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Milí kamaráti, čitatelia! 
 
Vítam Vás pri novom čísle nášho 
školského časopisu. Ani sme sa 
nenazdali a je to tu znova. Po 
veľkom zbieraní zážitkov a nových 
informácií sa nám opäť podarilo 
poskladať nové číslo. Nájdete tu 
napríklad príspevok o tom, ako sme 
sa vypravili do Múzea holokaustu v 
Seredi alebo ako sme sa spoločne 
rozhodli pomôcť našim ukrajinským 
susedom. Za zmienku určite stojí aj 
rozhovor s jednou z našich milých 
učiteliek, veď sa nechajte prekvapiť 
s ktorou. A mnoho iných 
zaujímavých článkov. 
 
Začalo sa nám otepľovať. Ako teraz 
píšem tento úvodník, pozerám sa 
von z okna a cítim v kostiach, že sa 
všetko mení. Nielen príroda, ale aj 
my. Nachádzame sa v situácii, ktorá 
nie je jednoduchá pre nikoho. 
Snažíme sa pozbierať z náročných 
časov, ktoré nám priniesla korona.  
Ľudia stále bojujú, no to nie je 
správne. Je tu máj, lásky čas. Poďme 
otvoriť svoje srdcia a náruče. Verím 
v to, že všetci teraz hľadajú niekoho, 
s kým sa môžu pozhovárať, či už 
rodinu alebo priateľov. Buďme tu 
navzájom pre seba. A ak sa náhodou 
ocitnete hoc i len na chvíľku sami, 
možno Vám tento časopis pomôže 
skrátiť si dlhé chvíle. 
 
Vaša Lea 
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INTERVIEW SO ZOROU UHRÍKOVOU  

Kto alebo čo vás priviedlo k tomu, stať sa 

učiteľkou? 

 

Každý hovorí, že učiteľské povolanie je poslaním. 

Beriem to tak aj ja. Mala som tú možnosť vidieť to 

tak aj na mojej mame. Učila matematiku, fyziku. 

Mnohokrát som mala príležitosť pozorovať ju, ako 

opravuje písomky. Keď som bola malá, 

hovorievala som si: „Nie, tak toto robiť 

nebudem.“ Bola som totiž presvedčená, že ja 

budem teta lekárnička. Že budem liečiť, miešať 

mastičky, že to bude moja budúcnosť. Avšak život 

vždy prinesie nejaké úskalia, zmeny. Aj ja som 

zmenila názor a rozhodla sa, že to, čo robila moja 

mama, možno by to nemuselo byť až také zlé. Tak 

som tu a učím už poriadne dlho. 

 

Ako dlho ste už na škole, čo všetko sa za ten čas 

zmenilo? 

 

Čiastočne som na to odpovedala už v predošlej otázke. Ak to teda však mám vyjadriť nejako 

číselne, tak v učiteľskej praxi som od roku 1983, tu na tejto škole od 1984. Čo sa za ten čas 

zmenilo? Nie je toho veľa. Možno takou najväčšou zmenou je, že práve v našej terajšej knižnici 

sa nachádzala dielňa na technické práce. Tu sa žiaci učili zatĺkať klince, píliť drevo, opil ovať 

kovové predmety. Sem-tam si zacvikli prsty do zveráka, ale nikto z toho nerobil žiadnu tragédiu.  

V škole sme mali agitačné stredisko, ale to mnohým veľa nehovorí. Bolo v trakte, kde sa teraz 

nachádza prvý stupeň. Bola to miestnosť, kde prebiehali rôzne besedy, chodili sem rôzni 

spisovatelia. Nuž ale bol tu režim, v ktorom bolo treba agitovať, vyzývať k nejakej činnosti. Či už 

žiakov, či pedagógov. Ostatné zmeny hodnotím, viac menej ako nepatrné. Vonku, na školskom 

dvore, bolo všetko, čo správny školský dvor v tej dobe potreboval. Tam, kde teraz chodíte na 

veľké prestávky, bývali políčka, kde na pestovateľských prácach  žiaci pod vedením pani učiteľky 

zvykli pestovať rôzne poľnohospodárske plodiny. Najčastejšie to bol hrášok, reďkovka a  mrkva. 

 

Páčilo sa vám viacej predtým? Alebo vám príde moderný spôsob učenia či už možno 

rozmiestnenie tried sympatickejšie v prítomnosti?  

