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A KO SME PREŢILI MAREC - MESIAC KNIHY ...
Kniha je drahokam, najlepší priateľ človeka, nádoba ducha.
Existuje veľa citátov týkajúcich sa kníh. Nepochybne, sú založené na pravde,
vychádzajú z osobných skúseností, zážitkov. A práve tie sú najlepšími učiteľmi!
Preto sme sa rozhodli zvýšiť záujem detí o knihy prostredníctvom ich priameho
kontaktu s nimi. Vymysleli, naplánovali, zorganizovali sme rôzne aktivity,
ktorými sme chceli podnietiť detských čitateľov, aby častejšie siahali po knihe,
prípadne sa niečo viac dozvedeli o jej vzniku.

O BSAH :
 Ako sme prežili marec mesiac knihy...
 Hviezdoslavov Kubín
 Návšteva miestnej knižnice
 Divadielko Mia
 Karneval
 Valentínska párty v maskách
 Svetový deň vody
 Veľkonočné tvorivé dielne
 Škola išla na Slovan
 Pekáreň
 Škola v prírode
 Výlet do Viedne
 Noc podzemných tajomstiev
 Medzinárodný deň detí
 Naši druháci získali víťazný
pohár
 Naše ďalšie úspechy
 Naši malí spisovatelia...

Slovo na úvod...
S blíţiacim sa koncom školského roka nadišiel čas vydania druhého čísla nášho časopisu.

Prvou aktivitou, ktorou sa nám podarilo rozpútať „kniţnú vojnu“, bola
výroba vlastnej knihy. Mladší ţiaci
za pomoci svojich rodičov, triednych
učiteľov či pani vychovávateliek
v ŠKD napísali, ilustrovali
a vlastnoručne vyrobili krásne kniţky plné pútavých príbehov, rozprávkových bytostí, ale aj detské encyklopédie s rôznymi obrázkami a zaujímavými informáciami.
Starší ţiaci (ôsmaci a deviataci) sa
z a m e ra l i n a p ô vo d vz n i k u
a postupný vývoj knihy aţ do jej
dnešnej podoby v projekte s názvom: „Ako vzniká kniha?“

Ľubovoľnou formou a technikou
spracovávali vlastnoručne písané
a ozdobené projekty, ktoré potom
prezentovali na hodinách literatúry.
Aj takouto formou sme sa dozvedeli niečo viac o prvých knihách
písaných na hlinených tabuľkách,
pergamene, papyruse. Ale aj
o tom, aká siahodlhá cesta čaká
spisovateľa, kým sa dočká vytúţenej podoby svojej knihy na pultoch kníhkupectiev.
(pokračovanie na str. 2)

Ani v tomto čísle nechýbajú
tie najdôleţitejšie udalosti
druhého polroka, ktorých sme
sa spoločne zúčastnili. A ţe
ich nie je málo, o tom sa môţete presvedčiť pri jeho čítaní.
Vraví sa, ţe po kaţdej namáhavej práci by mala prísť
zaslúţená odmena. Tá naša
sladká vytúţená prichádza v
podobne letných prázdnin.
Dovoľte mi preto, milí ţiaci i
učitelia, zaţelať vám chvíle
plné radosti, oddychu, slnka a
záţitkov.
Krásne leto a dovidenia v septembri :)!
pani učiteľka
Monika Zámečníková
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Naši ôsmaci sa do marca – mesiaca knihy pustili naozaj s veľkou vervou. Navrhli a natočili
v uliciach Záhorskej Bystrice zopár zaujímavých diskusií na tému kniha s miestnymi obyvateľmi, a taktieţ navštívili Miestnu kniţnicu
v Záhorskej Bystrici, aby sa dozvedeli niečo
o jej fungovaní.
Mesiac knihy sme uzavreli veľkou tímovou akciou s názvom Moja kniha = tvoja kniha. Išlo
o burzu kníh spojenú s ich výmenou. Ţiaci celej
školy v priebehu dvoch týţdňov nosili svojim
triednym učiteľkám či učiteľkám slovenského
jazyka knihy, ktoré boli ochotní poţičať, ba dokonca darovať svojim spoluţiakom. A tak sa
nám podarilo nazhromaţdiť peknú kôpku roz-

