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DEŇ  ZEME 
Namaľujem krásnu Zem,                        Namaľujem zlého vlka             

                         čo za zajkom stále kuká. 

zajačika, veľký peň.           Takáto je moja Zem, 

Farby žlté, červené,            ktorú skrátka milujem... 

všetky budú jesenné. 

Domaľujem stromy krásne, 

všetky budú ako básne. 

Potom tam dám divú svinku, 

medveďa dám pod perinku.
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22. apríl – Deň Zeme 

 

22. apríl – je to deň, ktorý patrí našej planéte Zem. Zemi, ktorú by si mal každý z nás 

vážiť a hlavne sa o ňu starať. Aspoň tento deň by sa mali ľudia odhodlať pre ňu niečo pekné, 

užitočné a prospešné urobiť. Keby každý z nás aspoň jeden deň v roku „obetoval“ našej Zemi, 

hneď by sa nám žilo lepšie... Deň Zeme si pripomíname aj preto, aby sme videli svoju 

závislosť na cenných daroch, ktoré sú nám prostredníctvom Zeme poskytované. Zároveň, aby 

sme si čoraz hlbšie uvedomovali, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné a rovnováha 

všetkého živého na tejto planéte je vzácna, obdivuhodná, no veľmi krehká. Krehkejšia, než 

ktokoľvek z nás dokáže v plnej miere postihnúť svojím poznaním či cítením. Geniálna 

dokonalosť nespočetných väzieb vzájomnej užitočnosti všetkého živého i zdanlivo neživého, 

čím je Zem obdarovaná, by nás mala napĺňať nie krátkozrakým majetníckym nutkaním 

ovládať a drancovať, ale naopak – nemým úžasom, obdivom a pokornou túžbou učiť sa od 

Zeme a chrániť jej poklady pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov. 

 

A prečo práve 22. apríl? 

Bol to totiž práve 22. apríl v roku 1970, keď vedci, hlavne ekológovia v Spojených štátoch 

amerických ovplyvnení fotografickými a telegrafickými snímkami z kozmu, 

dokumentujúcimi krehkosť a zraniteľnosť Zeme, demonštračne vyzvali ku spoločnému 

celosvetovému úsiliu za ochranu Zeme so všetkým, čo ju robí jedinečnou. Organizácia 

Spojených národov začala tento sviatok sláviť až o rok neskôr. Do roku 1990  venovali 

pozornosť Dňu Zeme predovšetkým na americkom kontinente. Skutočne svetovým dňom sa 

stal až od roku 1990, kedy začalo iniciatívne a koordinačne pôsobiť Medzinárodné ústredie 

DŇA ZEME so sídlom v Stenforde v Kalifornii v Spojených štátoch. V tomto roku sa pri 

príležitosti Dňa Zeme aktivizovalo viac ako 200 miliónov ľudí v 140 štátoch sveta. Postupne 

vznikali aj regionálne a národné ústredia na celej zemeguli. 

 

 pripravila p. uč. Mgr. M. Chovanová 
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DEŇ ZEME 

 

Priania našej planéte na nasledujúce obdobie 

 

 

Želám Ti krásne narodeniny, veľa šťastia, zdravia, veľa lásky. A aby si nám dlhé roky 

vydržala 80 miliárd rokov vo vesmíre. Aby ťa nezničil žiadny meteorid a aby si bola šťastná, 

Aby si  bola zelená, žltá, modrá, atď...Všetko naj k narodeninám. 

         Natália Harakaľová,6.B 

 

Dnes na liste v kalendári jasné číslo 22 žiari. To nič iné neznamená, iba že máš deň narodenia. 

Preto Tebe ten vinš patrí, koľko majú štítov Tatry, koľko má len mráčkov nebe, toľko zdravia 

daj Boh Tebe. Všetko, všetko najlepšie, milá zemička. 

         Nikola Berešová, 6.B 

 

Želám Ti všetko najlepšie k Tvojim narodeninám. Veľa šťastia a zdravia, aby Ti do ozónovej 

vrstvy nevypúšťali veľa plynov, aby si bola stále zelená, aby Ťa nevyrubovali, aby sme Ťa 

neznečisťovali. A ešte raz všetko naj. 

