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Príhovor
Ahoj, priatelia!
S novým školským rokom prichádza aj prvé číslo nášho
školského časopisu. V tomto roku sa Vám budeme prihovárať my:
Peťka Gavlasová, Peťka Mindeková, Timka Kočnerová, Anička
Stankovičová, Grétka Trpišová, Veronika Horváthová a Maťko
Čurík. Budeme Vašimi očami a ušami a budeme sa snaţiť Vás
rozosmiať najlepšími vtipmi, pripomenúť významné dni a udalosti
zo ţivota školy, zo Slovenska a z celého sveta. Pokúsime sa Vám
predstaviť jedinečné osobnosti našej školy a vlastnú tvorbu ţiakov.
Ak by mal niekto záujem pridať sa k nám a prispieť do
časopisu vlastným príspevkom, srdečne ho uvítame. Dobrých
nápadov nikdy nie je dosť! Uţ teraz sa tešíme na Vašu spoluprácu!
Ţelajme si spoločne šťastný štart do nového školského roka,
veľa úspechov, vedomostí, zábavy, nových priateľstiev a splnenie
našich cieľov a snov.
A nezabudnite,
Váš časopis sa volá

... o 10 minút osem...
a je tu pre Vás!
Vaša redakčná rada
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A znovu škola...
Pre mňa bol piaty ročník záhadou. Prišla som po letných
prázdninách do školy. Kde bude naša trieda? Nevedela som, kto
bude naša triedna učiteľka, aká bude, koľko bude predmetov v
piatom ročníku a kto nás ich bude učiť. Spoznala som nové pani
učiteľky. Všetko dobre dopadlo. Mám úţasnú triednu učiteľku, ale aj
iné učiteľky. Všetky predmety sú tak isto úţasné, kaţdý predmet ma
baví. Keď som bola na prvom stupni, bola som zvedavá, aký je
druhý stupeň a teraz tam patrím. Konečne som piatačka! Piaty ročník
uţ pre mňa nie je záhada!
Vaša Grétka
Prázdniny sa uţ skončili, nastala škola. Prvý deň v škole a
v novom ročníku som mala veľké obavy z nových predmetov. Ale
nie je to aţ tak zlé! Piatym ročníkom som prešla a vedela som, čo ma
asi uţ čaká. Na druhej strane to má i kladné stránky, napr. nová
trieda, noví ţiaci a nové pani učiteľky, ktoré nám povedia niečo viac
o danom predmete. Teraz je uţ skoro štvrťrok a cítim, ţe tento šiesty
ročník nie je aţ ťaţký.
Vaša Anička
Môj dojem zo školy nebol šokujúci. Hlavne preto, lebo som
na to bola zvyknutá z piateho ročníka. Zmenili sa len nejaké pani
učiteľky a učivo je ťaţšie. Pridali sa k nám traja noví spoluţiaci.
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Veľmi rýchlo zapadli do kolektívu. 6.ročník je dosť náročný, ale dá
sa.
Vaša Peťa G.
Bol prvý deň školy a toto všetko sa udialo, keď som ešte
chodila do piatej triedy. Očami som hľadala, kde je moja trieda.
Našla som ju, mala som obavy a v hlave samé otázky: ,,Aká bude
naša pani učiteľka?“ alebo ešte dôleţitejšia otázka: ,,Mám sa báť
alebo sa mám tešiť?“ Tieto otázky mi vŕtali v hlave pokiaľ sa
nezačala hymna. Ani som sa nenazdala a bol koniec. Onedlho sme sa
spoznali s našou novou pani učiteľkou. Je milá, prísna a múdra. Keď
sa skončil školský rok, prišli letné prázdniny. A keď sa skončili letné
prázdniny, začal sa nový rok a šiesta trieda. Sme starší, múdrejší
a skúsenejší. Pribudol nám nový predmet: fyzika. Takto sa to bude
opakovať, pokiaľ neprestúpim na strednú školu.
Vaša Peťka M.
Mne sa na začiatku prázdnin zdalo, ţe šiesty ročník bude to
isté ako piaty. Ale v niečom som sa predsa len mýlila. Pribudlo veľa
nových vecí. Noví spoluţiaci, nové predmety a noví učitelia.
Pribudla fyzika a nemecký jazyk. Keď som prišla do školy, bola som
veľmi prekvapená.
Vaša Timea
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Báseň k jeseni
Vietor jesenný, to je jeseň,
Šuští všade lístie,
jeseň si pospevuje svoju pieseň,
tým čarom jesene, vy ste.
Tá krásna, plná farieb jeseň,
lístie sa vzdušné hry hrá.
Nikde ţiadny stres, tieseň,
len šumivé blues a havranie ,,krááá“.
Peťa Mindeková
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Zo sveta rozprávok a fantastických príbehov...
VÍRUS
V

jednom

obyčajnom

meste,

na

jednom

obyčajnom sídlisku a v jednom úplne obyčajnom malom
byte býva dievčatko, ktoré sa volá Ema. Je to klasická
tínedţerka s malou izbou, do ktorej sa nezmestí nič iné ako skriňa,
posteľ a stôl na písanie. Avšak to, čo sa tam vţdy zmestí, je jej
notebook. Na ňom sa učí, píše si s kamarátkami a hrá hry. Najradšej
však pozerá videá od svojho najobľúbenejšieho a najznámejšieho
youtubera OGA. A práve s ním súvisí tento príbeh.