„N EMILOVAŤ
KNIHY ZNAMENÁ
NEMILOVAŤ
MÚDROSŤ .
N EMILOVAŤ
MÚDROSŤ
ZNAMENÁ STAŤ
SA HLUPÁKOM .“

J AN A MOS
K OMENSKÝ

právok, detektívok, encyklopédií, slovníkov,
románov i sci-fi príbehov. Posledný marcový
deň teda prišiel do našej telocvične kaţdý malý
– veľký čitateľ, ktorý má rád knihy, a mohol si
z nich vybrať tú, ktorá ho najviac oslovila,
a odniesť si ju domov.
Veríme, ţe vďaka podobným akciám sa nám
spoločne podarí oţiviť ducha múdrosti, rozdúchať plameň nadšenia z prečítanej knihy
a vzbudiť tak záujem nielen o povinné, ale predovšetkým o dobrovoľné čítanie kníh.
Monika Zámečníková,
školská knihovníčka
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R ECITAČNÁ SÚŤAŢ H VIEZDOSLAVOV K UBÍN
Kaţdým rokom si február počas školského roka
niečím ozvláštnime. Je to literárna súťaţ, kde si
detské talenty, ktoré to so slovom vedia, prídu na
svoje. Avšak nie slovom autorským, ale slovom
rečníckym. Nie všetci vedia krásne predniesť písané dielo v próze alebo v poézii. Ale pár našim
šikovným ţiakom sa to podarilo v školskom kole
recitačnej súťaţe Hviezdoslavov Kubín.
Tento rok sa do súťaţe v školskom kole zapojilo
viac ako 30 ţiakov. Nerátam tam ešte nultú nesúťaţnú kategóriu, kde si to prišli prvýkrát vyskúšať naši najmenší - prváčikovia. Nikto z nich neodišiel naprázdno. U nich si ceníme hlavne odvahu predstúpiť pred veľké publikum a ochotu naučiť sa naspamäť krásne literárne texty, ktoré nádherne predniesli.

„prekáţkam“ sa porota uzniesla na týchto hodnotiacich výsledkoch:
Hviezdoslavov Kubín – školské kolo
1. kategória (2. - 4. ročník) POÉZIA
1.
Rian Mitašík, 3. A
2.
3.

Ela Hrubovčáková, 2. A
Adela Fejfárová, 2. A

1. kategória (2. - 4. ročník) PRÓZA
1.
Lillian Poţgay, 3. A
2.
3.

Tereza Scheinerová, 2. B
Alexandra Baslíková, 4. A

2. kategória (5. - 7. ročník) POÉZIA
1.
Andrej Kusin, 5. A
2.
3.

Alţbeta Antalová, 5. A
neudelené

2. kategória (5. - 7. ročník) PRÓZA
1.
Ema Manďáková, 5. A
2.
3.

Natália Antáleková, 7. A
Alexandra Miškivová, 6. A

3. kategória (8. - 9. ročník) POÉZIA
1.
Dominika Andelová, 9.
2.
3.

Ostatní ţiaci súťaţných kategórií si taktieţ pripravili rôzne ţánre. Či uţ to boli veršované alebo
neveršované rozprávky od klasikov, alebo moderné rozprávky súčasných autorov. Neopomenieme
ani poéziu, ktorá sa uţ z úst starších ţiakov pomaly vytráca. Ţiaľ, je to na škodu. Poézia je krásna, len jej treba rozumieť, vţiť sa s ňou, venovať
jej istý čas a príde na chuť nielen recitátorovi, ale
aj poslucháčovi. Niekoľkokrát bol prednášaný H.
Ch. Andersen - najznámejší rozprávkar, či Ezopove bájky alebo známy Roald Dahl so svojimi
Čarodejnicami.
Pestrosť výberu prednášaných literárnych ukáţok
a pripravenosť recitátorov nám porote trošku sťaţili úlohu oceniť tých najlepších. Napriek týmto

A

Eva Mečiarová, 8. A
Adam Iša, 8. A

Veľká vďaka a uznanie však patrí všetkým
zúčastneným súťaţiacim. Oceňujeme u nich
hlavne to, ţe čas, ktorý venujú literatúre, je
ukrojený z ich voľného času, ale my zase vieme, ţe ten čas nikdy nebude na škodu, ale práve naopak. Pestujete si tým pozitívny vzťah
k literatúre, k umeniu ako takému, ale hlavne
vy vzrastáte na duchu.
Nemoţno tu však nespomenúť ešte jeden úspech. Našu školu reprezentovali na okresnom
kole piati ţiaci, ale len jednému sa podarilo
umiestniť na jednom z prvých troch miest.
Je ním ţiak 5. A triedy Andrej Kusin, ktorý
sa v okresnom kole umiestnil na 3. mieste
v II. kategórie v prednese poézie.
Ešte raz mu všetci blahoţeláme a ţeláme veľa
podobných úspechov.
pani učiteľka
Monika Mikolášiková
(obrazová príloha na nasledujúcej strane)
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R ECITAČNÁ

