
Základná škola Jána Švermu Humenné 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrovala: Viktória Holejová 
 

 

rok 2015 / 2016      12. ročník    3. číslo 

ŠKOLOVINY 



Rozhovor s úspešnými deviatakmi, reprezentantmi 

školy 

V tomto krátkom interview vám chceme predstaviť 

našich deviatakov, ktorí niekoľko rokov úspešne 

reprezentovali školu a šírili jej dobré meno. Boli to: Mária 

Jakubová, Kristína Stemnická, Boris Dinič a Dominik 

Kurťák. Navštívili nás na našom krúžku a my sme im položili 

tieto otázky, na ktoré nám veľmi vďačne odpovedali.  

1. Akými úspechmi sa môžeš popýšiť a ktorý si najviac 

ceníš?  

Majka: Asi najviac sa teším z chémie, lebo som jej venovala 

najviac času. V krajskom kole som sa umiestnila na 3. mieste. 

Tiež ma teší úspech v matematike. Konečne sa mi podarilo 

vyhrať okres (naposledy v 7. ročníku!) a zúčastniť sa 

krajského kola. No a 2. miesto v okrese zo slovenčiny je tiež 

potešujúce. Nesmiem zabudnúť na športové úspechy, školu 

som reprezentovala v kolektívnych športoch - futbal, florbal 

či basketbal. 

Kristínka: Tento rok bol pre mňa výnimočný. Cením si 

úspechy vo fyzike, pretože sa mi podarilo zúčastniť sa  

krajského kolo. Umiestnila som sa na 11. mieste z počtu 28 

súťažiacich. Aj tohtoročná biblická olympiáda bola super, 

získali sme krásne 3. miesto. 

Boris: Cením si úspech v technike. Po 1. miesto v okrese, tiež 

postup a  úspešnú účasť v krajskom kole. Reprezentoval som 

školu aj v športe. Asi najviac si cením futbalový turnaj Coca –



cola cup, pretože sme vyhrali  a tiež pekné 3. miesto 

v okresnom kole v basketbale. 

Dominik: Určite to bola technika. Spolu s Borisom sme získali 

1. miesto v okrese. Taktiež som zažil prípravu na okresné 

kolo geografickej olympiády, no pre chorobu som sa ho 

nezúčastnil. 

2. Ktorý z predmetov je obľúbený resp. neobľúbený? 

Majka: Obľúbené sú chémia a matematika, neobľúbené 

nemám. 

Kristínka: Obľúbené fyzika, matematika, neobľúbené 

nemám. 

Boris: Začnem neobľúbenými - slovenčina a chémia. Teraz 

tie obľúbené, a to sú matematika a telesná. 

Dominik: Chémia a geografia patria medzi obľúbené. 

3. Na akú strednú školu ste boli prijatí? 

Majka, Boris a Dominik: štátne gymnázium 

Kristínka: Gymnázium J. Zlatoustého v Humennom. 

4. Aké máte predstavy o svojej budúcnosti? 

Majka: To vôbec neviem, ale niečo s chémiou a matematikou. 

Kristínka: Po skončení gymnázia by som chcela študovať 

veterinu. 

Boris: Chcel by som byť inžinier letovej prevádzky alebo 

pilot. 

Dominik: Niečo s chémiou a biológiou. Zatiaľ konkrétne 

neviem, možno lekár, ale to je zatiaľ v rovine možno. 



5. Aký máte najvtipnejší zážitok zo školských lavíc? 

Majka: Pre mňa je zážitkom každý jeden deň strávený 

s mojimi spolužiakmi. Určite mi budú chýbať. 

Kristínka: Kristiánove „hádky“ s učiteľmi. 

Boris: Asi každodenné imitovanie Daniela M 

Dominik: Vtipné hlášky na hodinách geografie. 

6. Na koho budete radi spomínať?  

Majka: Najviac na učiteľov, o ktorých môžem už teraz 

povedať, že mi do života dali veľa.  Nesmiem zabudnúť na 

svoju triednu, p. Petrovajovú, ale aj na super matikárku p. 

zástupkyňu Melníkovú či slovenčinárku p. uč. Taňkošovú 

Marcelu, ba aj na p. uč. Typčuka a na celú našu triedu. 

Kristínka: Na všetkých učiteľov, spolužiakov a na hrobové 

ticho pri skúšaní p. uč. Typčuka. 

Boris: Na učiteľov, spolužiakov a na všetko okolo. 

Dominik: Na učiteľov, ktorí ma učili a dali mi 

potrebné vedomosti na ďalšie štúdium na SŠ, 

samozrejme na spolužiakov. 

7. Ako trávite svoj voľný čas? 

Majka: Tento rok som ho trávila pri chémii. Vo voľnom čase 

rada športujem a hrám na priečnej flaute.  

Kristínka: Tento rok som ho trávila nad testami 

z matematiky. Mám rada hudbu, hrám na keyborde a rada sa 

venujem ručným prácam.  



Boris: Jeseň som strávil pri učení techniky. Teraz asi 

najradšej jazdím na motorke, no častejšiu ju opravujem...  

(smiech). 

Dominik: Jeseň bola v znamení príprav na techniku 

a geografiu, neskôr som voľný čas trávil viac športom, 

konkrétne futbalom. 

8. Aké rady by ste nám dali na úspešné zvládnutie školy? 

Majka: Učiť sa, učiť sa, učiť sa. Užívať si každý deň v tejto 

škole, lebo je fakt úžasná. 

Kristínka: Makajte, učte sa, lebo čo zmeškáte teraz, 

v deviatke sa vám to stonásobne vráti a budete ľutovať. 

Boris: Za každým úspechom či je to dobrá známka, úspech 

vo vedomostných súťažiach, alebo olympiádach, sa skrýva 

mnoho úsilia. Nič v živote nie je zadarmo. Treba si ta tým 

ísť, lebo úspech nepadá z neba. 

