, čo nás na dejepise najviac 
zaujalo. Keby môžem, odovzdám prázdny papier! NIČ ma na dejepise nezaujalo. Bavia ma 
zábavné hodiny, ako telesná, kde hrávame futbal alebo DAČO robíme. Na dejepise sa nedá 
povedať že dačo robíme, okrem toho, že sa nudíme, nie? Ale teraz mám spraviť veľký projekt 
na známku, tak sa posnažím.  

Cez prestávku sa rozprávame: „Čo si myslíte o projekte na dejepis?“, spýta sa Rišo.  

„Ja ho mám skoro hotový. Mám tam Máriu Teréziu“, povie Gregor.  

Typický Gregor. Do čoho sa pustí, má hotové zavčasu. Jeho vždy bavili nudné fakty. Ja si 
dávam veru načas s mojím projektom.  

„Mne už tiež chýbajú len drobné úpravy. Najviac ma zaujala 2. svetová vojna“, povie Rišo.  

„A ako to ide tebe, Boro?“, chvíľu rozmýšľam, že zaklamem, ale čo sa dá robiť?  

„Ja... ja ho nemám ešte ani začatý...“ 

Už viete, prečo som povedal, že si dávam načas?  

„ČOŽE? Človeče, mal si na to MESIAC!“, riekne Gregor.  

Dávam si načas... a to poriadne!  

„A ako to chceš spraviť?“, podotkne Rišo. 

„To ešte neviem.“, poviem ticho a neisto. 

Po škole sa dovalím domov a tatko ma už čaká v kuchyni. Niečo mu horí v panvici a to sa 
potvrdí aj keď povie: „Ak máte úlohy, môžeš si ich spraviť, večera tak skoro nebude.“ 

 Tak si teda začnem robiť projekt o tom, čo ma na najviac zaujalo. Ani neviem, či ho spravím 
včas.  

Ráno vstanem skoro, aby som mal čas skontrolovať si chyby v mojom projekte. Uvidíme, čo 
na to pani Husárová povie.  



Keď prídem do školy, uvidím ostatné projekty! A skoro mi vyrazili dych! Toto oni urobili? 
Potom si však spomeniem, že oni na to mali mesiac, vďaka môjmu menšiemu 
nedorozumeniu. Ale napriek tomu to zvládnem.  

Keď už zazvoní na hodinu, v triede to vrie. Každý bude prednášať svoje projekty pred očami 
všetkých.  

Keď som vyvolaný k tabuli, uvedomím si, akú mám šancu na zlepšenie priemeru. A tak 
začnem prednášať: „Môj projekt bude o Ríme,“ začnem.  

„Rím je hlavné mesto Talianska,“ pokračujem. Takto sa pretrápim cez zvyšok môjho projektu 
a dostanem... 

 

JEDNOTKU! Ani neverím, koľko šťastia ma postrehlo. No čo už? Som to proste ja! 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dňa 12.10. 2016  sa triedy 4. až 9. ročníka ráno stretli v parku. Naša cesta smerovala do 
Bratislavy na Bratislavský hrad, kde sme si pozreli výstavu venovanú Karolovi Veľkému. Po 
tejto výstave sme sa ešte pokochali výhľadom na Bratislavu, ktorý sa nám naskytol 
z hradného nádvoria. Následne sme sa presunuli do Incheby, kde nás čakala výstava Cosmos 
Discovery, ktorá bola venovaná kozmonautike a jej vývoju. Hneď po príchode nás privítal 
kozmonaut, s ktorým sme sa, ako inak, odfotili. Po dvoch hodinách výstavy sme odišli 
s novými poznatkami a zážitkami do obchodného centra . Tu sme mali rozchod.  

Unavení, ale hlavne šťastní z nových poznatkov, sme sa pobrali do autobusu a čakala nás už 
len cesta domov.... 

(ôsmačky) 

 

 

 

 

 



Akí vlastne sme: 

 

 

 

 

Dado A. – nový Hurban, športovec, 100kg na bench 

Klaudi B. – tanečnica, jednotkárka, chodiaca encyklopédia 

Domčiča Ď. – ja nie som zlá, len všetko nenávidím, prirodzene inteligentná 

Tomáš F. (Fintík) – LOLKO?, z Tomáška nám vyrastie Letsplayer 

Anička G. – aby sa zbavila vyučovania, chodí vymieňať fixky do riaditeľne 

Annamarka H. – stále sa smeje, matikár, jej smiech je vtipnejší ako samostatné vtipy 

Lukino K. – čo slovo, to REKT, svalnatá zlatovláska, cyklista, športovec 

Samko L. – motorkár, ktorý pije Lucku a nemá peniaze na benzín, „športovec“ 

Maruška N. – je vtipná, aj keď nechce byť, miluje hokejistov 

Leonarda P. – triedna SBS, nič nerieši 

Nata R. (Fatla) – vždy spiaci triedny leňochod 

Kubo S. – cyklista, ruštinár, ŇI-Ňi, IZY 

Nika Š. – keď je hladná, nie je to ona, tak neprestávaj, choď do bufetu! 