Jedného dňa vonku pršalo a Ema sa rozhodla
pozrieť si OGOVÉ staré videá. Čím viac
toho videla, tým väčšmi bola unavená, aţ
nakoniec zaspala. Keď sa zobudila, ocitla sa
v neznámej miestnosti. Všade boli modré
steny s plagátmi OGOVÝCH obľúbených
speváčok a na jednej strane izby viseli veľké
police plné kníh. V roku zbadala posteľ
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a pri okne stôl s notebookom a kamerou. „Oh, veď to je OGOVÁ
izba!" zvolala. Poobzerala sa po celom byte, ale nikto tam nebol.
Vrátila sa do OGOVEJ izby a videla, ţe notebook je zrazu otvorený
a je na ňom jej fotka. Ema si k nemu sadla a zrazu sa ocitla doma, vo
svojej izbe. Pred sebou mala otvorený svoj notebook so zapnutým
videom. „Hmmm, to je zvláštne. Vôbec to nevyzeralo ako sen.
Akoby som tam naozaj bola. Musím to zistiť!" povedala si. Nech
rozmýšľa ako rozmýšľa, nemôţe prísť na to, čo sa vlastne stalo. „Asi
sa mi to len snívalo," pomyslela si.
O dva dni neskôr dostala nápad: „Čo
keď budem pri pozeraní OGOVÝCH videí mať
pri sebe svojho plyšového macka? Premiestni sa
spolu so mnou? Hneď to vyskúšam!" Schmatla
notebook a začala pozerať OGOVÉ videá so
svojím mackom. Opäť sa ocitla v jeho izbe - teraz uţ aj s plyšákom.
Poloţila ho vedľa notebooku a prešla sa po OGOVOM byte ako
naposledy. Vrátila sa do jeho izby a sadla si k notebooku, ktorý bol
opäť otvorený a bola na ňom Emina fotka. Zobudila sa doma, bez
macka...
Hneď v ten deň OGO urobil nové video o záhadnom
mackovi. Ema od úţasu skoro odpadla. Neverila vlastným očiam, ţe
to bola skutočnosť. Okamţite musela napísať kamarátke, čo všetko
za posledné dni zaţila. Zrazu sa jej na hornej strane obrazovky
objavil nápis: „Našiel sa vírus! Chcete ho odstrániť?"

Ema ho

samozrejme vymazala, pretoţe vírus jej môţe na notebooku urobiť
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veľké škody. Rozhodla sa ísť opäť do OGOVÉHO bytu, lebo ho
chcela konečne vidieť. Pozerala jeho videá hodinu, dve, tri, ale nič sa
nestalo. Ema si uvedomila, ţe to bolo vďaka vírusu, ktorý spôsobil,
aby sa mohla premiestňovať cez notebook kam len chce. Neskôr jej
napísala kamarátka, ţe sa jej stalo to isté. „Páni, ja som jej ten vírus
poslala nevedomky, keď sme si písali a teraz ho môţe ona poslať
naspäť mne! To je úţasné!" Ema jej odpísala: „Keď ti počítač napíše,
ţe máš vírus, tak ho neodstráň, lebo vďaka nemu môţeme cestovať!"
Kamarátky sa nasledujúci deň dohodli, ţe sa stretnú v
OGOVOM byte. Keď tam prišli, OGO sa veľmi zľakol. Dve baby na
izbe, z ničoho nič... Rýchlo mu vysvetlili, ako sa tam dostali, a keď
zistil, čo sa stalo, tak sa upokojil. Nakoniec poslali vírus aj OGOVI a
začali sa stretávať - teleportovať. Postupne sa z nich stali najlepší
kamaráti. Teraz tento vírus pouţívajú všetky deti na svete.

Ak budete pozerať nejaké video a
zrazu sa ocitnete na mieste, kde
sa odohráva, nezľaknite sa! Je
to len vírus...