 Triedy sa  nepremiestnili. To, že sa teraz používajú na niečo iné ako v  minulosti, je 

pochopiteľné. Doba so sebou zmeny jednoducho prináša. Či sa mi to pred tým páčilo? No 

samozrejme, že sa mi to páčilo. Lebo som bola vtedy mladá, teraz som už len pekná.  
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Vedeli by ste porovnať spôsob vyučovania v minulosti a spôsob výučby teraz?  

 

Dnes každý hovorí, aká je potrebná digitalizácia.  Nie som proti tomu, ale pozastavím sa nad 

tým, že žiaci zabúdajú na to, ako sa niektoré hlásky píšu. Nie je to náhodou len preto, že ťukáme 

do mobilov, počítačov, tabletov? Zabúdame na jemnú motoriku, napríklad ako sa píše také 

veľké písané Y alebo X. Nie  som proti moderným trendom, ale všetko treba vyvážiť. Aj ten 

papier či tabuľa majú v dnešnej dobe svoje opodstatnenie. Samozrejme, že aj internet, predsa 

ujo Google alebo teta Wikipédia nás nikdy nenechajú v štichu.  

 

 

Pokiaľ viem, mimo slovenčiny učíte aj občiansku náuku. Myslíte si, že tento predmet nás 

dokáže pripraviť do života? Čím je pre nás podľa vás dôležitý? 

 

Občianska náuka je predmet, s ktorým sa žiaci prvýkrát stretnú v šiestom ročníku. Zvlášť 

obsahová zameranosť v ôsmom ročníku je bytostne spätá s každým jedným z vás. Je to vlastne 

politológia, a kde inde sa tieto informácie dozviete, ak nie na týchto hodinách? Predpokladám, 

že nikto nebude len tak vo voľnom čase pátrať po tom, koľko poslancov má Národná rada. To sa 

dozviete na hodine. Raz však budete voličmi, dostanete  volebný lístok do rúk a fyzicky sa tých 

volieb zúčastníte. Takže kde inde sa naozaj dozviete, ako volebné právo môžete využiť? 

Následne je už len na vás, či tomu venujete alebo nevenujete pozornosť. Podľa mňa má teda 

občianska náuka opodstatnenie. Ak má niekto z vás pocit, že je to predmet, ktorý  hrá „druhé 

husle“, veľmi sa mýlite, lebo práve on je pevne spätý s vašou budúcnosťou.  

 

Nemyslíte si teda, že pre nás niektoré informácie nie sú momentálne dôležité? Na margo 

toho, že predsa len väčšina z nás napríklad politiku ešte nerieši?  

 

Myslím, že to je uhol pohľadu, vec 

názoru, či ich potrebujete teraz 

alebo neskôr. Niekedy treba 

začať. A ten, kto pripravil učebné 

osnovy pravdepodobne vedel, čo 

robí a usúdil, že napríklad v 

ôsmom ročníku by žiaci danú 

tému už mohli zvládnuť. 

 

Čo alebo kto vás priviedol k 

tomu, učiť slovenčinu a 

občiansku náuku? 

 

Slovenčinu som mala už na 

základnej veľmi rada. Ja som 
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totižto bola žiačka, ktorú veľmi zaujímala kultúra. Kultúra v zmysle filmy, rozprávky. Ako dieťa 

som najprv chodievala do bábkového divadla a ako odrastenejšie dieťa neskôr do divadla  - 

činohry. Chodila som do základnej umeleckej školy, hrala som deväť rokov na klavíri. Dnes si už 

len sťažka spomínam na durové a mólové stupnice. Možno, ak by som sa veľmi hecla, 

spomenula by som si na viacero vecí. Chodila som i do baletu, takže ku kultúre som mala už od 

mala veľmi blízko. Vymetala som súťaže v prednese poézie a prózy, nielen zo slovenského 

jazyka, no aj z ruštiny. Chodievala som na  Puškinov pamätník. Takže vystúpiť pred verejnosťou, 

zarecitovať báseň, alebo predniesť prózu mi ako dieťaťu nerobilo problém. Jednoducho som 

nebola trémistka. Možno práve to, že som neprichádzala do rozpakov pred publikom, ma 

nasmerovalo k tomu, že aj učiteľ pred žiakmi vystupuje ako keby pred publikom. Takže asi tie 

detské koníčky ma podnietili v rozhodnutí stať sa učiteľkou. Tým, že k slovenčine som mala 

odjakživa veľmi blízko, tak to bola jasná voľba... No a občianska náuka? Nemám talent na 

kreslenie, necítim sa ani na vyučovanie hudobnej výchovy, i keď tá základná umelecká škola 

bola zvládnutá tak, ako bolo treba. A tak ostala možnosť tretia, občianska náuka.  