SÚŤAŢ

H VIEZDOSLAVOV K UBÍN -

1. kategória - poézia

OBRAZOVÁ PRÍLOHA :

1. kategória - próza

2. kategória - poézia
2. kategória - próza

3. kategória - poézia
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N ÁVŠTEVA M IESTNEJ KNIŢNICE
Koncom mesiaca marec nás pani učiteľka Vógelová zobrala do
Miestnej kniţnice v Záhorskej
Bystrici.
Keď sme prišli, pani knihovníčka Marošová nás milo privítala.
Vysvetlila nám, ako to vlastne
chodí v takýchto kniţniciach.
Povedala nám aj to, ako môţeme získať čitateľský preukaz, a
potom si vďaka nemu poţičať
knihy domov.
V kniţnici boli knihy pre deti i
dospelých, usporiadané v abecednom poradí.
Keď pani Marošová dorozprávala, začali sme si pozerať tie

pekné a zaujímavé kniţky v
policiach.
Kniţnica sa nám veľmi páčila,
dozvedeli sme sa nové zaujímavé veci. Dúfame, ţe na bu-

dúci rok si návštevu zopakujeme.
Lucia Porubanová
a Eva Uhrínová, 4. B

D IVADIELKO M IA

V jedno upršané februárové popoludnie zaţili
deti v našej základnej škole pekné muzikálové
predstavenie s názvom Hudobný kalendár.
Pozvali sme k nám Miu. Mia je Miriam Králová,
ktorá sa venuje pôvodnej tvorbe pre deti a koncertom, na ktorých prezentuje svoje CD.

Predstavenie bolo pútavé,
plné melodických pesničiek na kaţdý mesiac v roku. Deti mali moţnosť
priamo sa zapojiť do deja
tancom, spevom, tlieskaním či hádaním, z čoho
mali veľkú radosť.
Veríme, ţe takéto akcie
budú bývať na našej škole
častejšie, pretoţe sú pre
deti krásnou spomienkou.
Na záver sa deti s divadielkom rozlúčili dlhým potleskom. Na pamiatku
dostali CD plné krásnych piesní, ktoré radi
vyuţijeme v našom školskom klube.
Ingrid Kovarovičová
pani vychovávateľka v ŠKD
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K ARNEVAL
Postupne sa stalo tradíciou, ţe si v našej škole obdobie fašiangov pripomíname po svojom.
Ţiaci prvého stupňa sa preto počas svojho karnevalu menia na indiánov, kovbojov, princezné či čarodejnice. Ţiaci druhého stupňa si zasa svojou „Valentínskou párty“ v maskách pripomínajú sviatok
všetkých zamilovaných.

V ALENTÍNSKA PÁRTY V MASKÁCH
Valentínsku párty pripravovali ako kaţdý rok deviataci. Ani tento rok nebol výnimkou.
Objavili sa nové hry, no nechýbala ani kaţdoročná
klasika - hra stoličky. Triedy nám predstavili svoje tance na pieseň od M. Jacksona. 1. miesto si
vytancovala 5. B, 2. miesto 6. A a 3. miesto 5. A.
Gratulujeme!
Deti sa vytancovali na parkete a predstavili svoje
masky na promenáde. Nechýbal ani trest pre lenivcov, ktorí v nich neprišli. Ale boli aj odmeny
za rôzne kategórie „naj masiek“. Tieţ gratulujeme
výhercom. Dúfame, ţe ste sa aspoň trošku zabavili
a budúci rok sa tešíme na tohtoročných ôsmakov.