Soňa Holienčiková
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ELLIE
Bol raz jeden veselý psík. Vlastne nebol to
psík, ale roztomilá psia slečna. Volala sa Ellie.
Bola to taká skákajúca čierna havkáčka, celá
čierna, len uško a škvrnku na boku mala bielu.
Bývala v peknom dome plnom lásky. Staralo sa
o ňu dievčatko, ktoré ju malo veľmi rado a boli
veľké kamarátky. Chodili spolu kaţdý deň na
prechádzky a hrali sa spolu. No raz, na jednej z týchto prechádzok,
sa Ellie stratila. Bola smutná a snaţila sa nájsť cestu domov, ale
nevedela nájsť ţiadne známe miesta. Hľadala a blúdila, začalo jej
škvŕkať v brušku. Chcela nájsť niečo pod zub.
Keď sa tak smutná túlala po ulici, v tom ju uvidela jedna
pani. Prišlo jej čierneho psíka ľúto, pohladkala ho a potom mu
kúpila niečo do bruška a dala napiť. Ellie sa rozţiarila šťastím
a začala vrtieť chvostíkom, lebo uţ bola veľmi hladná a smädná.
Pani chcela zistiť, komu psík patrí, tak s ním išla ku veterinárovi.
Pevne dúfala, ţe bude mať čip, ktorý jej pomôţe vypátrať majiteľa.
Keď sa dozvedela, ţe nemá čip, zarmútilo ju to. Rada by si ju
nechala a starala sa o ňu, ale nemohla, lebo doma uţ mala dvoch
psíkov. Nemala inú moţnosť, iba s ňou ísť na mestskú políciu. Na
polícii povedala, kde Ellie našla a rozlúčila sa s ňou dúfajúc, ţe psíka
nájde jej majiteľ. Ellie bola vystrašená. Bola na neznámom mieste
a bála sa, čo s ňou bude. Policajti si ju jednu noc nechali na stanici
a potom ju museli dať do útulku.
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V útulku Ellie videla veľa smutných psíkov, ktorí túţili nájsť
svoj stratený domov, ale bolo tam aj veľa takých, ktorý sa za nič na
svete netúţili vrátiť domov, pretoţe sa o tieto psíky majitelia
nestarali, ba ešte im aj ubliţovali. Ľudia, ktorí pracovali v útulku si
od policajtov vypočuli informácie o Ellie a zverejnili ich na svojej
internetovej stránke. Pomocou webovej stránky útulku dokáţu ľudia
nájsť svojich psích miláčikov. Prvé dni tam Ellie vôbec nejedla, len
sedela a čakala na svoje dievčatko. Ešteţe dnes existujú počítače
a internet.
Dievčatko sa o svoju milovanú psiu kamarátku strachovalo,
všade ju hľadalo a aţ na stránke útulku našlo fotku Ellie. Bolo veľmi
šťastné a hneď sa rozhodlo ísť za ňou. Keď tam vošlo, ukázala im
spoločnú fotku s Ellie a povedala o nej všetky informácie. Keď jej ju
priviedli, dievčatko od radosti aţ plakalo. Zobrala si ju domov,
obidve boli spolu a zas veľmi šťastné.
Dúfam, ţe príbeh kaţdého psíka z útulku skončí tak šťastne,
ako tento Ellinkin. Ešteţe sú medzi nami ľudia, ktorí zaloţili útulok
a majú ochotu postarať sa o zvieratká, ktoré potrebujú pomoc.
Natálka Remeková
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MALÝ SLONÍK
Bolo raz jedno slonie stádo, v ktorom ţila
slonia rodinka s malým sloníčaťom. Toto sloníča
bolo veľmi malé a chudučké. Ostatné sloníčatá
pomaly rástli a mohutneli, ale toto sloníča bolo stále drobné, preto sa
mu často posmievali a robili mu zle. Rodičia ho vţdy chlácholili, aby si
z toho nič nerobilo, veď aj ono má jeden chobot a štyri nohy a ţe vyzerá
ako všetky ostatné sloníčatá. Sloníka to aj napriek tomu trápilo.
Jedného dňa sa stádo pokojne páslo na lúke. Odrazu ich
obkľúčili veľké dţípy. Vyšli z nich lovci slonov a všetky slony a aj
malé sloníča pochytali a zavreli do klietok. Malé sloníča, keďţe bolo
také drobné, prepchalo sa cez mreţe a utieklo. Vedelo, ţe v neďalekej
dedinke bývajú ochrancovia prírody a zvierat, ktorí ich chodia občas
kŕmiť. Zastalo na okraji lesa pri dedinke a začalo silno trúbiť tak, ako to
len veľké slony vedia.
Keď ho ochrancovia videli na okraji lesa, tak spočiatku
nevedeli, čo im sloníča chce naznačiť.

Ochrancovia začali sloníča

nasledovať. Doviedlo ich aţ k lovcom slonov a prišli naozaj v poslednú
chvíľu. Ochrancovia lovcov pochytali a slonov vypustili na slobodu. Po
tomto hrdinskom čine sa sloníčaťu uţ nikto nikdy neposmieval, lebo aj
keď je také malé, všetkým zachránilo ţivoty. Konečne malo okolo seba
veľa kamarátov a kvôli svojej veľkosti sa uţ nikdy netrápilo.

Erika Pilcová
26. novembra 2015 za túto rozprávku získala Erika Pilcová
Diplom a cenu primátora mesta Ţilina.
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ZÁZRAČNÍ PRIATELIA
Náš príbeh rozpráva o chlapcovi
Lukasovi, ktorý býval u starých rodičov.
Bol veľmi zvedavý a nebojácny. Keďţe
starí rodičia nemali veľa peňazí, mal iba málo hračiek,
vlastne tri: malého vojačika, parašutistu a zvláštnu vílu, ktorá nemala
krídla. Svoje hračky si veľmi opatroval a stráţil a vţdy, keď mal
voľnú chvíľu, pohral sa s nimi. Lukas nemal ţiadnych kamarátov
a bol z toho veľmi smutný. Ale raz sa mu prihodila zvláštna vec,
ktorá všetko zmenila...
Bol prekrásny deň, slniečko svietilo, tráva voňala a Lukas sa
vybral s hračkami na lúku. Sedel v tráve a zrazu počul slabulinký
plač. „Kto to plače?“ spýtal sa. V tom jeho malá víla prehovorila:
„Plačem, lebo nemám krídla a nikdy nebudem lietať.“ Lukas sa
veľmi čudoval, ţe jeho víla rozpráva, ale bol rád, pretoţe konečne
mal kamarátku.
„Aké krídla by si chcela mať?“ opýtal sa. Vtom sa ozval
vojačik: „Ja by som jej krídla spravil z orechových škrupiniek.“
Lukas sa potešil a rozbehol sa do záhrady. Vrátil sa s orieškom,
rozpolil ho, vybral oriešok a podal dve škrupinky víle. Ona si ich
priloţila na chrbát, ale škrupinky boli veľmi ťaţké. Nechceli tam
drţať. A tak víla znovu plakala a plakala. Zrazu sa
ozval parašutista: „Uţ to nemôţem počúvať! Malé
víly predsa nemôţu plakať!“ Podišiel k víle a podal
13

jej svoj padák, ktorý mal pripevnený na chrbte a povedal: „Lukas ti
môţe vyrobiť krídla z môjho padáka. Jeho látka je veľmi jemná
a zázračná.“ Chlapec od radosti vyskočil a beţal do domu pre
noţničky. Keď sa vrátil, vystrihol z padáka malé krídelká a priloţil
ich víle na chrbát.
Všetci zvolali: „Joj, to je krása!“ Látka bola naozaj zázračná,
krídelká pekne drţali, hýbali sa a dokonca menili farbu. Víla sa
konečne usmiala a vzlietla. Letela ponad lúku, vysoko aţ k slniečku.
Po chvíli sa vrátila späť a bola veľmi šťastná.
Keďţe sa začalo stmievať, vybral sa Lukas späť domov a bol
rád, ţe má nových kamarátov.
Samko Chládecký
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ČAROVNÝ MEDAILÓN
Kde bolo, tam bolo, dávno pradávno bola jedna krajina. V tej
krajine

vládol

láskavý

múdry,

a spravodlivý

kráľ. Mal jednu dcéru,
volala

sa

Jedného

Kvetoslava.
dňa

počas

prechádzky

zablúdila

k neznámej

rieke.