 

Baví vás nejaké umenie? 

 

Mám rada literatúru a veľmi obľubujem divadlo.   Filmy si pozriem, no dnešná, akčná filmová 

tvorba je na mňa priveľa. Všetky tie súboje, násilie, fikcia nie je „moja šálka kávy“. Ja mám rada 

filmy, ktoré majú hlbšiu  myšlienku. Napríklad francúzska kinematografia, tá  je celkom iná ako 

hollywoodsky filmový priemysel. Aj Veľká  Británia má krásne filmy. Veľmi obľubujem detektívne 

príbehy od Agathy Christie. Mám taký pocit, že som od nej snáď prečítala všetko, čo sa len dalo. 

Veľmi sa mi páči postava Hercula Poirota. Vysvetlím aj prečo. Agatha Christie bola majsterka 

detektívnych príbehov. Zaoberala sa psychológiu jednotlivých postáv. Hercule Poirot bol ten 

človiečik s tými malými šedými mozgovými bunkami, ktorý riešil veci systematicky, krok za 

krokom. Tento systém je zachytený aj v jej detektívnych príbehoch.  Jednoducho úžasné diela. 

 

Aké dielo, knihu od slovenského autora by ste nám odporučili?  

 

Jozefa Kariku. Sú to možno temnejšie príbehy, ale určite stoja za prečítanie. 

 

Ako trávite svoj voľný čas? 

 

Voľného času v tejto hektickej dobe nie je priveľa. Ale ak teda už mám voľný čas, tak si veľmi 

rada pozriem nejaký dobrý film, prečítam si knihu. Hovorí sa, že aktivity treba meniť. Na staré 

kolená mám záhradu. V záhrade sa pretekám s burinou, či stihne rýchlejšie vyrásť ona, alebo ju 

ja stihnem rýchlejšie vytrhať. Takže stal sa teraz zo mňa záhradkár. 

 

Počúvate hudbu? Akú? 

 

Každá generácia má svoj idol, čo sa týka hudby. Ja mám rada hudbu, ktorá neobsahuje len tri, 

štyri akordy.  Mám rada hudbu, ktorá je melodická, ktorá nie je stereotypná. Myslím si, že tie 
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šesťdesiate, sedemdesiate roky, či už v slovenskej populárnej hudbe, alebo v svetovej, boli 

takým obdobím, kedy hudba bola presne takáto. Čiže aj Beatles, aj Beegies sú také dva 

fenomény, ktoré stoja za to, aby ste si o nich niečo pozreli.  

 

Čo hovoríte na modernú hudbu? 

Niektorí súčasní slovenskí interpreti a speváci by sa radšej mohli venovať niečomu 

zmysluplnejšiemu. Napríklad  No name. Mám rada texty piesní, ktoré  majú myšlienku, 

neobľubujem  prázdne frázy, také klišé. Ale pokojne si vypočujem aj repera Kaliho,  koniec  

koncov bol to môj sused.   

 

Uvažovali ste niekedy nad tým, ako môže učiteľ ovplyvniť predmet, ktorý vyučuje? Je to 

podľa vás pravda? 

 

Každý žiak má nejaké iné zameranie. Niekoho viacej zaujímajú prírodovedné predmety, niekoho 

humanitné, niekto má blízky vzťah k jazykom, niekto možno k histórii. Všeobecne sa 

domnievam, že slovenčina žiakov veľmi málo zaujíma, pretože akosi v povedomí verejn osti je 

razená zásada, že angličtina otvára brány do sveta. Slovenský jazyk sa stáva akousi Popoluškou. 

Robím všetko preto, aby sa ju žiaci, keď už nie s láskou a chuťou učili, ale aby sa ju naučili. 
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Myslím si, že ak je deň, keď sa aspoň jeden žiak naučí niečo na hodine, tak som v ten deň 

nemerala cestu do práce nadarmo. Škoda, že iba kvôli tomu jednému. Či sa to niekedy zmení? 

Kým tu budem, budem robiť všetko, aby sa tak stalo. Ako sa to vyvinie ďalej, to už je každého 

slobodné rozhodnutie. 

 

Vedeli by ste nám o vás povedať nejakú zaujímavosť? 

 

Žiaci ma poznajú ako učiteľa, ktorý stojí za katedrou, stále kladie nejaké otázky, stále pobáda k 

robote. Neznamená to, že takýmto človekom, ktorý by stále zadával pokyny som aj doma. Práve 

naopak. Situácia, v ktorej sa mi zdá vhodné, keď niekto organizuje mňa, je práve cestovanie. 