Dominika Andelová, 9. A
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22. M AREC = S VETOVÝ DEŇ VODY

N ÁŠ D EŇ VODY
Aj u nás v triede sme si pripomenuli Svetový deň vody.
Všetci sme si doniesli minerálky,
ktoré sme potom ochutnávali. Pani
učiteľka nám rozdala pracovné listy
a ukazovala nám prezentácie o vode, jej ochrane a ako ňou môţeme
šetriť.
Hovorila nám aj o vodách, ktoré
deti môţu piť a ktoré nie, aj o tých,
ktoré majú liečivé účinky. Niektorí
sme si priniesli projekty o vode a
prezentovali sme ich pred celou
triedou.
Radi by sme si pripomínali tento
deň častejšie.
Viktória Jedináková
a Anna Zátopková, 4. B
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V EĽKONOČNÉ TVORIVÉ DIELNE
Tento článok píšem ešte za horúca. Pretoţe
mám veľmi príjemné pocity. Dnes, dňa 25. 3.,
sme v škole opäť tvorili. Nič nové pod slnkom,
však?
Tvorili sme veľkonočne a za hojnej účasti
a podpory rodičov a poniektorých mladších
súrodencov. Pochutili sme si na koláčikoch a aj
mnohé mamy sa pri pečení nedali zahanbiť a
ukázali svoju fantáziu. Skvelo nielen vyzerali,
ale aj chutili muffiny, jahodový koláč, čokoládový... Niektoré sa nestačili na stole ani ohriať
a zmizli rýchlosťou svetla. Deti si pochutnávali
a cítili sme sa ako v najlepšej cukrárni :).
Deti zdobili veľkonočné vajíčka, vyrábali ţlté

kuriatka z nádob na vajíčka, vystrihovali zajaca.
A aby mali pamiatku na prvú triedu a raz sa
mohli pochváliť svojimi výtvormi pred svojimi
deťmi, maľovali si tričká farbami na textil. Obrázky mali pozitívny charakter a zväčša jarné
motívy súviseli s témou jari.
Niekedy je potrebné a príjemné zastaviť sa
v dnešnej uponáhľanej dobe. Takéto chvíle, keď
nepozeráme na hodinky a nesledujeme, ako rýchlo plynie čas, by sme mali vyhľadávať častejšie.
Silvia Antalíková
pani vychovávateľka v ŠKD
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Š KOLA IŠLA NA S LOVAN
Koncom februára sa naši tretiaci
a štvrtáci zúčastnili skvelého projektu Škola ide na Slovan.
Na hokejový zápas s Jokeritom
Helsinki ich rovno spred školy
vyzdvihol a do Slovnaft Arény
priviezol rovnaký klubový autobus, ktorým cestujú aj samotní
hráči. Deti si na sedadlách určených pre Johana Backlunda, Laca Nagya či Milana Bartoviča
našli suveníry v podobe zimných
slovanistických šálov.
Zápas si pozreli z vyhradeného

sektoru priamo pri ľadovej
ploche, v bufete si kúpili občerstvenie a Miško Mačinga si
dokonca počas prvej prestávky
vyskúšal aj jazdu na naozajstnej rolbe.
Počas zápasu deti fandili, vykrikovali a točili darovanými
šálmi, keď „naši“ dali gól. Nakoniec sme síce po predĺţení
dostali tretí gól, kvôli ktorému
sme prehrali 2 : 3, ale aj tak to
bol pre naše decká úţasný záţitok, tieţ pre neopakovateľnú

atmosféru posledného zápasu tejto sezóny v KHL.
Ak neveríte, tak sa ich na to
sami spýtajte :-).
Lenka Banášová
pani vychovávateľka v ŠKD

P EKÁREŇ
V mesiaci január sme sa vybrali na prechádzku po Záhorskej Bystrici.
Netúlali sme sa len tak bezcieľne, ale navštívili sme Pekáreň u Floriánka. Pán Ing. Kubaský nás privítal, deťom rozdal čerstvé voňavé roţteky, pagáče, koláčiky.
Pekáreň vyrába čerstvé pekárenské výrobky
uţ od roku 1990. Sú vyrábané tradičnou technológiou v klasickej parnej peci. Ale o tom
miestni obyvatelia veľmi dobre vedia. Pečivo
od Floriánka sa nedá porovnať s tým zo supermarketu.
O tom, ţe deťom chutilo, prikladáme jasný
fotodôkaz.