Stmievalo sa. Zrazu sa
tam

objavila

starenka,

ktorá jej povedala, ako sa dostane domov popri rieke a darovala jej
čarovný medailón. Ukázala jej loďku pri rieke a poučila ju, ţe tam,
kde sa rieka rozdeľuje, musí odbočiť vľavo. Princezná sa
poďakovala a nasadla do loďky. O chvíľu v loďke zaspala a loďka
odbočila vpravo.
Keď sa zobudila, zistila, ţe loďka zastala pri brehu rieky.
Vystúpila z nej, poobzerala sa vôkol seba a prišla na lúku. Na lúke
boli tvorovia, ktorých nepoznala. Boli to kone s krídlami, hovoriace
vtáky a rôzne iné bytosti. Princezná prešla k jaskyni, v ktorej bol
pekný mládenec. „Kto si?“ spýtala sa ho. „Ja som princ Dobromil.
A kto si ty, krásna deva?“ odvetil princ. „Ja som
princezná Kvetoslava.“ Začali sa rozprávať. Princ jej
prezradil, ţe stroskotal a hľadá cestu domov. „Ako sa
15

odtiaľto dostaneme?“ spýtala sa princezná. Nevedeli.
Zrazu pribehol ku nim kôň
s krídlami. „Volám sa Pegas a
viem ako sa odtiaľto dostanete!“
povedal.

Kvetoslavala

začudovala,

ţe

kôň

sa

rozpráva

a spýtala sa ho: „Ako to, ţe ti
rozumiem?“ „Ten medailón, ktorý
ti darovala starenka, umoţňuje ľuďom rozumieť reči zvierat,“
odpovedal kôň Pegas. „Ako nájdeme cestu domov?“ spýtal sa princ.
„Ja vás odnesiem na svojich krídlach,“ odvetil Pegas. Obaja sa
potešili, nasadli na jeho chrbát
a odleteli.
Keď prišli do krajiny,
v ktorej vládol otec princeznej,
ľudia sa veľmi tešili. Keď kráľ
uvidel

svoju

dcéru

ţivú

a zdravú, veľmi sa zaradoval.
Konala sa veľká oslava, ktorá
trvala celý týţdeň. Princezná sa
na nej vydala za princa a vládli
spolu

šťastne,

aţ

kým

nepomreli.
Grétka Trpišová
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ČERT JOACHIM
Bol raz jeden čert a volal sa Joachim.
Jeho otcom bol sám Lucifer. Joachim stále
spal, aj keď sa hovorí, ţe čert nikdy nespí. Raz
ho našiel otec, keď zaspal. Zobral ho ku sebe
do sály s kotlom a tam mu vynadal. Lenţe to
trvalo tak dlho, ţe Joachim zaspal. Keď to Lucifer uvidel, veľmi sa
nahneval: „Zbaľ si kufre a príď ku pekelnej bráne!“ Joachim si zbalil
kufre a prišiel, kam mu otec kázal. Otec bránu otvoril so slovami:
„Choď preč! Nechcem ťa uţ vidieť!“ Čert prešiel bránou a bránu za
ním zamkli. Mrmlal si: „Ale veď ja nemôţem za to, ţe stále spím.“
A tak smutný odišiel do sveta, kde stretol Hádajka. Najprv sa
ho zľakol, ale potom mu vysvetlil, čo sa mu stalo. Hádajko sa
zamyslel: „Neviem, čo sa deje, ţe stále spíš, ale skúsim to zistiť.“
Prišli za doktorom, ktorý sa tak zľakol, ţe utekal pred nimi dvanásť
kilometrov. Išli za druhým doktorom, ale skončilo sa to rovnako.
A potom Hádajka napadlo: „Hej, Joachim, veď ty si vôbec
nespal! Ako je to moţné? Zaveď ma do pekla a ja ti vysvetlím
prečo!“ A tak išli nazad do pekla. Tam čert Joachim náhle povedal:
„Som strašne unavený,“ a zaspal. Keď sa zobudil, Hádajko mu
hovorí: „Ja uţ viem, prečo spíš. Je to kvôli tomu, ţe v pekle je veľmi
teplo a na zemi je tak akurát. Ja mám pre teba riešenie! Donesiem ti
do pekla chladničku!“
A tak sa aj stalo. A Joachim potom uţ nikdy nezaspal.
Veronika Horváthová
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Čo sme videli, počuli, preţili...

Ako sme išli do parlamentu...
Vybraní ţiaci 8. a 9. ročníka,
v rámci hodín občianskej
výchovy a dejepisu, navštívili
parlament v hlavnom meste
Bratislava. Prekvapením pre
nich bolo, ţe pri vstupe do
parlamentu museli absolvovať
osobnú prehliadku. Prešli
vstupnou halou, v ktorej sú
symboly štátnej moci a zástavy,
na prvom poschodí si prezreli
obrazy Albína Brunovského
a napokon vošli do rokovacej
miestnosti Národnej rady. Tam
si vyskúšali kreslá politikov
a rečnícky pult.
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Ako sme išli za J. Kráľom, M. Rázusom a Ľ. Fullom...
6. októbra 2015 ţiaci 6. ročníka
absolvovali literárno-dejepisnú
exkurziu na Liptove. Navštívili
Múzeum Janka Kráľa, kde ich
zaujali najmä podzemné
priestory s Mikulášskou
mučiarňou, v ktorej prebehol
proces s Jurajom Jánošíkom.
Navštívili Rázusov rodný dom
v zaniknutej obci Vrbice
a prezreli si expozíciu
výtvarných diel v Galérii
Ľudovíta Fullu v Ruţomberku.