                   Soňa Miertušová, 6.B 

 

Všetko najlepšie k Tvojim narodeninám. Aby si mala veľa nápadníkov (Mars, Jupiter). Aby si 

mala veľa stromov a riek a aby Ťa nikto neohrozoval. Ty moja modrozelená guľka! 

         Sára Švaňová, 6.B 

 

Prajem Ti k Tvojim narodeninám , aby si sa cítila dobre a aby Ťa ľudia neznečisťovali 

a neubližovali Ti , tak ako to bolo doteraz. 22. apríl je Tvoj deň, tak Ti prajem, aby si si ho 

užila v čistote. 

         Laura Krasničanová, 6.B 

 

Milá Zem, všetko najlepšie k Tvojim narodeninám, aby si bola šťastná, zdravá, stále zelená, 

a aby v Tebe kvetol stále nový život, nech sa na Tebe dobre žije zvieratám, ľuďom a ešte raz 

všetko najlepšie.                      Nina Miertušová, 6.B 
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Vznik našich hôr, vôd a kvetov očami našich žiakov 

   

 

                                KRÁSA JARI 

 

Prišla už jar. Včeličky usilovne opeľujú každý kvietok, ktorý sa prebral k životu. 

Prichádza obdobie farieb. Krásne bieloružové kvety jabloní očarujú každé očká, ktoré okolo 

nich prejdú. Na lúčke už rastú fialky, konvalinky a dokonca aj snežienky. Deti sa hrajú na 

krásne rozkvitnutej lúke. Herbáre sa už zaplnili krásnymi zbierkami. Deti sa na jar tešili. Ale 

však každé obdobie je krásne. 

         Andrej Matejko, 4.B 

 

NOVÁ JAR 

 

 Ešte včera bola zima a dnes je už pekná jar, poberaj sa starec marec, ta, kam išiel 

február. Čo zistím v kalendári? Že slniečko viacej žiari, sniežik sa aj v hore topí, nezostanú po 

ňom stopy. Tešíme sa všetci z jari. Snežienkam sa v tráve darí, natrháme z nich aj mame, do 

vázičky je ich dáme. Vŕbe rastú puky veľké, nachystá sa v nich peľu včielke. Dunčo žmurká 

na svet z búdy: „príroda sa celá budí!“ 

         Samko Stajník, 4.B 
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PRICHÁDZA JAR 

 

 Keď na jar pekne slnko svieti a na poli rastú kvety. 

 Keď zakvitne krásny sad, každý z nás má teplo rád. 

 Keď včeličky lietajú, vtáčky krásne spievajú. 

 Na výlet sa tešíme, ruksaky si zbalíme. 

         Veronika Králiková, 4.B 

 

ŠTRBSKÉ PLESO 

Povesť 

 

 Raz v jednej krásnej doline, v strede hustého lesa, bol obrovský kráter a uprostred 

neho žila rodinka trpaslíkov. Hlavou rodiny boli otec Nick a mama Kit. Mali dvoch synov: 

Zikiho a Mikiho a jednu prenádhernú dcéru Medi. Vraví sa, že trpaslíci sú chamtiví a títo takí 

naozaj boli. Brali všetko, čo sa lesklo a nič nepožičiavali. Vedľa krátera bolo jazero, v ktorom 

žil vodník. Tento vodník sa každý deň a každú noc pozeral na krásnu Medi. Chcel ísť za ňou 

a požiadať ju o ruku, no keď videl, ako sa rodina medzi sebou háda ahádžu po sebe všetko, čo 

im príde do rúk, neodvážil sa tam vkročiť. V jeden deň ale nabral odvahu a išiel za ňou. Vtom 

sa nu do cesty postavili Ziki a Miki a spýtali sa ho, čo tu chce. Vodník povedal, že sa chce 

porozprávať s Medi, ale oni ho nepustili. Začali si z neho uťahovať a robili mu zle. Vodník 

nevedel bojovať, veď celý život žil medzi rybami a tak radšej utiekol. Keď sa skryl, strašne sa 

na seba nahneval, že tak zbabelo utiekol a rozhodol sa, že sa pomstí za to, ako ho ponížili. 