Silvia Antalíková
pani vychovávateľka v ŠKD
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A KO BOLO V Š KOLE V PRÍRODE ?
Cesta autobusom trvala päť hodín, kým sme
konečne prišli do Jasnej - do školy v prírode.
Bolo tam krásne.
V pondelok sme si robili druţstvá a pokriky.
Mali sme tieto druţstvá: Snajperi, Dodo Sparta,
Juniori, Veveričiaci a Dinovci. Dokonca sme
vonku videli medvieďa. V utorok sme hrali hru
„Tibetania“, pri ktorej sme zbierali body. V

stredu sme mali olympiádu a išli k Vrbickému
plesu. Vo štvrtok sme navštívili Demänovskú jaskyňu, a potom hrali doplňovačku, kým nezačalo
pršať. Našťastie nepršalo dlho, takţe sme stihli aj
nafukovacie hrady. Večer nadišiel čas balenia a v
piatok zasa čas odchodu.
V škole v prírode bolo skvele!
Amália Repová, 2. B

Š KOLA

„V ŠETKY KNIHY
ZOŢLTNÚ , ALE
KNIHA PRÍRODY
MÁ KAŢDÝ ROK
NOVÉ NÁDHERNÉ
VYDANIE .“

H ANS
C HRISTIAN
A NDERSEN

Začiatkom mája sme
strávili týţdeň v škole v
prírode. Bol to naozaj
fantastický týţdeň. Išli
sme do Nízkych Tatier
- do Demänovskej doliny a bývali sme v Hoteli Junior Jasná.
Náš priebeh dňa vyzeral asi takto: ráno sme
sa naraňajkovali, po
raňajkách učili, potom
sme išli s našou pani
učiteľkou na menšiu
túru, a keď sme sa vrátili do hotela, čakal nás
dobrý obed, po ktorom

V PRÍRODE

nasledoval zábavný
program. Mali sme diskotéky alebo sme pozerali MS v ľadovom hokeji.
Počas tohto týţdňa sme
mali aj jeden zaujímavý
záţitok. Keď sme raz
boli vonku pri hoteli, z
ničoho nič prebehol z
lesa do lesa mladý medveď. Zľakli sme sa, ale
keď uţ prešiel, bolo to
pre nás veľké dobrodruţstvo. Ešte sme videli mnoho ďalších
zvierat, ale tohto med-

veďa neprekoná ţiadne.
Boli sme tieţ v Demänovskej jaskyni, ktorá
mala nádhernú kvapľovú výzdobu. Dozvedeli
sme sa, ţe v tejto jaskyni sa nakrúcala rozprávka Soľ nad zlato. Všetci
si pri jaskyni nakúpili
suveníry. Našťastie
nám pekne svietilo slniečko.
Na tieto záţitky nikdy
nezabudneme.
Lucia Porubanová, 4. B
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V ÝLET DO V IEDNE
Dňa 7. mája sa uskutočnil poznávací výlet vo Viedne. Pre
nás ôsmakov to bola zároveň
rozlúčka s našou triednou pani
učiteľkou Šidlíkovou.
Spolu s deviatakmi sme sa ráno
o siedmej vybrali na cestu. Pribliţne po hodine a pol cesty
sme sa dostali na prvú zastávku
nášho výletu, ktorou bol zámok
Schönbrunn, letné sídlo Habsburgovcov, a jeho záhrady. Po-

Nočnú prehliadku banskej miniexpozície pri svetle banských
svetiel zvládlo sedem členov
prírodovedného krúţku bez
známok únavy. Prehliadka spojená so zaujímavými prednáškami začala o ôsmej večer pred
zrekonštruovaným vstupom do
Bridlicovej štôlne v Marianke.
Miesto v Mariánskom údolí
postupne vďaka pútavému rozprávaniu členov Spolku Permon Marianka oţilo a my sme
sa tak nachvíľu ocitli v dobe,
keď Marianka bola známym
baníckym miestom. Tma
umoţnila odkryť aj tajné farby
niektorých minerálov pri ich
osvetľovaní ultrafialovou lampou. Pod vedením odborníka sa
farebne prejavil kalcit či fluorit
výraznými červenými, oranţo-

čas celého výletu nás sprevádzal
sprievodca.
Po prehliadke okolia zámku sme
mali moţnosť navštíviť najstaršiu zoologickú záhradu v Európe,
ktorá sa nachádza v blízkosti
zámku.
Ďalšou zastávkou bolo centrum
mesta, kde sme si pozreli gotickú
katedrálu Stephansdom, budovu
parlamentu, zimné sídlo Habsburgovcov - zámok Hofburg či

radnicu. Navštívili sme tieţ Prírodovedné múzeum, ktoré bolo
veľmi zaujímavé. Na záver sme
sa zastavili v zábavnom parku
Prater.
Výlet sme ukončili rozlúčkou s
pani učiteľkou Šidlíkovou.
Uţili sme si veľa zábavy, veľa
sme sa naučili, a zároveň to
bude pre nás veľmi pekná spomienka.
Adam Iša a Tomáš Klas, 8. A