19

Ako sme išli za M. Kukučínom, P. O. Hviezdoslavom a na
Oravský hrad...
Ţiaci 7. ročníka mali moţnosť 6.
októbra 2015 spoznať ţivot a dielo
Martina Kukučína v jeho rodnom
dome v Jasenovej, v Múzeu P. O.
Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
tvorbu a jedinečnosť Hviezdoslavovej
osobnosti a napokon sa oboznámiť s
históriou Oravského hradu.
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Ako sme išli na Burianovu vežu...
20. októbra 2015 ţiaci 6.D triedy
navštívili Burianovu veţu, jednu
z popredných pamiatok mesta Ţilina.
Spoznali jej históriu a jej vyuţitie
v súčasnosti. Mali moţnosť vidieť
naše mesto z výšky 46 metrov.
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Ako sme išli na hrad Beckov a za Ľ. Podjavorinskou...
3. novembra 2015 sa naši ţiaci 5.
ročníka zúčastnili literárnodejepisnej exkurzie. Navštívili
povesťami opradený hrad
Beckov. Prezreli si pamätnú izbu
a rodný dom Ľudmily
Podjavorinskej. Spoznali miesta,
v ktorých vznikli jej prekrásne
básne pre deti a mládeţ.
Navštívili aj miesto jej
posledného odpočinku.
Prehliadku ukončili v Sobášnom
paláci v Bytči, kde videli nielen
prekrásne priestory paláca, ale
spoznali aj bohatú históriu tohto
malého mestečka na
severozápade Slovenska.
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Keď nás volá minulosť...

Milí čitatelia,
viete si predstaviť národ bez svojho
vlastného jazyka?
Pred viac ako 150 rokmi sa práve
Ľudovít Štúr zaslúţil o to, aby náš slovenský
jazyk nadobudol oficiálnu podobu. Bola to
ťaţká práca, s ktorou mu pomáhali viacerí
štúrovci, vzdelaní priatelia, jazykovedci.
Takže kto bol Ľudovít Štúr?
Ľudovít Štúr sa narodil 28. októbra
1815 v Uhrovci, neďaleko Bánoviec nad
Bebravou. Otec sa volal Samuel Štúr, matka Anna Štúrová. Mal
štyroch súrodencov. V rokoch 1827-1829 študoval na niţšom
gymnáziu v Rábe, v rokoch 1829-1834 na evanjelickom lýceu v
Bratislave a v rokoch 1838-1840 na univerzite v Halle. Ţil veľmi
aktívnym ţivotom, o čom svedčí aj mnoţstvo jeho povolaní a
funkcií: pisár na panstve grófa Zaya v Uhrovci (1834); podpredseda
Spoločnosti česko-slovenskej v Bratislave (1835-1837); námestník
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prof. J. Palkoviča na Katedre reči a literatúry na evanjelickom lýceu
v Bratislave (1837-1843). Tu na prednáškach zastupoval profesora
Palkoviča. Bol aj redaktorom, básnikom a prednášajúcim. Známe sú
jeho prednášky o slovanskej literatúre. Podporoval vydavateľskú
aktivitu Spoločnosti, spolu s C. Zochom uverejnil almanach Plody
(1836) a pripravoval vydanie knihy City vděčnosti. Bol jedným z
hlavných organizátorov prestolných prosbopisov odovzdaných
panovníckemu dvoru v r. 1842 a 1844, ktoré poţadovali zastavenie
maďarizácie a zabezpečenie základných národných práv Slovákov,
za čo ho zbavili funkcie námestníka profesora v Bratislave.
Spolu s M. M. Hodţom a J. M. Hurbanom po dôkladnej
príprave

a

konzultáciách

s

evanjelickou

inteligenciou,

bernolákovcami a po návšteve Jána Hollého kodifikovali v júli 1843
v Hlbokom nový spisovný jazyk na základe stredoslovenských
nárečí. Jeho gramatický systém a pravopis vyšiel v práci Náuka reči
slovenskej (1846). Štúr vypracoval aj návrh na vytvorenie prvej
celonárodnej kultúrnej inštitúcie Tatrín (1844) a stal sa členom jeho
vedenia. V r. 1845 dostal povolenie na vydávanie Slovenských
národných novín s literárnou prílohou Orol tatranský. V októbri 1847
sa stal