Dominik: Dobrá príprava na každú vyučovaciu hodinu, 

systematická práca. 

 redaktorky 8. C a 7. C 

Slávik Slovenska 

 Slávik – drobný a skromný vtáčik 

nespyšnel a svojím utešeným spevom teší 

všetky tvory na zemi. Týmito slovami 

ukončila p. uč. Kirňaková rozprávku, ktorou 

začala 25.apríla 2016 školské kolo súťaže.  



 Krásnymi slovenskými piesňami a ešte krajším spevom sa 

predstavili naše spevácke talenty. Takmer 50 malých aj 

väčších slávikov trilkovalo v troch kategóriách. Porota 

hodnotila spevácke výkony a veru nemali to ľahké. A komu sa 

podarilo presvedčiť porotu o svojom speváckom talente? 

 

 1. kategória: Nela Kašaiová, 1. B,  

                    Adam Baláž 3. A,  

                    Simona Žaková 3. B 

 

 2. kategória: Miroslava Chomová 6. B,  

                    Michaela Balažová 4. B,  

                    Martina Kotešovská 6.A 

 

 3. kategória: Timea Kordilová, 7. C,  

                     Martin Hreško 9. C 

 

 Víťazi školského kola nás v máji reprezentovali v 

okresnom kole.  

Viktória Šepeľová 7. C 
 

Dúha 

...  dúha nad Starou Ľubovňou už 

dvadsiaty raz ozdobila májové nebo... 

Dňa 6. mája 2016 sa uskutočnilo 

vyhlasovanie a oceňovanie celoslovenskej 

súťaže  výtvarnej a literárnej tvorby detí, 

Dúha, ktorej vyhlasovateľom a zároveň garantom je 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Bratislava 



a dlhoročným usporiadateľom je Ľubovnianske osvetové 

stredisko, mesto Stará Ľubovňa.  

Organizátori literárnej súťaže Dúha aj v jej  jubilejnom 

XX. ročníku  v školskom roku 2015/2016 pre súťažiacich 

pripravili zaujímavé témy. Čo pekné prináša   príroda, 

ktorá nás obklopuje alebo hudba, čo nám skrášľuje život.  

Podľa slov predsedu poroty, PhDr. PETRA  

KARPINSKÉHO, PhD: „ ...Pri hodnotení všetkých prác sme 

dávali dôraz na tvorivosť a na fantáziu, a na to, ako ste 

ich do textu dokázali pretaviť. Všímali sme si aj 

originalitu...V próze sa nám páčilo, ak autor alebo 

autorka dokázali spracovať vlastný zážitok...“ 

 

Ocenenia v literárnej tvorbe: 

 

II. KATEGÓRIA - ZŠ (2. - 4. ROČ.) - POÉZIA 

2. miesto: EVA ONDERIŠINOVÁ 1. C,  

 

ČESTNÉ UZNANIE:NATÁLIA KUĽHOVÁ, 5.A,  

ADAM PAŠKO, 2. A  

 

III. KATEGÓRIA - ZŠ (5. - 9. ROČ.) - PRÓZA 

2. miesto: SAMUEL ONDERIŠIN, 7. C 

 

Teší nás, že Evka a Samuel Onderišinovci, mali 

možnosť prevziať si ocenenia osobne a zároveň stráviť 

jeden krásny slnečný deň v dúhovom meste Stará Ľubovňa, 

ktoré im v rámci oceňovania ponúklo aj bohatý kultúrny 

program. Už teraz sa tešíme na budúcoročné témy DÚHY. 

 

 



Biologická olympiáda 

Dňa 10.mája 2016 sa v ZŠ P.O. 

Hviezdoslava v Snine uskutočnilo okresné 

kolo Biologickej olympiády kategórie D – 

projektová časť. Cieľom súťaže je 

vytvoriť poster (100cm x 130 cm) na 

ľubovoľnú tému. Potom poster pred porotou prezentovať 

a odpovedať na zvedavé otázky poroty. Súťaže sa zúčastnili 

Martina Jakubkovičová a Šimon Hajdučko obaja 6. B, ktorí 

vytvorili projekty na témy „Život za sklom“ a  „Pes – nielen  

priateľ “.   

Šimon sa vďaka tejto práci vie a dokáže postarať 

o svojho miláčika omnoho lepšie. Martinu starostlivosť 

o jazvečíka naučila veľmi vzácnym veciam – citlivosti 

a empatii voči iným, väčšej zodpovednosti a vďaka psovi 

a tým hodnotám ma Martina omnoho viac kamarátov.  

Spomedzi všetkých zúčastnených Šimon vystúpil na 

najvyšší stupienok a obsadil 1. miesto a Martina v rámci 

okresu krásne 2. miesto. 

 Úspešným reprezentantom školy, Martine a Šimonovi, 

a pani uč. Sopkovej srdečne blahoželáme. 

 

Šimon Hajdučko 6. B 
 

 

 



Andersenova noc 

Dňa  15. 4. 2016 sa v priestoroch našej 

školy už po tretíkrát uskutočnila akcia 

s názvom ,,Andersenova noc ‘’, ktorej sa 

zúčastnili pani učiteľky slovenského jazyka: 

Mgr. A. Dobrovolná, Mgr. M. Onderišinová a 

Mgr. K. Sninčáková, ale hlavnými účastníkmi sme boli my, 

šiestaci, ktorým pri riešení úloh pomáhali žiačky ôsmych 

ročníkov. Ako prvé sme si pozreli prezentáciu o živote H. Ch. 

Andersena. Vďaka nej sme mohli vyriešiť mnohé úlohy 

týkajúce sa postrehu i vedomostí, či dokonca kreativity... 