N OC PODZEMNÝCH
TAJOMSTIEV V M ARIANKE

vými alebo modrými
farbami. Luminiscencia minerálov patrila medzi
najkrajšie záţitky tmavej Noci
múzeí a galérií, ktorú sme vďaka organizátorom strávili
v najzaujímavejšom múzeu –
v prírode.
Viete že:
... mariánska bridlica je hornina
tmavošedej
aţ
č i e rne j
fa rb y
s dokonalou štiepateľnosťou;
... v 19. storočí sa
v Marianke denne
vyrobilo aţ 8000
kusov
písacích
tabuliek z bridlice;
... písacie tabuľky
sa vyváţali
do
Anglicka, Fran-

cúzka či Austrálie;
... z najkvalitnejšej bridlice sa
vyrábajú biliardové stoly;
... Bridlicová štôlňa je jediné zachovalé banské dielo na ťaţbu
bridlice baníckym spôsobom na
Slovensku.
pani učiteľka Viera Bendíková
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M EDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ A D EŇ RODINY
Oslavy MDD a Dňa rodiny sa v
našej škole konali v piatok 5. júna. Bolo krásne slnečné počasie.
Deti s rodičmi mali moţnosť

zúčastniť sa rôznych športových
súťaţí, pričom mohli získať sladké odmeny. O tretej uţ bolo
všetko nachystané. O 15.30 sa
mohli viacgeneračné druţstvá
zaregistrovať do súťaţí. Spolu
bolo trinásť súťaţí, takţe deti sa

naozaj nenudili. Nesmeli chýbať ani tanečné vystúpenia. Neskôr sme mali ţivú hudbu, za
čo ďakujeme manţelom Kollmanovcom. A čo
by to bol za Deň
detí bez nafukovacích
hradov?
Hneď po skončení
súťaţí si mohli deti
z a s k á k a ť
a vyblázniť sa.
Med z i
pavilónmi bolo občerstvenie. Ďakujeme aj im, ţe si
pre nás pripravili
výbornú cigánsku a ţe svoj čas
venovali deťom.

Zároveň ďakujeme všetkým,
ktorí sa do organizácie tohto
dňa zapojili a pomohli ho
urobiť nezabudnuteľným.
Myslím, ţe deti si odniesli
veľa záţitkov a ţe si svoj deň
uţili. Uţ sa tešíme na budúcoročný Deň detí opäť plný
zábavy, hier a súťaţí. Ešte raz
veľká vďaka organizátorom
za skvelú atmosféru.
Eva Mečiarová, 8. A

N AŠI DRUHÁCI ZÍSKALI VÍŤAZNÝ POHÁR

Športový klub polície Bratislava zorganizoval
13. mája v rámci 10. ročníka Športom za duševné zdravie detí turnaj vo vybíjanej pre 1.- 2.
ročník základných škôl Bratislavy.

Ţiaci 2. A, pod vedením triednej pani učiteľky
Heleny Strakovej, sa na turnaj poctivo pripravovali uţ dlhší čas a veľmi sa naň tešili. Súťaţe sa
zúčastnilo šesť základných škôl: ZŠ s MŠ Hargašova, ZŠ Mierová, ZŠ Za kasárňou, ZŠ Jelenia,
ZŠ s MŠ M. Hodţu a ZŠ Turnianska. Odohralo
sa 25 zápasov, kaţdá škola hrala s kaţdou.
Naša škola získala krásne 1. miesto!
O víťazstvo sa zaslúţilo osem ţiakov: kapitán
Lukáš Kriško a jeho hráči Alexej Kusin, Martin
Hauptvogel, Rastislav Ševčík, Mária Reľovská,
Meggie Malíková, Karolína Jedináková
a Michaela Miškivová. Všetci hrali výborne. Tešíme sa z ich úspechu a veľmi im gratulujeme.
pani učiteľka
Helena Straková
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N AŠE ĎALŠIE ÚSPECHY ...

G RATULUJEME !