poslancom uhorského snemu za mesto Zvolen. Patril k

iniciátorom vytvorenia SNR. Po poráţke revolúcie ţil pod
policajným dozorom a venoval sa vedeckej a literárnej tvorbe.
Najčastejšie sa osobnosť Ľudovíta Štúra spomína v súvislosti
s návštevou Štúra, Hurbana a Hodţu u Jána Hollého v júli 1843.
Práve tá dostala aj legendárnu podobu. Podľa ľudového podania za
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ním prišli všetci traja na koňoch, z ktorých kaţdý mal inú farbu, a
poţiadali Hollého, aby im dal súhlas na uzákonenie slovenčiny.
Aj smrť Ľudovíta Štúra je opradená rôznymi legendami, ale
podľa oficiálnej verzie sa nešťastnou náhodou dva dni pred
Vianocami v r. 1855 postrelil do nohy. Ľ. Štúr potom tri týţdne
odolával zraneniu, ktoré bolo také váţne, ţe sa nedalo vyliečiť.
Napokon 12. januára 1856 zomrel na následky otravy krvi:
„Před samým tiskem dnešního čísla dostáváme pro celé Slovensko
přežalostnou zprávu, že Ludevít Štúr, následkem známého poranění,
v sobotu dne 12. januára večer o 9. hodině v Pánu zesnul.“
Jeho smrť vyvolala veľký smútok a mnoţstvo spomienok, o
čom svedčí aj úryvok z listu brata Jána Kalinčiaka Jankovi Štúrovi z
19. januára 1856:
„Janko!
Napadol pekný biely sniežik hneď v noci na hrob jeho a zakryl ho
svojou čistou rúškou, a matka zem ho privinula do lona svojho
materinského, a my, siroty, smútime, bolestíme nevediac, že mu tam
lepšie ako na tomto chladnom, trápnom svete.
Ale i slzy majú svoje... Janko, zle sa nám stalo!“
Grétka Trpišová
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Keď nás „kopne múza...“

Polnočný deň na Mesiaci
Včera ráno presne o polnoci,
prechádzala som sa po Mesiaci.
Priletel tam zrazu ku mne Barbie pes,
ţe k nám pochoduje vyhladnutý les.
Pred vyhladnutým lesom – korčuľuje sa prasa,
asi pred tým lesom uteká – zdá sa.
Za lesom sa pasie sedemhlavý vlak,
tancuje a hrabe kopytami ako vták.
Chcela som to lepšie vidieť zblízka,
a tak som si na sekere pískla.
Priklusalo ku mne Potterovo auto,
verte mi,
ten storočný výlet stál za to.
Anička Stankovičová
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Zajac

Krajina

Skákal zajac po strome,

Keď lietala ryba po oblohe

oberal tam jahody,

a mala malú ţirafu na nohe,
klaun sa na tom strašne smial

odloţil ich do skrine,

a v krajine sa piesok lial.

budú dobré na hody.
Potom beţal do obchodu,

V krajine, kde sa sype vodopád,

kúpiť horkú čokoládu.

tieţ prechádzal by som sa rád.

Večer celý unavený,

Tam, kde sa motýľ na motorke hnal,

zaspal v hniezde na korení.

cítil by som sa ako kráľ.

Richard Šoška

Anna Kováčová

Zvieratkoviny
Beznohý skáče zo strechy,
ohýba všetky plechy.
Mačka skáče strachy,
ţe ju myška lapí.
Myška zjedla koňa,
Tamarkine dni

z úst jej ide vôňa.

Ráno chodím spať,

Tým sa ona pýši,

aby som sa v noci mohla hrať.

ţe má slona v skrýši.

Robím to tak skoro kaţdý deň,

Slon tam na ňu syčí,

a to hlavne cez týţdeň.

ţe sú hlúpe myši.

Naopak to robím nedele a soboty,

Myška a jej robot,

keď chodia všetci do roboty.

zašili mu chobot.

Tamarka Zimová
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Klára Gaššová

Ryba na lúke

Zvieratá na pláži

Ryba behá po tráve,

Slimák skáče z kríka na krík,

hľadá svoje sandále.

pritom skoku zhodil rebrík.

Stretne šťuku Anetku,

Sova rieši matiku

stratila tu baretku.

cez prestávku v butiku.

Kapor sa na to pozerá,

Krtko na nich pozerá

vyţiera kašu z taniera.

na hladine jazera.

Ţralok ide spod kríka,

Díval by sa ešte viac,

podobá sa na psíka.

keby mu nezavadzal mesiac.

Na lúke sa pstruh vyhrieva,

Myška maily posiela

aj si pritom zaspieva.

pre krtkinho frajera.

Veľryba si zuby brúsi,

Potom všetci svorne spolu

ţe vraj, aj raz trávu skúsi.

odišli piť teplú kolu.

Annamária Fedorová

Popletený Jožko
Joţko – chlapec veliký,

Matej Milo

a rozdelil sa vţdy sám so sebou.
No a keď bolo treba pomôcť,

pojedol v triede všetky špendlíky.

rád pokazil, čo sa ešte dalo.

Do školy chodil veľmi rád

Chcela som raz byť ako on,

Viete ako? No na rukách
s aktovkou prilepenou na nohách.
To bol celý náš Joţko,
na výlety chodil v plavkách
a na plávanie zas v topánkach.

a tak som zjedla telefón.
Nepomohlo mi to však,
a tak som telefóny z brucha vytiahla
a zavesila na vešiak.
Uţ nechcem sa na nikoho podobať,

Kamarát to bol však dobrý,

len občas si na krídlach dobre zalietať.

vţdy poradil, keď netrebalo
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Sabínka Obrtancová

Poďme súťaţiť!

ORIGAMI
Origami mohli v minulosti skladať len bohatí ľudia, pretoţe papier
bol veľmi drahý. Prvá zmienka o origami pochádza z 9. storočia
v Japonsku. Vyvinulo sa z obradného skladania papiera, „noši“ –
skladanie obalov na dary. Origami sa vtedy neskladalo pre zábavu.
Pred origami zvieratami a postavičkami sa skladali geometrické
tvary. Dnes sa robia aj 3D modely ako napríklad pávy, labute,
veľkonočné vajíčka a vázičky. Len málo ľudí skladá origami, pretoţe
to vyţaduje veľkú trpezlivosť.
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Podstatou súťaţe je urobiť čo najkrajšiu figúrku, zvieratko, predmet,
ktorý zaujme porotu. Stačí vám len farebný, biely alebo vzorovaný
papier, z ktorého poskladáte origami. Súťaţ prebehne po Novom
roku. Najkrajšie origami budú ocenené.
Návod, ako si vytvoriť origami – skákajúcu žabku alebo prasiatko