Kým sme žili predcovidové obdobie, s mojím manželom sme sa cestovaniu v nemalej mierne 

venovali. Svedčia o tom také cestovateľské ciele akými sú Thajsko, Kuba, Mexico, a samozrejme, 

mnoho krajín Európskej únie. Zaujímavosťou je teda možno to, že cestovanie som mala aj mám 

rada. Dúfam, že po tejto postcovidovej dobe sa opäť k tomu vrátime. Mám vysnívanú destináciu 

a tou je Madeira. 

 

Čo si myslíte o nás, ako o súčasných žiakoch v škole?  

 

Žiaci boli, sú aj budú. Keď porovnávam žiakov z minulosti, vnímala som ich ako generáciu s 

oveľa pevnejšie nastavenými mantinelmi, že čo sa môže,  čo sa musí a čo sa nesmie. Dnes 

vnímam deti, že majú mantinely posunuté aj na ľavo, aj na pravo, ale oveľa ďalej od  seba. Chýba 

rešpekt, pokora, sebareflexia a vedieť si priznať chyby a  omyly.  

 

Čo je vaše motto? 

 

Nie je to celkom moje motto, je to skôr motto mojich rodičov, ktorí zažili kruté päťdesiate roky.  

Môj otec vždy hovorieval: „Nikdy nebolo tak zle, aby nemohlo byť horšie.“  

  
Akú radu, správu by ste odkázali nám? 

 

Určite počúvate z každej strany, či už od rodičov, alebo odo mňa, že sa učíte pre seba. Naučte sa 

počúvať, čo vám hovoríme. Niečo je možno „napísané medzi riadkami“. Možno si na to 

spomenie s  odstupom času. Možno si vtedy uvedomíte, že tí, ktorí  sa vás snažili formovať, vašu 

osobnosť, to mysleli s  vami dobre a úprimne. Aj vy raz budete dospelí a budete sa musieť  

postarať  nielen o seba, ale aj o svoju rodinu.  

 

Ďakujem za rozhovor. Lea Lalíková, 8. A 

Foto: archív pani učiteľky 
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Zbierka na pomoc Ukrajine 

 

4.3. 2022 zasadol žiacky parlament a dohodol sa na zorganizovaní charitatívnej 

zbierky pre pomoc Ukrajine. Chceme pomôcť našej susednej krajine, ktorá zažíva 

neľahké časy. Keďže nám táto situácia nie je ľahostajná, dňa 9. a 10. marca, 

v stredu a štvrtok, sme zorganizovali školské trhy, z ktorých finančný  výťažok 

1420 € poputoval na konto zbierky Modrý gombík, ktorú organizuje UNICEF. 

V stredu si vo vestibule svoje stánky otvorili žiaci 7. až 9. ročníka. 

V stánkoch ste mohli nájsť slané i sladké pochutiny od našich 

šikovných žiakov. Okrem toho žiaci predávali aj hračky, knihy, 

módne doplnky či kávu pre učiteľov. V strede diania sa 

nachádzala „špeciálna krabica“, v ktorej Tinka Duraníková 

rozdávala úsmevy za malý poplatok. Vládla tam veľmi priateľská 

atmosféra. 

Spoločne 

strávený čas so spolužiakmi 

mimo vyučovacích hodín bol 

veľmi príjemný. Okrem 

vyzbieraných peniažkov 

a dobrého skutku nám táto 

skúsenosť  rozšírila poznatky 

o obchode a predaji.  
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Pripravili: Natália Kivoňová, Hannah Mikulová, 9. A 

Foto: archív redakcie 

 

Prečo si sa do zbierky zapojila a aký si mal/a pocit z participácie ? 

Tinka Duraníková a Hanka Gurská (9.B): „Máme 

veľmi dobrý pocit, že sme sa zbierky mohli 

zúčastniť a zároveň tým aj pomôcť.“ 

Samuel Jakub (8. B) Ja som sa zapojil do zbierky 

z viacerých dôvodov. 1. Chcel som prispieť 

peňažne na pomoc. 2. Bola tam super atmosféra 

s kamarátmi, veľa jedla, nemuseli sme sa učiť, 

zábava. Mal som z toho veľmi dobrý pocit 

a páčila sa mi táto zbierková akcia. 