René Gašpar, 8. A
1. miesto v Krajskom kole biologickej olympiády
(kategória C)

Andrej Onduško, 9. A - 3. miesto v Obvodnom kole
chemickej olympiády
Marek Tinka, 9. A - 5. miesto v Obvodnom kole
chemickej olympiády
(obaja úspešní riešitelia v Krajskom kole chemickej olympiády)

Tadeáš Turanský, 8. A
3. miesto v Krajskom kole biologickej olympiády
(kategória E)

Súťaţ mladých zdravotníkov
1. družstvo (L. Kralovičová, K. Kliţanová, N. Liďáková, V. Veselá, V. Staráčková zo 6. A) - 4. miesto
2. družstvo (E. Mečiarová, M. Bilka zo 6. A a R. Gašpar, E. Mečiarová, L. Ďurkovičová z 8. A) - 5. miesto
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N AŠI MALÍ SPISOVATELIA ...
Myška z kríčka
Jedného dňa malá Ela
nakukla do kniţky zvierat.
A tam desí myška v kríčku,
slzičku má na krajíčku.
Ela na ňu pozrie
a potom jej povie:
„Čo sa ti stalo, myšička,
ţe si sa schovala do kríčka?“
Myška si utrie slzičku,
ukáţe rúčkou na mačku.
Tá býva na druhej stránke,
niečo šepká svojej mamke.
Ela myšku vyberie,
do náručia zoberie.
Tak si spolu naţívajú,
pozerajú na kvety a trávu.
Laura Lengyelová, 3. B

Báseň nonsensu
V ružovej tráve na pláži sedím,
na oblohe lietať delfínov vidím.
Motýle sa plavia po mori,
žraloky zaliezli od strachu do nory.
Tancujú okolo mňa ryby tanečnice,
ktoré si čítajú anglické učebnice.
Hviezdice recitujú básničky,
pre ich pieskové mamičky.
Je to krásny slnečný deň,
Venuša na nebi svieti len.
Napchávam sa solenými lízankami,
ktoré tu v piesku bývajú s nami.
Obočie obočí na mojom čele,
žalúdok vrčí v mojom tele.
Už viem! Asi mám smäd.
Alebo mi do jedla dali jed?
Vtom si všimnem, že plač plače
a smiech od radosti skáče.
Idem radšej do fitka a tam cvikla cvičí,
na bežiacom páse fičí.
Beží ako o život,
beží, beží - na záchod.
Hrom hromí ako blesk,
vonku vidieť divný lesk.

Prvý pavilón
Chcem Ti povedať ďakujem, ako i všetkým, ktorí mali o nás záujem.
Všetkým tým, čo sa trápili, keď nás všetko učili.
Ďakujeme Beátke i Slávke, aj keď to nemali s nami ľahké.
Tak nás na Teba pripravili, lebo sme sa veľa naučili.
Nechceme sa s Tebou lúčiť, chceme sa Ti poďakovať, ale čas je
neúprosný, my musíme pokračovať.
"Teš sa druhý pavilón!"
Mária Vaculová, 4. B

Potvora
Pri jazierku sedí žaba,
striehne na ňu ježibaba.
vyzerá jak malá bába,
chýba jej jedna laba,
a je to veľká žalobaba.
Klára Kobielska, 2. A

Slovensko sloví, ani neviem prečo,
peračník mi pred chvíľou zjedol
lečo!
Rádio mi radí správne odpovede,
lebo neviem čo robiť v peračníkovej
biede.
Úsmev sa usmieva,
vždy to tak robieva...
Smútok smúti znova,
to je mi novinka nová!
Tvor niečo tvorí,
kto búcha do dverí?
Otvorím, stojí tam blcha,
veľká ako 4 uchá!
"Čo si želáte, pani?"
"Ja som pán. Tsss! To ma raní!"
Zazvonil nám koniec
a rozprávky je zvonec!!!
Viktória Udvardyová, 5. A

Žabák
Bola jedna žaba
a bola to veľká žalobaba.
Oči veľké na kukanie
ústa zase na kvákanie.
Kuká až kvak!
Volajú ju žabák.
Andrea Kováčová, 2. A

Ježibaba
Ježibaba žalobaba,
Tá je hnusná ako žaba.
Klebeta v nej leží,
Rýchlo von s ňou beží.
Žaluje na gumáky,
Že skočili do mláky.
Ela Hrubovčáková, 2. A
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DAŢĎOVEJ KVAPKE , KTORÁ ZABRÁNILA , ABY SA VODA ZNEČISŤOVALA