Hurá, poďme skladať origami!
Timea Kočnerová
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Svetový deň zvierat
Svetový deň zvierat oslavujeme 4. októbra. Prvýkrát sa tento deň
oslavoval vo Florencii v roku 1931. Vtedy sa konalo stretnutie
ekológov. V tento deň je aj sviatok sv. Františka z Assisi, patróna
zvierat a ekológov.
My vám dnes predstavíme tigra bieleho, tzn. zvláštnu formu
tigra indického.
Trieda: cicavce
Rad: mäsoţravce
Čeľaď: mačkovité
Biele sfarbenie je znakom čiastočného
albinizmu (nedostatku farbiva). Od pravých
albínov sa líši modrým sfarbením očí
a sfarbením nosa, tlamy, očných viečok
a vankúšikov na labách, ktoré je červenkasté
a nie ruţové. Biela farba opticky zväčšuje
telo zvieraťa. Pruhy sú hnedé aţ tmavo sivé.
Tigre

sú

nočnými

lovcami.

Za

vyhliadnutou
korisťou sa ostraţite plazia a napriek
svojej značnej veľkosti sa pritom v
tráve takmer strácajú. Niekoľko
metrov od koristi sa potom vymrštia
a bleskovým skokom ju dolapia.
Útok je spravidla vedený zozadu
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alebo zo strany. Menšie zvieratá usmrcujú zahryznutím do tyla a

zlomením väzov, väčším potom prehryznú a roztrhnú hrdlo. Tiger
síce dokáţe na krátku vzdialenosť vyvinúť veľkú rýchlosť, napriek
tomu mu zdravé rýchlonohé zviera, ako jeleň, väčšinou unikne. Tiger
uprednostňuje veľké zvieratá, aj keď nepohrdne ani drobnými
ţivočíchmi, napríklad ţabami, myšami či vtákmi. Loví hlavne divý
dobytok, byvoly alebo diviaky. Radšej napáda mladšie alebo naopak,
staré a choré kusy, ktoré nemajú sily na intenzívny odpor.
Peťa Mindeková

32

Október - mesiac úcty k starším
Úcta k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám ţilo lepšie. Úcta k tým,
ktorí sa kaţdý deň vzdávali radostí, ktoré im ţivot ponúkal, aby
urobili šťastnými nás, ich deti. Úcta k našim otcom a k našim
mamám, k našim prarodičom. Všetci raz budeme starí. Ale starší
ľudia nie sú menejcenní. Sú krásni. Krásni vďaka svojej múdrosti.
Prejavujme im úctu, pretoţe nám ešte vţdy majú čo dať. Človek sa
učí celý ţivot. A najlepším učiteľom sú jeho najbliţší. Rodina,
rodičia, či starí rodičia.
Peťa Mindeková
Ţiaci našej školy navštívili Denné centrum pre seniorov na
Vlčincoch na Námestí J. Borodáča. Pod vedením p. učiteliek B.
Kianicovej a M. Valáškovej si pripravili kultúrny program. Dievčatá
Š. Bláhová, A. Gloszová, P. Kolibáčová a S. Hubinová recitovali
básne a A. Valášek zahral na keyboarde skladby rôznych ţánrov.
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Vedeli ste, ţe...
Kniha J.R.R. Tolkiena Pán prsteňov slávi narodeniny?

J. R. R. Tolkien potreboval na napísanie knihy 12 rokov. Toto
veľkolepé dielo ovplyvnilo mnoţstvo ľudí. Od vydania poslednej
časti tento rok uplynie uţ 60 rokov.
Autor pôvodne zamýšľal vydať Pána prsteňov ako jeden
zväzok dvoch kníh. Nakladateľ ho vydal ako tri zväzky. Tým vznikla
slávna trilógia Pán prsteňov. Tieto tri zväzky dostali nasledovné
názvy:
1. Spoločenstvo Prsteňa (The Fellowship of the Ring)
2. Dve Veţe (The Two Towers)
3. Návrat Kráľa (The Return of the King).
Román je rozdelený do šiestich kníh. Dve pre kaţdý zväzok
spolu s dodatkami v treťom diele.
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Stručný dej
Celý príbeh sa odvíja od Prsteňov Moci. Tie boli ukuté dávno
pred časom, kedy sa odohráva dej Pána prsteňov. Elfovia, trpaslíci
a ľudia získali prstene moci. Temný pán - Sauron si vytvoril vlastný
prsteň, do ktorého ukryl väčšinu svojej moci.
Od pokojného začiatku v zemi hobitov podobnej anglickému
vidieku, sa príbeh postupne presúva cez severozápadnú Stredozem a
opisuje dianie Vojny o Prsteň.
Sledujeme hlavne príbehy jednotlivých postáv, hobitov Froda
Bublíka, Sama Mukra, Meriadoka „Chicha” Brandylena a Peregrina
„Pipina” Brala, ale tieţ aj ich spoločníkov: Aragorna, človeka
lesníka; Boromira, muţa Gondoru; Gimliho, trpasličieho bojovníka;
Legolasa, elfského princa a Gandalfa, mocného čarodejníka.
Hlavné postavy
Frodo – mladý hobit. Mal veľkú túţbu cestovať.
Vlastníctvo Jedného prsteňa mu postupne zatemňuje
myseľ. Prejavuje sa to nenávisťou a agresivitou. Frodov
príbeh predstavuje súboj odhodlanosti a vytrvalosti
mysle so strachom a zlom, ktoré šíri Sauron.
Gandalf – múdry čarodejník, vodca Spoločenstva.
Budí rešpekt medzi dobrými aj zlými. Dokáţe
predvídať, čo je iným skryté. Je to postava bez
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záporných vlastností. Slúţi ako symbol nádeje.
Aragorn – potomok kráľovského rodu.
Má vrodenú schopnosť viesť, rozumieť prianiam
ľudí. V prvom diele uplatňuje predovšetkým svoje
lovecké schopnosti. Kráľovský pôvod sa prejaví aţ
v Návrate kráľa, kde jeho nástup na trón znamená
začiatok obdobia mieru.
Saruman – čarodejník,
ktorý zradil a pridal sa k temnej strane.
Sauron - temný pán, ktorý sídli v zemi Mordor.
Jeho sila je spojená s Jedným prsteňom. Ak by ho
získal, dokázal by opäť ovládnuť celú Stredozem.
Od neho pochádza všetko zlo, s ktorým sa
Spoločenstvo musí vysporiadať na svojej ceste.