A či sa noc šiestakom páčila? Posúďte sami. Tu sú 

odpovede niektorých z takmer štyridsiatich účastníkov noci. 

ALEXANDER: „Najlepšie bolo asi spanie :D.“ 

NATÁLIA: „Bolo to fajn. Najviac sa mi páčilo vymýšľanie 

príbehu na základe daných slovíčok. Dúfam, že tam pôjdem 

aj ako ôsmačka.“ 

MIRIAM: „Boli tam super aktivity, keby to bolo častejšie, 

bolo by to fajn.“ 

LAURA: „Bolo super. Bola to zábava. Bola by som rada, keby 

sa to zopakovalo viackrát. Pokojne aj stokrát.“ 

LENKA: „Bolo dobre, síce sa tvrdo spalo, ale bola zábava.“ 

EMA: „Bolo super, až na tú tvrdú podlahu. Spolužiaci 

vyrušovali, takže sme nemohli spať. Možno sme ani nechceli.“ 



ZUZKA: „Boli dobré aktivity, takže super.“ 

KRISTÍNA: „Bolo fajn. Aj večera bola fajn, aj dobre sa mi 

spalo. Všetko bolo fajn.“ 

A čo naše ôsmačky? Šiestaci boli skvelí, veľmi sme sa 

zabavili. Veľa sme nenaspali, len pár hodín. Len čo sme prišli 

domov, naše kroky viedli do postele. Už teraz sa môžete 

tešiť o rok  na ďalšiu rozprávkovú noc. 

Ema Hrubovská a Lenka Tomková 6. C 

 

Štúrov Zvolen 
 

21. apríla 2016 mladší žiaci školy si 

vyskúšali svoje rétorické schopnosti v školskom 

kole obľúbenej súťaže  Štúrov Zvolen.  

Súťažiaci žiaci v priebehu troch minút 

prerozprávali a samostatne dotvorili záver 

príbehu, ktorý si vyžrebovali. 

Víťazka školského kola, Tamara Holubová 5. B, pri 

svojej okresnej premiére 7. mája 2016 získala krásne 3. 

miesto. Ďalšie umiestnenia v školskom kole sú nasledovné: 2. 

miesto Martina Jakubkovičová 6. B a Filip Andrejčák 4. C,  3. 

miesto Kristínka Ondisková 5. C a Tomáš Krajňák 6. A  

Tamarke a p. uč. Sninčákovej blahoželáme a tešíme sa 

na ďalšie rétorické úspechy. 

Annamária Petrovčinová 8. C 
 

 

 



V mesiacoch apríl až jún sa uskutočnili aj tieto 

podujatia: 

 

 13. apríla sa uskutočnilo krajské kolo Fyzikálnej olympiády.  

Kristína Stemnická 9. B sa v okresnom kole umiestnila na 

druhom mieste a potvrdila  to aj v krajskom kole, kde bola 

úspešnou riešiteľkou a medzi 28 deviatakmi sa umiestnila na 

11. mieste.  Srdečne blahoželáme Kristínke a p. uč. 

Bočkayovej. 

 

 21. apríla sa uskutočnilo krajské kolo Chemickej olympiády 

v Prešove. Majka Jakubová 9. C po víťazstve v okresnom kole 

si v silnej krajskej konkurencii vybojovala fantastické 3. 

miesto. Majke a p. uč. Typčukovi srdečne blahoželáme. 

 

 22. apríla sme si pripomenuli Deň Zeme veľkolepo 

a s nádychom žltej farby. Učitelia, žiaci, ba aj ostatní 

zamestnanci školy sa obliekli do odtieňov žltej farby, a tak 

mohli prejaviť svoj environmentálny postoj.  

  

 29. apríla sa uskutočnila 4. švermovácka konferencia 

s názvom Obchodovanie s ľuďmi 

 

 4. mája sa uskutočnila súťaž Mladý záchranár – družstvo 

v zložení Tamara Belejová, Veronika Kopčáková, Adam 

Balogáč a Ján Hrin obsadilo 5. miesto.  

 



 5. mája v celoslovenskom kole súťaže Európa v škole 

Kamil Babják 7. C so svojou literárnou prácou Kto 

druhému jamu kope...získal krásne čestné uznanie. 

Kamilovi a p. uč. Dobrovolnej blahoželáme. 

 

 2. júna sa uskutočnil Čitateľský maratón. V priebehu 

šiestich vyučovacích hodín sa v čítaní vystriedalo 263 

žiakov. Mladší žiaci čítali knihu Marty Hlušíkovej – Až raz 

budem kapitánom a starší knihu Lewisa Carrolla - Alica 

v krajine zázrakov 

 

 9. júna sa uskutočnilo vyhodnotenie celoslovenskej súťaže 

Literárny Kežmarok. V druhej kategórii žiakov 6. – 9. 

ročníkov Samuel Onderišin 7.C získal krásne 2. miesto.  

 

 10. júna sa uskutočnilo vyhodnotenie celoslovenskej súťaže 

Svätoplukovo kráľovstvo ožíva. Ema Balková za prózu 

a Samuel Onderišin za poéziu obaja 7. C v zlatom pásme 

získali čestné uznanie. Eme, Samovi a p. uč. Dobrovolnej 

blahoželáme. 

 

 17. júna sa uskutočnilo slávnostné vyhlasovanie výsledkov 

regionálnej súťaže Literárne talenty. 