Vymyslel pomstu, ktorou sa nielen pomstí Zikimu a Mikimu, ale mu aj umožní, aby bol 

navždy s Medi. Skočil do vody a zo dna jazera vybral zopár malých kamienkov. Položil ich 

na peň a pomocou knihy kúziel jeho matky čarodejnice kamienky začaroval. Mali podobu 

mincí, no neboli to obyčajné mince. Vložil ich do striebornej truhlice a tú položil pred dvere 

domu trpaslíkov. Keď trpaslíci vyšli von, všimli si tú blyštiacu sa nádheru a hneď si ju chceli 

odniesť. No len čo sa mincí dotkli, začali sa meniť. Otec Nick sa premenil na priezračnú 
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vodu, matka Kit na vlny v nej, bratia Ziki a Miki na ryby a Medi na krásnu petrofarebnú 

mušľu, ktorú si vodník so sebou vzal. Voda zaplavila celý kráter. Tak vzniklo Štrbské pleso. 

Medi je zatiaľ jediná mušľa v plese. Možno sa ešte doteraz nachádza v strede Štrbského plesa. 

    Nina Miertušová, 6.B 

 

HRON 

Povesť 

 

Kedysi dávno žila princezná víl Serena. Bola pekná aj múdra, ale predovšetkým veľmi 

zamilovaná do princa škriatkov Lanselota. Bohužiaľ v tej dobe viedli víly a škriatkovia vojnu 

a rodičia Lanselota a Sereny v žiadnom prípade nedovolili, aby sa vzali. Jedného dňa však 

Serena našla pod hradom tajnú chodbu, ktorá viedla do kráľovstva škriatkov. Táto chodba 

bola vybudovaná na únik z hradu. Keď prišla do kráľovstva škriatkov, poslala Lanselotovi 

správu. Chcela, aby sa stretli v Nízkych Tatrách. Keď Lanselot dostal túto správu, tak za ňou 

prišiel aneskôr sa dohodli, že sa tam budú stretávať. Jedného dňa však musel Lanselot bojovať 

v bitke na Horehronskom podolí, ale nanešťastie v bitke zahynul. Keď sa to Serena 

dozvedela, bola zhrozená. Utekala ako jej len nohy stačili na miesto, kde zahynul. Plakala 

celé roky, až sa z jej sĺz vytvorila rieka Hron. 

                                                                              Soňa Miertušová, 6.B 
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SMREČIANKA 

Povesť 

 

V Smutnom sedle v chudobnej chalúpke žila mama s otcom a tromi synmi, ktorí sa 

živili predajom dreva. Raz išli synovia do hory rúbať drevo a zrazu uvideli krásny strom so 

zdravým drevom. Ihneď sa k nemu pustili a začali do neho ťať sekerami.  To, čo odťali znova 

narástlo. Bratia nechápali a pýtali sa, čo sa deje. Zo stromu sa zrazu ozval čudný hlas, ktorý 

im hovoril, aby strom zoťali až vtedy, keď to budú naozaj potrebovať. Bratia slovám 

nepochopili a pobrali sa domov. O pár týždňov na to, sa im prihodila taká vec, že bratia 

museli splatiť dlh, inak im hrozilo vyhostenie z chalupy. Bratia zrazu pochopili slovám 

z kmeňu a išli ho zrezať. Bratia do stromu zaťali a zo stromu začala kvapkať voda, neskôr 

vypukol prameň, z ktorého vypadlo päťdesiat mincí. To bolo akurát na splatenie dlhu. Na 

druhý deň popri chalúpke pretekala rieka, ktorá išla Žiarom až cez Smrečany a podľa toho sa 

aj volá. Vznikla z toho pramienka, ktorý bratia vyťali zo stromu. 

          

       Laura Krasničanová, 6.B 
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DVAJA KAMARÁTI 

Povesť 

 

 Jedného slnečného dňa v severozápadnom svahu strmých brál vyrastal mladík pod 

menom Biely Váh. Keďže bol sám, túžil spoznať verného kamaráta. Vydal sa teda na cestu, 

na ktorej dúfal že ho dovedie k vytúženému snu. Šiel dňom a nocou a keď sa unavil, ľahol si 

a zaspal.  