 

Zuzana Moťovská (5. A) – Zapojila som sa, lebo 

som chcela aspoň nejako pomôcť. Sú v ohrození 

života a myslím, že by urobili to isté pre nás. 
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SVETOVÝ DEŇ VODY 

Dňa 22. 3. sme si na podnet pani učiteľky Sotákovej pripomenuli Svetový deň vody 

rôznymi aktivitami. Máme šťastie, že žijeme v našej krajine, pretože tu nám 

vynikajúca voda tečie priamo doma z vodovodu. Tak šup, štrngnime si pitnou 

vodou! Na zdravie! 

Foto: archív redakcie 

 

  

 

 



10 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

LETOM SVETOM  

29. 3. sa kolektív našej 8. B vybral na výlet do Čunova. Išlo o náučnú exkurziu 

Letom svetom, na ktorej sme sa dozvedeli niečo viac o našich lužných lesoch a ich 

operených obyvateľoch. 

Hneď v úvode sme si vyskúšali aktivitu s názvom Zvuková mapa. Na 30 sekúnd 

sme zatvorili oči a snažili sa zachytiť čo najviac zvukov v okolí. Zisťovali sme, odkiaľ 

zvuky prichádzali. Okrem zvukov mesta a neďalekej diaľnice sme počuli mnoho 

vtákov. Medzi nimi boli najmä sýkorky, kolibriariky čipčavé, ďatle, oriešky, sojky, 

drozdy a pinky.  

Prešli sme sa okolo jedného 

z hlavných zdrojov pitnej vody 

pre Bratislavu. Celý areál je 

ohradený, aby nedošlo 

k znečisteniu vodného zdroja, 

ktorý je natoľko výdatný, že 

dnes sa využíva len na 30%. 

Dozvedeli sme sa, že hrádza, po 

ktorej sa radi bicyklujeme alebo 

korčuľujeme, je sypaná, nie betónová. Pri hrádzach sú prietokové kanály, 

v ktorých výška vody kolíše podľa výšky spodnej vody.   

Z rozhľadne sme pozorovali Hrušovskú zdrž vybudovanú pred 30 rokmi. Keďže 
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mala byť pôvodne väčšia, celé okolie odlesnili. Teraz zdrž obkolesujú topole, ktoré 

nik nesadil. Sú náletové. Na zdrži sme ďalekohľadmi pozorovali čajky, kormorány, 

labute, videli sme bobrie ohryzy a veľa jarných kvietkov. 

Snežienky, zubovíky, veterné 

iskerníky, scily či fialky.  

Nielenže sme sa niečo nové 

dozvedeli, uliali sa zo školy, ale aj 

počasie nám prialo a bolo veľmi 

fajn:-) 

      

 

Pripravila: Chiara 

Foto: archív 8. B 

 

 

Múzeum holokaustu v Seredi 

 

V stredu 6. 4. sme sa my, žiaci ôsmych 

ročníkov, stretli ráno pred školou a vybrali 

sme sa na exkurziu do Serede. Podľa 

harmonogramu výletu sme mali ísť najskôr 

do múzea a následne do Sedity, no keďže 

sme prišli vo veľkom časovom predstihu, 

išli sme najskôr do Sedity. Síce sme si 

nemohli pozrieť výrobu našich obľúbených 

horaliek, ale aspoň sme si ich mohli veľmi 

lacno kúpiť v podnikovej predajni. 

Posilnení  sladkou dobrotou sme sa išli 

pozrieť do Múzea holokaustu. V múzeu 
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bola ponurá atmosféra, lebo sa nachádzalo v miestach, kde v minulosti existoval 

koncentračný tábor.   

Expozícia bola rozdelená do štyroch 

budov. Každá mala trochu iné 

zameranie. V prvej sme sa  zoznámili 

s protižidovskou propagandou, 

prostredníctvom ktorej sa vládni 

predstavitelia snažili ľudí presvedčiť 

o tom, že židia sú nebezpečenstvom 

pre spoločnosť. Videli sme mnoho 

plagátov, ktoré mali v spoločnosti 

vzbudiť nenávisť k židovským 

spoluobčanom. Podľa nás boli tie plagáty veľmi poburujúce. Osobne by sa nás 

dotýkalo, ak by o nás niekto podobné lži rozširoval. Šokovali nás sklené panely 

s bielymi menami obetí koncentračných táborov. Mien bolo veľmi veľa, ale ani 

zďaleka sa tam nezmestili všetky.  

Z prvej budovy sme sa dostali na nádvorie, kde sme si obzreli „dobytčák“, 
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v ktorom ľudí deportovali 

do koncentračných 

táborov. Tento však bol 

nový, tie cez vojnu boli 

špinavé a páchnuce.  