V kategórii poézia:  

1. kategória: 1. miesto – Tomáš Sukeľ 3. C 

                 čestné uznanie – Alex Taňkoš 3. C 

 



2. kategória: 1. miesto – Samuel Onderišin 7. C 

                 čestné uznanie – Richard Klanica 7. A,     

                        Simona Triľová 7. A, Gabriel Karpeľ 5. A 

V kategórii próza:  

1. kategória: 1. miesto – Alex Taňkoš 3. C 

2. kategória: 1. miesto – Samuel Onderišin 7. C 

                    3. miesto – Katarína Ondrejová 8. C 

 

Športové bleskovky 

 20. mája dievčatá v zložení Nina 

Čerevková 7.A, Tamara Čopová 8. A, Lea 

Diničová 8. B, Lesana Chalupková 9. B, Nina 

Kollarčíková 9. C, Veronika Kopčáková 9. A, Viktória 

Marcinová 7. B, Soňa Meždejová 8. A, Petra 

Murinčáková 8. A, Adela Šalatová 9. A sa zúčastnili 

obvodného kola v atletike. Družstvo dievčat sa umiestnilo 

na 3. mieste. 

1. miesto v hode kriket.loptičkou – Nina Kollarčíková 9. C  

1. miesto  v skoku do diaľky – Veronika Kopčáková 9. A 

3. miesto v behu na 60 m - Veronika Kopčáková 9. A  

  

 24. mája chlapci v zložení Adam Balogáč 9. C, Daniel 

Baláž 8. A, Kristián Barančík 7. C, Dominik Bučko 9. C, 

Ján Hrin 9. C, Filip Marcinčák 9. B, Jakub Matičšák 8. 

B, Patrik Mihalčin 9. A, Kristián Revák 9. C, Filip 

Špitálik 8. B sa zúčastnili obvodného kola v atletike.  



 

2. miesto v skoku do výšky – Adam Balogáč 9. C 
  

 30. mája sa uskutočnilo obvodné kolo v malo futbale 

Jednota Futbal Cup. Chlapci v zložení Daniel Baláž 8.A, 

Štefan Borc 8. A, Boris Dinič 9. A, Frederik Frenák 9. 

C, Martin Hreško 9. C, Tomáš Jenčík 9. A, Patrik 

Mihalčin 9. A, Jakub Packo 8. B, Kristián Revák 9. C, 

Ján Šepeľa 7. B, Pavol Tamáš 9. A obsadili pekné 3. 

miesto. 

 Športovcom, p. uč. Belejovej a p. uč. Čerevkovi srdečne 

blahoželáme. 

 Ema Balková a Viktória Šepeľová 7. C 

 

Perličky z hodín... 
 zadné úlohy (zadané)   

 základné vetné členy sú: podnet a prísudok (podmet)  

 hádaj  do postele! (hajde)  

 o detstve Miroslava Rastislava Štefánika napísal... 

(Milana) 

 ste vzdialený (vzdelaný) 

 Čo má  nevesta na hlave? Rúcho. (Závoj) 

 Povedz príklad na abstraktné podstatné 

mená. Išiel, písal... (smiech, plač, ...) 

redaktorky 7. C 



Anjelik s rožkami 

Čakám, kým sa zobudí. Kto? Nie Šípková 

Ruženka, ale môj malý bratranec Dominik. Dnes 

som jeho opatrovateľka. Teta Lucia musela 

odísť niečo vybaviť do susedného mesta, a tak 

ho mám dnes na starosti. 

Len čo sa za tetou zatvorili dvere, už sa z izby ozvalo 

mrnčanie, potom krik a plač. „Že vraj bude dlho spať!“ 

pomyslela som si. Vbehla som do izby.  

„Ahoj, Dominik,“ ozvala som sa, „už si sa vybuvinkal?“ 

Usmial sa a natiahol ku mne rúčky. To som ešte netušila, čo si 

dnes na mňa pripravil.  

Po veľkom boji pri obliekaní, v ktorom som zvíťazila, 

sme išli raňajkovať. No to bolo asi posledné moje víťazstvo 

nad Dominikom. Raňajky asi neboli podľa jeho predstáv, lebo 

si z nich urobil lietajúci tanier. Odniesla som Dominika do 

detskej izby ku hračkám, kým ja som upratovala kuchyňu po 

nálete mimozemšťanov. 

Z obývačky sa ozýval bľabot a rôzne zvuky. Zrazu 

všetko stíchlo. Do ticha som začula: „Kvietoček!“ 

Zježili sa mi vlasy na hlave, vyskočila som na nohy 

a zvolala: „Dominik, nie!“   

Bum! Tetin kvet bol na zemi. 

„Asi bude bezpečnejšie ísť s ním vonku, “ pomyslela som 

si . Vyšli sme do záhrady. Slniečko svietilo. Obdivovali 



a trhali sme si kvietky. Zastali sme pri klietke so zajačikmi. 

„Dáme im trávičku,“ povedala som, „tu pekne stoj!“ 

Kým som trhala trávu (moja chyba, mali sme to robiť 

spolu), Dominik sa rozhodol vyvenčiť zajačiky. Zavesil sa na 

závoru a ťahal, a ťahal, až kým sa dvierka neotvorili. Kde sa 

vzal, tu sa vzal, zrazu pri mne zajac stál, strihal ušami a kŕmil 

sa trávou. Takmer mi oči z jamôk vypadli. Dominik stál pri 

klietke a tlieskal rúčkami: „ Zajačik, papá!“ 

„Och, nie, Dominik!“ zvolala som a hybaj za zajačikmi po 

záhrade. Cítila som sa ako vlk z rozprávky No, počkaj! 

a zajace stále boli rýchlejšie ako ja. Kým som dostala zajace 

do klietky, Dominik sa rozhodol, že vysedí malé kuriatka. 

Sliepka stála pred ním a neveriaco krútila hlavou. Takú 

sliepku na hniezde ešte nevidela! Schmatla som ho ako mačka 

mačiatko. Namiesto kuriatok sme mali praženicu. 

„Tak prechádzky bolo dosť,“ zavelila som, „ide sa dnu!“ 

Chvalabohu, už bol čas obeda. Zobrali sme 

pripravenú fľašu s mliekom a hajde do 

postieľky! Konečne zaspal. Teraz nastal čas, 

aby som dala do poriadku neporiadok 

a teta sa nezľakla. Ešteže ma mama 

naučila domácim prácam! 