V lone nádhernej tatranskej prírody sa narodil mladý šuhaj, ktorému dali meno Čierny 

Váh. Vyrastal pod Kráľovou Hoľou. Keď zosilnel, vydal sa na dlhú cestu, aby spoznal doliny 

a kotliny mocných hôr. Biely Váh sa chcel cestou nasýtiť, preto hľadal dedinku a v nej 

hostinec. Onedlho ju našiel pod menom Kráľova Lehota. Keďže bol unavený a nasýtený, 

v úžľabine tvrdo zaspal. Keď ráno slniečko vyhuplo nad vysoké hory a vtáčiky začali rannú 

nôtu, mladého šuhaja zobudil zvuk, ktorý ho veľmi potešil. Počul, ako neďaleko žblnkotá 

potôčik. Hneď sa vybral tým smerom. Známy zvuk bol čím ďalej tým silnejší. Zrazu zbadal 

tri veľké vŕby, ktoré sa nakláňali nad trblietavou čistou pramenitou vodou. Hneď sa rozbehol, 

aby oslovil toho, po čom najviac túžil – najlepšieho kamaráta. Zvolal: „Hej ty tam pod tou 

vŕbou! Odkiaľ prichádzaš? Ako ťa volajú?“ Čierny Váh sa prebudil ako keby ho oslovil 

bratov hlas. Hneď sa dali do reči a s potešením zistili, že majú rovnaké priezvisko. Dohodli 

sa, že budú pokračovať na ceste dolinami spoločne. Keď sa spojili, zmohutneli, pričom 

vznikla z potôčikov silná rieka Váh.                            

 Laco Polák, 6.B  
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ŠIKANA – NIČ PRE MŇA! 

 

 Šikanovaním označujeme úmysel ublížiť druhému fyzicky, alebo psychicky. Je to 

napríklad bitie, strkanie, vyhrážanie sa fyzickým útokom, krádeže peňazí a vecí, schovávanie 

a ničenie vecí, ale aj ohováranie, nadávky, či vylúčenie zo spoločnosti ostatných, teda 

spolčenie sa viacerých detí proti jednému. 

 

Deti majú svoje práva. 

Majú základné právo na bezpečnosť v škole, na život bez bolesti, ponižovania 

a strachu. Rodičia aj deti považujú šikanovanie za jeden z najväčších problémov a od učiteľov 

očakávajú účinnú pomoc a porozumenie. Je povinnosťou každej školy poskytnúť svojim 

žiakom pokojné a bezpečné prostredie. 

 

Moje skúsenosti so šikanovaním na mojej škole.  

Na mojej škole som sa so šikanovaním už stretla, bolo to približne v 4. triede, kde 

dvaja spolužiaci z inej triedy fyzicky napádali a okrádali spolužiakov o peniaze. Po dlhšej 

dobe sa spolužiaci posťažovali rodičom, ktorí to nahlásili riaditeľovi školy a ten po 

preskúmaní a nahlásení viacerých sťažností, týchto spolužiakov vylúčil zo školy. 

 

Ako by sme mohli zabrániť šikanovaniu.  

Pri psychickom šikanovaní by som sa snažila prehovoriť šikanovaného spolužiaka, 

aby to nahlásil svojej pani učiteľke a doma rodičom, ak by sa bál, tak by som išla s ním 

a podporila ho v tom. Pri fyzickom šikanovaní by som to nahlásila pani učiteľke ja osobne 

a nečakala by som, kým to urobí spolužiak sám. 
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ŠIKANOVANIE – ZLÁ VLASTNOSŤ  

 

 

Je fyzické a psychické týranie. Šikanovanie môže byť rôzne: napr. šikana, kyberšikana ... 

Kto je agresor a kto obeť? Agresor je ten, čo robí zle obeti. Obeť je ten, koho šikanujú. 

Kyberšikana je šikana cez mobil, počítač a notebook..... 
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ŠIKANOVANIE – NIČ PRE MŇA 

 

 Šikanovanie je definované ako opakované nevyprovokované agresívne správanie 

jednotlivca alebo skupiny. Pri šikanovaní je páchateľ silnejší ako osoba alebo osoby, ktoré sú 

obeťami šikanovania. K šikanovaniu dochádza cez prestávky, po vyučovaní, na ihriskách a po 

krúžkoch. Je to zlomyseľné týranie, sužovanie, prenasledovanie jednej  osoby alebo osôb. 