V druhej budove bola 

expozícia venovaná 

koncentračným táborom 

na Slovensku aj inde vo 

svete. Tu sme sa 

dozvedeli, ako fungovali 

jednotlivé tábory a hlavne 

koľko ľudí v nich prišlo 

o život. Nachádzali sa tu aj 

sklenené vitríny, v ktorých 

sa nachádzali porcelánové 

topánky, ktoré 

symbolizovali rozličnosť 

ľudí, ktorí zahynuli. 

Odtiaľto sme sa 

presunuli do tretej 

budovy. 

Expozícia v tretej 

budove sa venovala 

táboru, v ktorom 

sme sa nachádzali. 

Mohli sme si tu 

pozrieť scenérie 

vytvorené z pô- 

vodného nábytku. 

Videli sme tu 
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napríklad priestory na spanie a školu pre menšie deti. Keďže tábor v  Seredi bol 

pracovným táborom, boli tu aj scenérie 

dielní na rôzne výrobky, ktoré sa tu 

vyrábali.  

Našou poslednou destináciou bola 

pôvodná škola zvnútra prerobená na miestnosť, v ktorej sa konali prednášky. 

Vnútri sme si posadali na stoličky a vypočuli sme si prednášku o jednom z mála 

úspešných útekov 

z tábora Auschwitz. Tiež 

sme si pozreli film 

o Edite Grossman. Vo 

filme rozprávala o tom, 

ako žila v tábore, o tom 

ako stratila sestru aj 

o tom, ako sa jej 

podarilo prežiť.   

 

Ani si neviem 

predstaviť, ako je 

možné, že sa niečo také 

dialo na našom území. 
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Múzeum odporúčame navštíviť každému, aby sme sa poučili z vlastných chýb. V 

spoločnosti sa nesmie šíriť nenávisť k žiadnym skupinám. Veríme, že ako 

spoločnosť podobné chyby nezopakujeme. 

 

Pripravili: Barborka a Marek 

Foto: archív redakcie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrácia : Lea Lalíková, 8. A 
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Krátke správy 

Úspechy našich žiakov 

V okresnom kole Dejepisnej olympiády sa na 2. mieste umiestnili Paula Trabálková (9.A), 

Simon Bystrický (8. C) a Tomáš Čunderlík (7.B). Klaudia Sedláčková (6. A) získala 3. miesto.  

V krajskom kole Dejepisnej olympiády získal Simon Bystrický 4. miesto. 

V okresnom kole Biologickej olympiády vybojoval Tedeáš Brunovský (9. A) 1. miesto 

v projektovej časti a  Filip Matuška (8. A) 2. miesto v teoreticko-praktickej časti. 

V krajskom kole Biologickej olympiády skončil Tedeáš Brunovský na 5. mieste. 

V okresnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín sa Lara Blahová (8. A) 

umiestnila na 3. mieste v prednese poézie. 

Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme. 

 

Hviezdoslavov Kubín 
 

Všetci sme sa veľmi tešili, že sa nám po ročnej pandemickej prestávke podarilo 

v škole opäť zorganizovať súťaž v prednese Hviezdoslavov Kubín. Bolo tam veľmi 

príjemne. Ja som bola plná dojmov a zo zvedavosti som položila mojim 

spolusúťažiacim pár otázok. 

 

1. Prečo si sa rozhodol/la ísť na Hviezdoslavov Kubín? 

2. Ako si sa cítil/a, keď zaznelo Tvoje meno a za ním poradie tvojho 

umiestnenia? 

 

Viktória Habarová, 7. C 

1. Pani učiteľka sa ma opýtala, či by som nechcela ísť na Hviezdoslavov Kubín. 

Ja som súhlasila. 
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2. Keď zaznelo moje meno, bola som veľmi šťastná a chvíľu som tomu 

nevedela uveriť. Z druhého miesta som bola a stále som nadšená. 

 

Daniel Dehelán, 5. A 

     1. Chcel som skúsiť niečo nové, tak som sa prihlásil. 

     2. Nebol som tam, čiže neviem odpovedať.  

 

David Bilčík, 6. C  

1. Pani učiteľka Lucka Želinská ma prihlásila a aspoň som skúsil niečo nové. 

 2. Bol som v strese, koľké miesto dostanem, ale keď prišlo moje meno, tak 

som bol v ešte väčšom strese, ale keď som zistil, že som tretí, dosť mi odľahlo. 

 

Liana Kondrlíková, 6. B 

1. Prednes ma vždy  bavil, aj keď som bola menšia, chodievala som na rôzne 

recitačné súťaže. 