Katka T. – miluje hokejistov, poslala hologram a chýba nám 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

  

Janko príde do školy a učiteľka sa ho pýta: 
- Janko, z čoho máš takú veľkú modrinu na hlave? 
- Ale, uštipla ma osa... 
- No z toho takú veľkú modrinu mať nemôžeš. 
- To mám z toho, že ju chcel ocko zabiť lopatou, ale nestihol 

 
 
Pani učiteľka vysvetľuje v triede: 
- Hovoríme, že krava sa otelila, mačka sa okotila. Povie niekto ďalší príklad? 
Móricko sa hlási: 
- Prosím, žralok sa ožral. 

 
 
Pani učiteľka hovorí žiakom: 
- Ten, kto si o sebe myslí, že je najsprostejší v triede, nech sa postaví! 
Postaví sa malý Dežo. Učiteľka sa ho pýta: 
- Dežo, ty si myslíš, že si najsprostejší v triede? 
- Nie, pani učiteľka, len mi bolo trápne, nechať vás tu samú stáť 

 
 
Ide babka s malým dvojročným Jožkom po chodníku a prejde okolo nich auto. Babka hovorí 
Jožkovi: 
- Aha, tú-tú.  
Jožko jej na to povie: 
- Babi, aké tú-tú, veď to je Škodovka dvojvalec. 

 
 
Otec straší syna: 
- Ty, ja keď si odpášem ten remeň... 
- Tak ti spadnú gate! 

 
 
Janko sa pýta Marienky: Požičiaš mi svoju fotku? 
Marienka: Prečo? 
Janko: Máme do školy priniesť fotku prírodnej katastrofy 

 
 
Príde Janko domov zo školy a hovorí svojej mame: Mami, predstav si, že som dostal 
jednotku. 
.Mama: Vážne?  
Janko: Nie, iba si to predstav. 
 



Školský ples 2017 

 

     Všetko to začalo už v novembri... moji milí spolužiaci a ja sme sa s malou 

dušičkou vybrali do KD na náš prvý tanečný tréning. Keby nás niekto vtedy 

natáčal, celkom solídne by sa pobavil. Tieto naše milé tréningy prebiehali až do 

plesu... 

      A tu to všetko začalo. Panika už od rána, hystéria pri líčení, strach z toho, 

ako dopadne účes, tanec a celkovo náš ples. Tých pár minút pred začiatkom si 

veľmi dobre pamätám, pretože skupinku ľudí, ktorú sme mali zaviesť až 

ku stolu, sme zaviedli niekam úplne mimo (resp., ja som ich zaviedla úplne 

mimo, Marek to zachraňoval, kým ja som utekala radšej preč). Potom 

nasledoval náš legendárny tanec, ktorý dopadol celkom fajn, zvládli sme to 

úplne bez problémov a  potom sme sa spokojní pobrali prezliecť. Po chvíli som 

zistila, že mám super triedu a skvele sme sa zabávali. Na plese sme mali aj pár 

povinností, ale myslím, že vás tie povinnosti veľmi nezaujímajú a radšej si 

prečítate nejaké vtipné príhody. Poviem vám, je ich veľa. Pamätám si, ako 

nemenovaný pán z našej triedy zlomil stoličku, nemenovaná pani z našej triedy 

otlačila balerínu o strop, ale aj na vtipné fotenie, šibnuté tancovanie, ktoré 

skončilo pádom, depresívne stavy, keď sme nevyhrali nič v tombole 

a primeranú vzdialenosť od našich drahých rodičov, ktorých chcem touto 

cestou pozdraviť a poďakovať im, že ma o jednej v noci neodtiahli domov. 

Niektorí odišli ešte pred polnocou, alebo krátko po polnoci a nezostali až do 

rána, takže sme sa nestihli úplne zabaviť ako celá trieda. Šiesti sme tam zostali 

až do rána  bieleho aj s našou triednou pani učiteľkou. Tancovali sme bosí, boli 

sme strapatí a bolo nám úplne jedno ako vyzeráme. Tak dobre sme sa ešte 

nikdy nezabavili. Síce v nedeľu po plese som bola trochu mimo, ale doteraz na 

ples spomínam iba v dobrom. Najviac som tancovala s Domčou, Katkou, 

Klaudiou, Lukášom, Samom a, samozrejme, aj s našou triednou pani učiteľkou. 

Všetci sme sa spolu zabavili. A keďže ma tam rodičia nechali a nezobrali ma 

o tej jednej v noci domom, tak som sa až o šiestej dotrepala spolu 

s nápomocnými spolužiakmi, s lodičkami na nohách a po ľade domov.  Tým im 

tiež veľmi pekne ďakujem, pretože nebyť ich, tak mám telo v sadre doteraz 

a Domča tebe špeciálne ďakujem za tvoje pomocné rameno... 