Po príchode ma teta našla nehybne sedieť v kresle. Na 

jej otázku Aký bol Dominik?... som s povzdychom odpovedala: 

„Bol to anjelik ...“ No v duchu som si pomyslela, ale anjelik 

s rožkami. 

                                            Katarína Ondrejová 8. C 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážený čitateľ! 

Túto príhodu už viem naspamäť. Prázdniny práve 

vrcholili, tie moje za oceánom u starkých a naši? Tí sa práve 

vrátili s mojou  mladšou sestrou z dvojtýždňovej zaslúženej 

dovolenky. Leto v plnom prúde, krásne slnečné ráno, tak sa 

maminka  pustila, po toľkých dňoch ničnerobenia,  do 

generálneho upratovania domu. Vetrala, lietala s prachovkou 

z izby do izby, vysávala koberce, zvesila záclony 

a nasledovala najmenej obľúbená činnosť mamky, umývanie 

okien.  

Taký je ... 

Jesenný podvečer kĺže sa ponad dom, 

pokoj a pohoda 

panuje vnútri, v ňom. 

Mamina vrtko zvŕta sa v kuchyni 

a otec chystá zas 

voňavé periny. 

Spoločne sadáme k lákavej večeri, 

slzičky jesene 

láskavosť rozčerí. 

Taký je ten náš dom. 

Taký je otcovský dom, 

radosť a srdečnosť 

panuje vnútri, v ňom. 

 

Samuel Onderišin 7. C 
 

 



 Začala v rodinnej svätyni, spálni. Záclona sa práve 

krútila v bubne našej práčky, otáčky robili  svoje a mamka  

spokojne zamierila k oknu. V izbe to vyzeralo, ako keď ocko 

natiera steny, rebrík, vedro s vodou, rôzne handričky 

a kopec zázračných prípravkov na čistenie, umývanie, 

leštenie a čo ja viem, čo ešte. Vonku bolo tak teplučko, až sa 

mamke žiadalo otvoriť obe okenné blany  a veselo začať. 

Mamka umývala, zmývala, namáčala, vylievala a opätovne 

napúšťala vodu. Jej ruky rytmicky utierali sklá, leštili 

a znova leštili. Pozorným okom sledovala každú šmuhu, keď tu 

jej pohľad zrazu padol na voľačo neskutočne zvláštne. 

Opisovala to stále dookola. Veľký zvon nádhernej šedo-

mliečnej farby prilepený jednou stenou k rámu okna a druhou 

k stene domu. Čo to asi môže byť? Pomyslela na to, že Stano 

/akože môj tatko/ jej predsa nič nevravel o tom, že niečo 

nalepí na polystyrén, dom síce bol vo fáze zatepľovania, ale 

toto? Čo to len môže byť?! Pomaličky sa približovala 

k masívnej hmote veľkosti malého suda, márne si lámala 

hlavu nad tým, čo to asi môže byť, keď v jednej chvíli svojho 

rozjímania  začula zvuky podobné šramotu, jemného šuchotu 

a neskôr aj... Panebože, práve jej  to došlo, v sekunde 

zatvorila obe krídla okna a vtom sa začali diať veci. 

Z krásneho zvonu vyletelo množstvo zlatožltých krídlatých , 

čo sú to? Osy, včely... To bola mela, ešte šťastie, že okno 

stihla zatvoriť. Čo ďalej? Aha, priateľ na telefóne, zavoláme 

kamarátovi veterinárovi: „Ahoj, Paľo, počuj, mám taký 

problém, „ začala a pokračovala,“ je to žltohnedé, krídlaté , 



veľkosť nadrozmerná... posielam MMS, daj vedieť, čo s  

tým?“ Naslovovzatý odborník, ujo Paľo,   len jedným očkom 

pozrel  a urýchlene rozhodol: nič nerob, nie aby ťa napadlo  

otvoriť okno, volaj 150 a máme to.  

  Podívaná na celú ulicu, kde horí,  u koho horí? Práve 

totižto dorazili, hasiči. Odstavili auto, ktoré už samo o sebe 

vzbudzovalo rešpekt a vyskočili z neho traja rytieri  

v uniformách. Keď zbadali mamkin zázračný súdok, 

jednohlasne  rozhodli, že uniformy nestačia a navliekli sa do 

neskutočných overalov. Teda,  vyzerali ako posádka Neila 

Armstronga, keď vystúpil na povrch Mesiaca. Namiesto 

americkej vlajky však v ruke držali slovenský rozprašovač, 

dvaja k rebríku, jeden za všetkých liezol hore a poprášil ten 

zázračný roj. Kdežeby osy, tobôž nie včielky, sršne to boli, 

potvorské sršniská aj s kráľovnou. Tie by nám vraj ukázali. 

Chlapci hasiči, tí vedia svoje. Po chvíľke, keď „včielky“ 

zaspali, zvon horko-ťažko odlepili, napchali do ozajstného 

suda, poučili nás o nástrahách prírody, rozlúčili sa so 

zvedavými susedmi, popriali vystrašenej mamke krásny letný 

deň a odišli.  

A moja mamina? V ten deň už žiadne okno neumyla, 

vygúglila si všetko o sršňoch, obvolala kamošky, zapla skype 

a celý svet aj ten za oceánom sa dozvedel o sršňoch a ich 

dome v našom dome. To bol zase deň a ja, ja som pri tom 

nebol. Keď sa vrátim, budem si prosiť psa, aspoň maličké 

šteniatko a možno sa konečne nejaká zvieracia bájočka 

prihodí aj mne.  



                              PS: PROSÍM .....    