Bol jeden krásny veľký zelený les. V ňom sa rozprestierala čistinka a obrovské jazero.
Zvieratká sa tam chodili vyhrievať a piť vodu z čistého jazierka.
Jedného dňa prišli na čistinku ľudia, ktorí si tam urobili piknik. Z prichádzajúceho obláčika sa na nich pozerali daţďové kvapky. Zrazu si ľudia zmysleli, ţe odpadky budú hádzať do jazera a lesa, aby ich nemuseli nosiť domov. Vtom jednej malej daţďovej kvapke napadlo,
ţe keby všetky kvapky začali pršať z obláčika, ľudí to odoţenie a nestihnú odpadky rozhádzať. A tak
začalo veľmi silno pršať a ľudia rýchlo aj so všetkými vecami odišli z lesa preč. Lesík a jazero tak
vďaka nápadu malej daţďovej kvapky zostali čisté.
Meggie Malíková, 2. A

D OBRODRUŽSTVO V KAŠTIELI
Č ERVENÝ K AMEŇ
( DETEKTÍVKA )
Volám sa Amelia Johnsová. Mam 16 rokov, ale tento príbeh
sa odohral, keď som mala 15. Zomreli mi rodičia a len nedávno som sa ako-tak postavila na nohy... Samozrejme, že ich mám stále veľmi rada… No po príchode mojej opatrovateľky som dostala hlad. A tak som nakukla do špajzy. Keď som sa naťahovala po lekvár, zrazu ma niečo ohromilo. Zbadala som na podlahe blyšťavý kameň. Bol celý červený a hladký. Ale aj tak vyzeral veľmi staro a predpokladala som, že bol veľmi drahý. Otočila
som ho a na druhej strane stálo: „kaštieľ Červený Kameň ,1960“.
Bola som ohromená, na tom kaštieli predsa vyrastali moji rodičia! Ihneď som sa pobrala za
mojou babkou Annou. Vie všetko o tom kaštieli! Anna nemohla uveriť, že som ho našla, vraj je
veľmi cenný. Moja babka je čudná! Verila, že vie veštiť budúcnosť, že jej čierna mačka so zelenými očami jej dáva silu a podobné hlúposti. Tieto hlúposti mi ale tentoraz vnukli nápad. Najprv mi babka povedala, že si ten kameň mám odskúšať pri zrkadle. V tom šoku som si uvedomila, že je to kameň na náhrdelníku. Tak som si ho odskúšala a nechala som si ho na krku. Anna mi povedala, že sa jej sníval sen, v ktorom ma videla v kaštieli Červený Kameň. Vtom mi napadlo: „Pôjdem tam, zistím viac o tom náhrdelníku, o kaštieli a o smrti mojich rodičov, ktorí
tam nejako záhadne zomreli.“ Anna mi povedala, že jej kamarát, ktorý vie, kde sa kaštieľ nachádza, pracuje na letisku v Bulharsku. Povedala aj, že by mi vedel pomôcť.
Neváhala som. Zbalila som si veci a šla za ním. Odvoz som si mohla dovoliť, pretože som po
rodičoch zdedila kopu peňazí. Ten pán sa volal Hemlin Hadson a bol neuveriteľne milý. Vtedy
som nevedela, že mu ide len o ten náhrdelník. Zaviedol ma do toho obrovského kaštieľa. Bol
veľmi pekný. Zaviedol ma na najvyššie poschodie a tam začal hľadať. Keď som sa ho spýtala, čo
hľadá, povedal len: „Červený kameň na náhrdelníku.“
Ostala som nehybne stáť! Hľadal môj kameň! Otočil sa, že mi povie, že tu nie je, ale zbadal ho
na mojom krku.
„Daj mi ho!“ povedal. Nastalo ticho. „Okamžite mi ho daj!!!“ zopakoval krikom po chvíli. „Nie!“
skríkla som, lebo som si uvedomila, že mi babka hrozila, nech ho nikomu nedávam. Rýchlym
krokom sa ku mne priblížil a priložil mi svoje silné ruky na krk. Bola som proti nemu bezmocná a vedela som, že je to môj koniec! No keď už sa mi začalo zahmlievať pred očami, prišla do
izby hlavná upratovačka kaštieľa. Keď si všimla Hemlina, ako ma škrtí, udrela ho džbánom,
poskytla mi prvú pomoc a zavolala políciu. Bolo to ako v rozprávke, v ktorej vás zachráni princ.
Akurát to bola upratovačka. Polícia mi povedala, že Hemlina, pravým menom Johna, hľadajú
už 30 rokov za kopu krádeží cenností z kaštieľa. Do jeho rozsiahlej zbierky mu vraj chýbal iba
môj náhrdelník. Prečo zomreli moji rodičia sa už asi nikdy nedozviem, ale lapila som profesionálneho zlodeja a na to som veľmi hrdá!
Lucie Balgová, 7. A

Naši deviataci!
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