2. Je to úžasný pocit. Tí, ktorí boli na súťaži, vedia o čom hovorím.  

 

 

Pripravila: Lara 
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Návraty poézie o cenu Andreja 

Sládkoviča 
 

28. 3. 2022 sa v príjemnom prostredí Zichyho paláca konala milá súťaž v prednese 

poézie Návraty poézie o cenu Andreja Sládkoviča. Zúčastnilo sa jej veľmi veľa 

recitátorov, dokonca aj dospelí, čo ma prekvapilo. Veľkolepé priestory a množstvo 

ľudí mi takmer vyrazili dych. Opantala ma neistota, nervozita, strach, ale obrovskú 

podporu som mala zo strany pani učiteľky Šinkovicovej. Po jej slovách som sa vždy 

upokojila a vlastne som sa na celú súťaž tešila. V mojej kategórii bolo veľmi veľa 

súťažiacich, presne 27. V porote sedel známy spisovateľ, básnik, textár, a ako som 

mohla neskôr zistiť, príjemný človek Kamil Peteraj. Dokonca som tam stretla aj 

Ľubomíra Feldeka. 

Môžem povedať, 

že na konci súťaže 

som napriek tomu, 

že som sa 

neumiestnila, mala 

obrovskú radosť, 

lebo môcť stretnúť 

pánov Peteraja 

a Feldeka, to sa 

nedeje každý deň a 

bol to naozaj 

zážitok na celý 

život.  

 

Zažila, odrecitovala 

a spracovala: Lara  
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Spomienka na významné osobnosti 

Známu osobnosť si vieme pripomenúť rôznymi spôsobmiꓼ postavíme jej sochu, 

pomenujeme po nej ulicu alebo dokonca celé mesto. 

Na hodinách výtvarnej výchovy sme si osobnosti uctili tým, že sme im spravili 

návrhy na bankovky. Ocitli sa tak medzi sebou velikáni ako Ľudovít Štúr, Zuzana 

Čaputová, Jozef Maximilián Petzval, Miro Žbirka, Martin Benka, Ondrej Nepela, 

Pavol Dobšinský alebo Karol Duchoň. 
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Práca z 1. stupňa 

 

Matúško Balco, 2. D 

 

MILUJEM ZVIERATKÁ 
 

 
Keď som bol malý, veľmi som chcel mať psíčka. Tak ma 
rodičia zobrali do útulku. Medzi veľa psíkmi mi padlo do 
oka malé chudé šteniatko, ktoré malo odhryznutú 
polovicu uška. Keď sme s ním prišli domov, triaslo sa, 
bálo a chodilo len pri stene. Po pár dňoch zistilo, že je u 
mňa v bezpečí. Volá sa Ajka. Máme ju veľmi radi a ona 
nás. A už je u nás šesť rokov. 
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Naši knihožrúti Vám odporúčajú 

 

Andrej Sládkovič – Marína 
 

O tejto básni určite počul už každý z Vás. Ale čítal ju niekto? 

Ja som ju začala čítať len pár dní dozadu a neviem si ju 

vynachváliť. Ako každou strofou prechádzam, myslím na to, 

ako bláznivo musel Sládkovič Marínu milovať. Niekedy mi je 

až do plaču z krásnych veršov: 

 

„Uhla, zostaň pamiatka milá  

ostrej lásky, čo ma ranila...“ (str. 22) 

„Možno mi tvojich úst sa odrieknuť,  

možno mi ruky nedostať, 

možno mi samého seba zhubiť 

nemožno mi ťa neľúbiť.“ (str. 41) 

 

Priam až niekedy žiarlim na Marínu, ako ju mal strašne rád. 

Báseň má celkovo 291 strôf a cez 1000 veršov. Ak by mal niekto záujem si ju 

prečítať, dá sa nájsť aj na internete: 

https://zlatyfond.sme.sk/dielo/17/Sladkovic_Marina/2, v knižnici, 

v kníhkupectvách alebo sa dá vyhrať v recitačnej súťaži!  
 Recenziu spracovala: Lara Blahová, 8. A 

 
 

 

 

 

 

https://zlatyfond.sme.sk/dielo/17/Sladkovic_Marina/2
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Naša poézia 

Vesmír    Simon Bystrický, 8. C 
 

Vesmír, vesmír, kdeže končí,  

nedovidia moje oči.  

Ani len za hviezdičky,  

všetci sme tak maličkí.  

 

Nežný vetrík hladí tvár, 

keď sa večer zamýšľam.  