                                        Samuel Onderišin 7. C 
 

Záchranca 

 Ahojte! Volám sa Ema a mám 13 rokov. Nemám otca 

a mamka je chorá. Nepracuje, takže nemáme veľa peňazí a aj 

tie, ktoré prídu, pokračujú v ceste na jej liečbu. A tak nám 

pomáha babka. Nemám veľa kamarátov a neraz som obeťou 

šikany. Mamka je vždy v nemocnici, celá domácnosť tak stojí 

na mne. 

 V sobotu som upratovala v našej pivnici. Našla som tam 

škatuľu, v ktorej boli uložené paradajky. Všetky som vybrala, 

pretože som ich chcela predať na trhu. Prázdnu škatuľu som 

išla vyhodiť, ale našla som v nej obálku s listinou. 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milý človek! 

 Volám sa Svätopluk. Tu niekedy stálo moje 

kráľovstvo alebo ešte je, to už neviem. Pred svojou 

smrťou som chcel urobiť ešte nejakého človeka 

šťastným. Tiež som chcel, aby sa na mňa tak skoro 

nezabudlo.  

 Dúfam, že sa tento odkaz dostal do správnych 

rúk a že s tým, čo nájdeš v obálke, budeš vedieť 

správne naložiť. 

Tvoj Svätopluk 



Och!... Čo je to? Cítila som sa ako v rozprávke. Tajomný 

odkaz a k tomu ešte aj mapa! 

Ihneď som sa vybrala hľadať miesto označené na mape. Po 

hodinách hľadania a hľadania som ho napokon našla. Zbadala 

som nakreslený kríž, ktorý už takmer nebolo vidno. Začala 

som kopať a po chvíli som objavila starú truhlicu. Otvorila 

som ju a čo v nej bolo? To neuhádnete... „A ááááá....!“ začala 

som vrieskať ako malé dieťa. Normálne zlaté prúty. A k nim 

malý odkaz: 

A nezabudni. Pomáhaj! 

Svätopluk 

 Po návrate som novinu oznámila mame. Najprv neverila, 

ale ukázala som jej list a zlato. Bola v úplnom šoku, no 

napokon uverila. Za poklad sme dostali veľa peňazí. Časť 

z nich sme použili na mamkinu liečbu, ktorá jej pomohla 

uzdraviť sa. Zvyšné peniaze sme venovali nemocniciam. 

 A viete čo? Svätopluk bol vážne super. Odvtedy čítam 

všetko, čo o ňom nájdem, veď zachránil mojej mamke život. 

ĎAKUJEME! 

Ema Balková 7. C 
 

Pučim sadila 

Odlož tablet! 

kričí mama 

zvečera i zrána. 

Vonku pekne, 

bicyklovať, zabehať 



choď na dvor, 

ty malý lenivý tvor. 

Ja však na to – 

nemám čas. 

Chytím brucho, 

postískam ho, podusím, 

na stoličke k stolu pripučím, 

ďalšou buchtou doplním. 

Čo tam toľko robíš? 

kričí mama znova. 

Ja som ... 

   Ja som lienka malá,   

na kvietok si sadám. 

Bodky si počítam, 

červenú mám rada. 

 

  Ja som aj motýlik, 

  som farebný, kráso – krásny. 

  So mnou je deň jasný, 

  som nesmierne šťastný. 

 

   Niekedy som žabka, 

   v mláčke sa čľapkám. 

   Tak ma volá mamka, 

   ocko, ba i babka. 

   Eva Onderišinová 1. C 

Odpoviem jej jasne: 

Počkaj, sadielko mi rastie! 

Nemienim nič zmeniť 

za tým mojím stolom, 

sadielko si chrániť chcem, 

„krafťákom“ navždy 

zostanem. 

Alex Taňkoš 3. C 
 



Jedna mama  

Mám ja mamu jednu, 

Som na ňu však sama. 

Postíska ma, poláska ma, 

Proste skvelá mama.  

 

U strýka je viacej detí 

I viac mám sa pýta. 

„Prečo nemá každý mamu?“ 

otázka sa tíska. 

 

Decká z rodín mnohodetných 

od závisti blednú, 

že to každé dieťa 

má mať mamu jednu. 

 

Mám ja mamu jednu, 

Som na ňu sama,  

nádherne mi vonia 

moja skvelá mama.  

Simona Triľová 7. A 
 

Slané more 

Vo vani sa kúpem rád, 

s vodičkou som kamarát. 

A mám jeden skvelý plán –  

 - spravím doma oceán! 



 

Všetky naše soľničky 

vysypem do vaničky. 

Pochválim sa deťom v škole – 

- máme doma malé more! 

 

Nepláva v ňom žiadna ryba, 

to jej jeho jedna chyba. 

Ale prístav krásny mám, 

večer z neho vyplávam. 

 

Keď sa pôjdem okúpať, 

viem, ako sa budem hrať. 

Vezmem sestru, vezmem bratov, 

Zahráme sa na pirátov! 

Tomáš Sukeľ 3. C 
 

Poprehadzovali sa nám písmenká v slovenských 

mestách 

 

 DEJBAROV                         CECHALMIOV  

 LIŽINA                              VOZLEN  

 RETŠOVBI                VILECE 

        NASIN                             BEROMRUŽOK  

       TVEDA                                VIDZRIEPA  

Zuzana Bartková 6.C 

 



         
 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

           

 

 

Na mňa sa nemusí kričať, mne to stačí ... (tajnička) 

Sarah Čajbiková 7. C 

M A L A C K Y M P N 

A I P U CH O V O O H 

R V CH Í Č L R Z P Y 

T O Š A Á E A V R CH 

I Š T V L V N I A A 

N I Í O E O O E D P 

I B T Š V Č V D C M 

T E N E I A I C A O 

R R I R C J U R E R 

A T K P E C I Š O K 

lep 

plavidlo 

ľudová pieseň 

vodná kvetina 

január česky 

veľký biely vodný vták 

časť hornej končatiny 

tuhé skupenstvo vody 

obchod s liekmi 

žreb 

zviera podobné ťave 

používať lepidlo 

časť nohy 

vývojové štádium motýľa 

srdce je symbolom ... 