      



Ani neviem ako, ale už ubehlo od tohto nášho plesu niekoľko mesiacov. 

Síce ho už všetci spolu asi nezažijeme, ale budem si na tento náš ples veľmi 

rada aj naďalej spomínať. Ďakujem všetkým spolužiakom, ktorí mi ples veľmi 

spríjemnili a užili si ho rovnako ako ja. Ďakujem! 

(Autor: deviataci) 

 

 

 

 

  



 

 

V tomto čísle Vám prinášame rozhovor s novými pani učiteľkami – Dašou Dovičičovou (D.D.), 

Juliánou Janíkovou (J.J.) a Ingrid Konárkovou (I.K.) 

Ako  sa vám páči na našej škole? 

D.D. : Je to tu super, tak som si to 

predstavovala. 

J.J. :Veľmi sa mi tu páči, mám to tu rada. 

I.K.: Výborne.   

Čo si myslíte o práci žiakov?   

D.D.: Kto vymyslel tieto otázky?  

J.J.: Učím ich dosť veľa. Je to ťažké 

zhodnotiť. Každý z Vás je jedinečný . 

I.K.: Snažia sa. Ako kto. Niektorí viac, 

niektorí menej. 

Aké máte záľuby? 

D.D.: Všetko okrem bicyklovania. 

J.J.: Milujem spev, stále mám rozčítanú 

nejakú knihu. Bez knihy ani na krok... 

I.K.: Šport,  móda, dizajn. 

Kde ste učili pred tým, ako ste prišli do Jarku? 

D.D.: Vždy som si vyberala dedinské školy. 

J.J.: Učila som na UKF v Nitre. 

I.K.: Na Škultétyho. 

Aké sú Vaše obľúbené predmety ? 

D.D.: Milujem  hudobnú u siedmakov, sympatie sú vzájomné. 

J.J.: Slovenčina, slovenčina, slovenčina...  

I.K.: Slovenčina a telesná výchova. 



Máte nejakú obľúbenú triedu? 

J.J.: Nemám obľúbenú triedu, všetky ktoré učím, majú svoje pozitíva, ale aj negatíva. Stále je 

to však  znesiteľné. Dúfam, že to tak minimálne zostane . 

D.D.: Súhlasím s „Julkou“, ale štvrtáci sú pre mňa moja srdcovka a ešte s ôsmakmi je sranda . 

I.K.: Všetky.  

Máte nejaké domáce 

zviera ? 

J.J.: Nemám .   

D.D.: Sovu na povale, 

živú. Ale tam nechodím. 

I.K.:  Áno.  Psa 

konkrétne buldočka 

menom Fran. 

 

 

Ďakujeme všetkým pani 

učiteľkám za čas, ktorý 

strávili pri tomto 

rozhovore. 

Marek a Viki 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učiteľ: Čo vidíš na obrázku? 

Žiak: koňomrož... 

(správna odpoveď mala byť 

zubor) 

 

Učiteľ: Čím sa meria objem? 

Žiak: No predsa pravítkom... 

Učiteľ: Presne tak, pravítkom 

odmeriaš všetko  

 

Učiteľ: Kto je husár? 

Žiak: Ten, kto pasie 

husi... 

 

Učiteľ: Koľko je to deci? 

Žiak: Jeden štamperlík... 

 

Učiteľ: Prečo si sa to 

nenaučila? Mala si na to dva 

týždne... 

Žiačka: Ale to sa za deň nedá 

naučiť! 

 

Učiteľ: Pomodlíme sa 

Otče náš... 

Žiak: Zdravas´ Mária... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Písomka: 

- Prečo kvety zatvárajú 

kalichy na noc? 

- Lebo ich noc nezaujíma... 

 

Učiteľ: Utvor z peňazí 10€, 

5€, 2€ a 1€ sumu 48€.. 

Žiak: 10€, 5€, 2€, 1€ a viac 

nemám... 

 

Učiteľ: Čo vydychujú 

ľudia? 

Žiak: Oxid ihličnatý... 

 

Učiteľ: Kde máš pero? 

Žiak: Zebrala mi ho babka... 

Učiteľ: Dúfam, že babka ešte 

žije. Pozdravuj ju a už nech ti 

viac nič „nezebere“... 



 

 

Autori: David Vanyo, Samko Krišák, Marko Počarovský, Marek Sťahel 



 

 

 

 

Aj v tomto čísle nášho časopisu Vám ponúkame ako bonus „kupónik“, ktorý určite oceníte. 

Ako a kedy ho môžete použiť? 

Jeho platnosť začína v septembri 2017 a platí do vydania najbližšieho čísla. Každý žiak má 

nárok na jeden kupón. Ak ho chcete použiť, treba si ho dať podpísať pani riaditeľkou, bez 

podpisu je totiž neplatný. Ale pozor!! Použitie kupónu je tiež podmienené súhlasom učiteľa, 

ktorý kupón môže a aj nemusí akceptovať.  

Ďakujeme za pochopenie a dúfame, že tento bonus oceníte...  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