Žijú niekde ešte ľudia,  

takí istí ako my? 

Sú aj iné vesmíry ? 

 

Iné miesta galaxie,  

ani sa nám neprisnije.  

Ako môžu vyzerať ? 

Uvidí ich niekto snáď? 

 

Vesmír  Viktória Kolár, 8. C 

 

10 hodín odbilo,  

mama mi dala pusu na čelo.  

V posteli snívam, bdiem,  

zrazu sa v rakete ocitnem.  

Zem, mesiac, planéty okolo letia  

a slniečko s hviezdami jasnie svietia.  

Náhle zbadám mimozemšťana jak 

skáče  

i núka mi vesmírne koláče.  

A keď sa k nemu priblížiť chcem,  

zistím, že to bol iba sen. 

 

Vesmír    Sofia Rosová, 8. C 

Za oblohou sa skrýva záhadný svet,  

tmavší a hlbší ako najčiernejší kvet.  

Naháňajú sa tam šialené kométky,  

a tancujú s nimi malé planétky.  

Niektoré nosia drahé šperky,  

čo obsahujú len tie najlepšie prvky. 

Veľkou záhadou sú čierne diery,  

ktorých nikto nevie kam cesta mieri. 

Náš vesmír je nekonečný,  

plný neobjavených záhad 

obsiahnutý.  
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Vesmír    Miriam Blašková, 8. A  
 

Každý  večer zaspávam, 

na oblohu sa pozerám. 

Mesiac na mňa zíza, 

hviezdy  tiež, no zblíza.  

To všetko sa skrýva  

vo vesmíre iba.  

Kto vie, čo ešte  

tam na mňa žmurká...  

Milión planét možno  

a možno iba Pluto  

Z vesmíru na mňa zazerá  

malá čierna príšera.  

Mávam jej tam z hvezdárne 

aj tak si ma nevšimne.  

 

Vesmír      Ela Angyalová, 8. C 
 

Každý deň mi niečo do úsmevu 

skočí, 

Je to slnko, naša hviezda.  

Zasvieti aj do ďalekých údolí,  

nech nie je všade tma čierna.  

 

Vo vesmíre velikom nie sme sami. 

Čo ukrýva za tajomstvá nevie nik.  

Je preplnený planétami a galaxiami,  

Skrz neho neprejde ani rýchlik.  

 

Mesiac okolo našej zeme sa točí,  

krúži, krúži každý deň.  

Večer pred spaním mesiac slnk 

otočí. 

Tma odsvieti našu zeleň. 

 
 

Vesmír   Samuel Ďuraj, 8. C 

Vesmír to je nekonečný priestor, 

človek je v ňom zrnko piesku.  

Naša zem je veľké pieskovisko, 

každý človek tu má svoje miesto.  

Temné miesto je to v noci,  

na koži máš chladný pocit.  

Vesmír je ako nekonečná modrá 

sieť,  

nekonečno, ktoré človek ešte 

nemohol zrieť.  

Hviezdy ráno zmiznú rýchlo ako 

ranná rosa,  

silná žiara slnka na zemi rozlieva sa.



27 
 

Chutne - hravo – zdravo 

Na technike sme si tentokrát uvarili Hokaidový krém. Je 

chutný, zdravý, jednoduchý. Hravo ho zvládne každý. 

Ako na to? 

Potrebujeme: 1 ks hokaido, hrsť červenej šošovice, 3-4 

mrkvy, zázvor, 3 strúčiky cesnaku, 4 šalotky, maslo, 

olivový olej, soľ, chilli, šálku kokosového mlieka, na 

ozdobenie tekvicový olej a tekvicové semienka. 

Postup: Na masle a olivovom oleji speníme šalotku a zázvor. Pridáme hokaido, 

mrkvu a zalejeme vodou 1-2 cm nad zeleninu. Pridáme soľ a chilli podľa chuti. 

Uvaríme, pridáme pretlačený cesnak, mlieko, rozmixujeme, dochutíme. 

Môžeme pridať lyžicu trstinového cukru a jablčného octu. Prajeme dobrú chuť! 

Pripravila, navarila a zjedla: 8. B 
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Koniec dobrý, všetko dobré  

 

Páčil sa Vám náš časopis? Máme pre Vás dobrú správu. Už pripravujeme ďalšie 

číslo. Radi by sme Vás všetkých podporili v dobrovoľníckych aktivitách. My 

z redakcie sme sa tiež do jednej zapojili, ale o tom až nabudúce. Prajeme Vám 

všetkým krásne jarné dni  

 

 

 