podobné citrónu  
 

Michalovce,  Nitra Malacky, 

Lučenec, Vranov, Levoča, 

Poprad, Levice, Košice, 

Krompachy, Jur, Martin, 

Puchov, Trebišov, Prešov, 

Štítnik, 



J. W. Goethe: „ Nemôžem byť šťastný, keď mi ... 

(tajnička).“ 

Lenka Tomková 6. C 
 

H R Ú F U S S H K Á 

S A V E K T E O U V 

L O Ľ M E N N L Č O 

Á P E A R I L K E D 

D E Z E M K N A R N 

K T V O S O Á K A E 

O Ö M P Y L V R K S 

V F I G U L I Á O W 

I I E M D Á N Ľ Y O 

Č L B E L R Ú T Š T 
        

 

 

Katka Ondrejová 8. C 
 

 

 

       
 

         

         
 

       

 

         
 

      

 

 

 

 

 

 

 

Cez jednu dieru vojdeš von, cez dve diery vojdeš dnu a 

keď si už cez tri diery si vyšiel, vtedy si naozaj dnu. Čo 

je to? 

Natália Cholpová  6. C 

Haľamová, Kollár, Štúr, Figuli, 

Smrek, Verne, Rilke, Petöfi,  

Holka, Towsendová, Gel, Dán, 

Sládkovič, Kráľ, Bel, Kučera, 

Rúfus, Koyš, Poe 

Láska je dar na krátku  

púť ... (tajnička 14 písmen) 

2. 

1. 

3. 

4. 

5. 

6. 



       
 

        

   
  

    

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

         

Učený človek má vždy ... (tajnička) 

Ema Tkáčová 5.B 

Ukrytí spisovatelia 

V nasledujúcich vetách nájdite mená spisovateľov 

Peter aj jeho kamaráti išli do McDonaldu. 

Sakra, skočila som málo! 

 Kameraman pohol kamerou. 

 Malá Sofi lanom liezla.  

 Robot točil kolesom. 

                                     Ema Hrubovská 6. C 
 

mobilný telefón 

zviera s chobotom 

zámok 

šašo 

tanec na špičkách 

návšteva 

 chalupa 

dáva mlieko 

chrlí lávu 

časť vety 

brat a ... 

produkt včiel 

bicí hudobný nástroj 

dyňa 
 



 

 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

        

       
 

  
  

    
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

  
  

    
 

       
 

       
 

    
  

  
 

       
 

       
 

       
 

       
  

 

(tajnička), ale nerobte z lásky väzenie! Chalíl Džibrán 

Rišo Sukeľ 8. C 

 

 

 

chodí 6. decembra 

prezident SR 

autor  básne Mor ho! 

všetky zuby 

šľachtic v cárskom Rusku 

kanál 

čierne drevo 

Ezop bol grécky ... 

ročné obdobie 

približná hodnota 

najvyššia karta 

ovca má na sebe 

H 2O 

tečie ním potok, rieka 

žena a ... 

hasiči hasia ... 

potomok rodičov 

púšť v Afrike 

orgán zraku 
 

 



R A S T I S L A V N 

V M K A M I L Y A A 

D Y S L R Ú T Š N T 

V O E Í A T Z Á A A 

D L M V R Í O M I Š 

S I Č I O V J O L A 

I V E A N K A T K A 

R E V A V I K T O R 

O R U D O K K E L A 

B N A N N A T A I E 
 

 

      

      

      

      

      

      

       

Umenie napredovania spočíva v tom, že ... (tajnička).   

Mark Twain 

Sára Čajbiková 7. C 

Fór paráda 

Od učenia ešte nikto nezomrel, ale načo riskovať. 

Fyzik, biológ a matematik idú po ulici a vidia, že 

do jedného domu vošli traja muži a vzápätí vyšli štyria. Fyzik 

to komentuje: „ Páni, to je jasná chyba merania.“ Biológ mu 

oponuje: „ Nie, oni sa medzitým rozmnožili." 

Matematik sa usmeje a povie: „Nemáte pravdu. Teraz tam 

vojde ešte jeden a nebude tam nikto." 

Rastislav, Nataša, Nata, 

Amy, Eva, Ela, Rút, Rudo, 

Tomáš, Anna, Zoja, Dominik, 

Kika, Katka, Lívia, Liana, Nora, 

Oliver, Boris, Viktor, Kamil, Vít,  

 

Koncom júna dostaneme ... 

Bibiana Darašová 8. C 

 

pusa 

morský rak 

matematika 

kniha snov 

lepidlo 

osol 

podzemný vlak 

http://citaty.vychytane.sk/a/Mark_Twain/


„Ako sa ti darí v škole?“ pýta sa babka vnuka. 

„Výborne babi, môj kontrakt s piatou triedou bol predĺžený o 

jeden ďalší rok.“ 

 

„Synku, nemáš žiadnu domácu úlohu?" pýta sa otec. 

„Nie, oci." 

„Škoda," smutne povie otec a odpochoduje do kuchyne. 

 

Príde Anička domov zo školy a otec sa jej pýta: „Čo bolo v 

škole?"  

„Ale nič, dostala som štvorku zo zemepisu, nemohla som 

nájsť Aljašku..."  

„A nenechala si si ju v izbe?" 

 

Príde pani učiteľka…„Jožko poď sem. Priznaj sa ty si 

opisoval od Janka.“ 

„Máte nejaký dôkaz???“ 

„Mám, v 3. otázke dal Janko "neviem“ a ty si dal „ani ja“." 