Anna Stankovičová
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Slovom roka 2015 sa stal...
Slovom roka podľa univerzitného vydavateľstva Oxford University
Press, ktoré vydáva aj známy oxfordský slovník angličtiny, je
emotikon,

zvaný

emoji, konkrétne jeho
podoba Face With
Tears of Joy, ktorá
zobrazuje

smajlíka

plačúceho od šťastia.
Kultúra

pouţívania

emoji smajlíkov sa za
posledný rok neuveriteľne spopularizovala. Často sa stáva, ţe
z konverzácií

miznú

slová a nahradzujú ich
práve

podarené

smajlíky. Predstavitelia
inštitúcie ho vybrali,
pretoţe

„najlepšie

vystihuje étos, náladu
a hlavné záujmy roka
2015“.

Pouţívatelia

internetu

tento

piktogram
počas roka najviac zo všetkých emotikonov.
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pouţívali

Matej Čurík

Smoothie je vitamínová bomba?
Videli ste animovaný film Madagaskar? V ňom kráľovi
lemurov Juliánovi XIII. jeho sluţobník Maurice vyrába z ovocných
plodov nápoj smoothie.
Slovo „smoothie“ sa prvýkrát
objavilo v americkom slovníku v roku
1904 a označovalo príliš uhladeného
človeka. O veľa rokov neskôr sa začali
takto označovať ovocné nápoje. V roku
1960 si Stephen Kuhnau z New Orleansu, trpiaci cukrovkou, začal
vyrábať nápoje kombinovaním ovocia, zeleniny a iných zdravých
prísad, aby zmiernil svoje problémy. Keď sa mu zdravotný stav
zlepšil, predstavil svoj nápad verejnosti a v roku 1973 si otvoril prvý
obchod v USA, kde začal predávať tento nápoj. V 90. rokoch 20.
storočia sa vo svete rozšírila mánia po zdravom spôsobe ţivota
a nápoj prerazil aj na európsky trh a dodnes sa teší veľkej popularite.
Smoothie je hustý nápoj z ovocia, pričom pri jeho výrobe sa
do mixéra dáva celé sezónne ovocie, napríklad banán (zdroj vápnika
a magnézia), mango (zdroj
vitamínov),

či

vitamínu A a C), jahody (zdroj

nízko-kalorické

červené a čierne bobule s vysokým
obsahom ţivín. Sladí sa obyčajne
medom alebo javorovým sirupom.
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Nech sa páči, ochutnajte! Ponúkame Vám niekoľko receptov:
Letné potešenie
Potrebujeme:
- broskyne - 2 poháre, nakrájané (300 g)
- špenát - 5 pohárov, surový (150 g)
- voda - 2 poháre (480 ml)
Príprava: dobre vymixovať

Jahodová lúka
Potrebujeme:
- banán - 1 pohár, nakrájaný (150 g)
- šalát rímsky - 5 pohárov, natrhaný (235 g)
- jahody - 1 pohár, polené (150 g)
- voda - 2 poháre (480 ml)
Príprava: dobre vymixovať

Sladko - kyslé smoothie
Potrebujeme:
- marhule (35 g)
- banán - 1 veľký (136 g)
- čučoriedky (56 g)
- šalát červenolistý (200 g)
- voda - 2 poháre (473 ml)
Príprava: dobre vymixovať
Anička Stankovičová
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Zabavme sa!
Osemsmerovka I.
Vyhľadaj mená, prečiarkni ich a zo zvyšných písmen prečítaj
tajničku!

P

A

T

R

I

K

A

M

I

L

A

N

I

E

V

A

L

E

N

A

T

D

B

T

A

R

A

N

I

N

R

R

O

E

N

O

Ľ

G

A

N

Í

E

R

P

R

L

E

N

K

A

C

J

R

Í

M

O

V

A

L

S

I

Ú

D

A

R

A

G

A

E

L

A

L

Ý

D

I

A

D

A

N

I

A

I

R

Á

N

I

T

R

A

M

K

A

R

O

L

Í

N

A

E

L

Karol, Lenka, Kamil, Alena, Oľga, Anna, Nina, Ivan, Peter, Andrej,
Slavomír, Júlia, Tibor, Patrícia, Igor, Karolína, Mária, Patrik, Lýdia,
Martin, Dara, Lea
Tajnička: Dňa 21. júla má meniny: _______________
Anička Stankovičová
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Osemsmerovka II.
Vyhľadaj mená, prečiarkni ich a zo zvyšných písmen prečítaj
tajničku!
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apríl, mláďatá, bahniatka, mrak, blázon, narcis, dáţď, osa, dáţdnik,
počasie, jar, radosť, krokus, slnko, kvet, trik, les, vtip
Tajnička znie: ______________________________________
Peťa Mindeková
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Vymaľuj!

42

Zasmejme sa!

43

44

DOVIDENIA
V BUDÚCOM
ČÍSLE!
Vaša redakčná rada
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