Lenka Tomková a Ema Hrubovská 6. C 

      

 

   

          

          

          

          

          

           

 

sluchový orgán 

jablko nepadá ďaleko od ... 

pusa  

dopravný prostriedok 

meniny má 17. 1. 

láska po anglicky 

časť príboru 



Na ...(tajnička) deň utekaj siať len. 

Michaela Cholpová 5. A 

          
 

           

       

 

   

           

           

           

           

           

           

           

       

 

   

           

           

           

            

 

Černoch s papagájom na ramene vojdú do obchodu 

a predavačka vraví:  

„ Je krásny, odkiaľ ho máte?“ 

„ Z Afriky, tam je ich plno,“ ... (tajnička)   

 Lenka Tomková 6. C 
 

 

 

 

 

vyšší primát 

plaz 

perie bielizeň 

láska po anglicky 

bell po slovensky 

potreba krajčíra 

100 centov 

najlepší priateľ človeka 

tomato po slovensky 

jablko po anglicky 

automobil 

meniny má 1. 4. 

vonkajšia stena budovy 

meniny má 24. 4. 
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(tajnička 1), významná slovenská osobnosť. Narodil sa 

(tajnička 2) v Košariskách. Bol slovenský astronóm, foto-

graf, letec, generál Francúzska, diplomat a politik. Mal 

najväčšiu zásluhu na formovaní česko-slovenského zahranič-

ného odboja počas I. svetovej vojny. Bol kľúčovou osobou pri 

založení Československa, bol ministrom vojny. Na jeho po-

česť bolo pomenované štátne vyznamenanie Slovenskej 

republiky, ako aj medzinárodné letisko v Bratislave, 

deviaty mesiac 

sviňa ináč 

metla po česky 

Pat a ... 

mláďa psa 

piatok  po anglicky 

Severka ináč 

bicí hudobný nástroj 

piaty deň v týždni 

kaluž ináč 

Tamara má meniny... 

Tatiana má meniny ... 

Miroslava má meniny... 

Sofia má meniny... 

Jarmila má meniny... 

Ivan má meniny... 

Ferdinand má meniny... 



akadémia ozbrojených síl SR a veľké množstvo ulíc ( aj naša), 

ba aj mnoho škôl . 

Zuzana Bartková 6. C 
 

O A Z Ž R A L O K ô Ň 

R K A Ň 
 

C A V A O P 

A A J A J I M L N A Á 

N P A L E P A K R V V 

G O C E Ž O R O S O N 

U L V V I O S Ť L S í 

T I Č K R V H A I O F 

A T E O A C A V M L L 

N N L Z F A D A Á P E 

E A A A A B A R K S D 
  

 

Žiadny tvor na svete nezmenil po stáročia života človeka 

tak, ... (tajnička). 

   Sarah Čajbiková a Ema Balková 7.C 
 

 

         

         

        
 

         

         

         

          

Vesmír a (tajnička) sú nekonečné. 

Ema Tkáčová 5. B 
 

delfín,  nosorožec, žirafa, jež, 

osol, slimák, lev, zajac, orol, osa, 

krab, opica, žralok, ťava, laň, 

včela, ovca, srna, koza, sova, 

orangutan, had, lama, antilopa, 

páv, vlk, kôň 

drží sa na krku 

zväčšuje predmety 

stena ináč 

hľadáme na nej štáty 

hlúposť ináč 

zviera, ktoré robí iá 

zviera s dvoma hrbmi 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Akad%C3%A9mia_ozbrojen%C3%BDch_s%C3%ADl_gener%C3%A1la_Milana_Rastislava_%C5%A0tef%C3%A1nika
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ulica_M._R._%C5%A0tef%C3%A1nika


 

        

        

        

        

       
 

        

        

        

        

        

        

        

        

        Prvým šťastím narodeného dieťaťa je ...(tajnička) – don 

Bosco 

 Soňa Diničová 7. C 

 

     
 

      
 

 

      

      
 

 

     
 

       

   

  

 

  
 

 

 
 

 

 

Pani bledá, vo dne nedá a v noci nebráni. Čo je to ? 

 Ema Tkáčová a Marína Hajičková 5.Bä 

liečivá bylinka podobná medovke 

meniny má 30. 1. 

samec lani 

slon po anglicky 

milovaný človek 

hra po rusky 

opak nenávisti 

chemický prvok Pb 

veľký oheň 

jeden z najúspešnejších filmov 

je medzi očami 

čas, doba... 

 
 

7. 

2. 

1. 
3. 

4. 

5. 6. 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Miška Cholpová 5. A 
 

 

 

 

 

 
 

        

        

        

        

        

         

 

 

 

 

 

Veľká pýcha tohto sveta je dielom (tajnička) 

Marína Hajičková 5. B 

       

       

       

       

       

       

       

1. lieči chorých 

2. nástroj na šitie 

3. automobil 

4. otec a ... 

5.  ... a Eva 

6. meniny má 6. 10. 

7. narodeninová ... so sviečkami 

 

Mám v sebe vodu, a nie som mokrý, 

mám v sebe oheň, a nie som horúci, 

platím viac než zlato, nevážim ani lot. 

Čo je to? (tajnička) 

najväčší nepriateľ psa 

domáce zviera, ktoré dáva mlieko 

meniny má 29.júna 

vzniká spojením bielej a čiernej farby 

ovocie a ... 

čert žije v ... 



 

        

        

       
 

        

          

 

 

 

 

Sedí pani na stromčeku, je v čiernom kabátiku, má na 

hlave chochôlok, v bruchu plno homôlok. Čo je to? 

(tajnička)  

Natália Cholpová 6. C 
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1. rastie na ihličnatých stromoch 

2. zdrobnenina od slova pes  

3. princezná a ... 

4. česká mena 

5. tropické ovocie 