 Sú rôzne formy šikanovania. Fyzické šikanovanie zahŕňa neprimerané razantné 

dotyky, postrkovanie, udieranie, kopanie, zrážanie na zem. Sociálne šikanovanie zahŕňa 

zámerné vyčleňovanie druhého z kolektívu, ignorovanie a šírenie klebiet. Psychologické 

šikanovanie znamená poškodenie a zašpinenie oblečenia šikanovanej osoby. Je možné, že 

v triede šikanovanie existuje a poškodený je týraný, ponižovaný, vydieraný, ale učitelia 

nemajú o tom vedomosť, lebo šikanovaná osoba je zastrašovaná. Je možné, že obeť sa zverila 

rodičom, ale rodičia šikanovaných obetí sa boja, že škola ich sťažnosti neuverí, lebo nebude 

schopná vyriešiť túto záležitosť a doviesť ju do konca. Mnohé obete šikanovania sa ráno boja 

ísť do školy a tak sa vyhovárajú na bolesť brucha a hlavy, alebo im nechutia raňajky. Taktiež 

si môžu žiadať peniaze a pritom udávať nevierohodné dôvody. 

 Minulý školský rok šikanovala Barbora moju kamarátku Evelinku. Keďže boli 

z rovnakého vchodu a chodili do tej istej triedy, mala Evelinka smolu.Vždy, keď sa vracala zo 

školy, Barbora za ňou kričala. Evelinka pridala do kroku, lebo sa bála, čo jej zas Barborka 

bude robiť. Barborka sa rozbehla, aby Evelinku dobehla začala sa jej posmievať, že je 

nemoderne oblečená, že čiapku nemá značkovú, potom jej čiapku strhla z hlavy a hodila do 

mláky na chodníku. Ešte ju stihla aj pokvákať za vrkoč. Pred vchodom do bytovky Barborka 

naschvál držala Evelinke dvere, aby ich nemohla otvoriť. Pre Evelinku bolo najhoršie to, že si 

nemohla nájsť kamarátky a ani spolužiačky ju nemali rady. To všetko preto, lebo Barborka si 

na ňu v škole vymýšľala samé lži. Že Evelinka je nečistotná, že nakupujú v čínskych lacných 

obchodoch a do školy chodí neupravená. Takto to bolo  niekoľko mesiacov, kým si 

Evelinkina mama nevšimla, že jej dcéra ráno neraňajkuje a v poslednej chvíli sa sťažuje na 

bolesť bruška alebo hlavy. Po týždni ako sa maminka Evelinky stále pýtala, čo sa niečo 

nestalo, Evelinka všetko mame povedala. Mamička ju vypočula a hneď sa rozhodla, že pôjde 

za Barborkinou mamou. Tam sa o všetkom spolu porozprávali a Barborkina mama sľúbila, že 

sa s dcérou porozpráva a dohovorí jej. Barborka sa ku všetkému priznala. Mama poslala 
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Barborku za Evelinkou, aby sa jej ospravedlnila. Na ďalší deň mi to všetko Evelinka 

povedala. Obidve sme boli rady, že sa to všetko dobre skončilo. 

 

         Andrea Ondrejková, 6.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  KYBERŠIKANA 

 

 Aby sme mohli vedieť, čo kyberšikanovanie je, musíme najprv vedieť, čo je 

šikanovanie. Šikanovanie je slovné alebo fyzické napádanie človeka. Medzi slovné patrí 
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urážanie danej osoby nadávkami, urážkami, vyhrážkami, ohováraním ... Medzi fyzické patria 

bitky, kradnutie, schválnosti (podkopávanie, strkanie) alebo menej nápadné ako napríklad 

ignorovanie. Šikanovanie sa môže vyskytovať väčšinou v škole, v práci alebo na internete 

(kyberšikanovanie). V šikanovaní človek, ktorý šikanuje sa označuje slovom agresor. Agresor 

má väčšinou nejaký problém v živote sám, ako napríklad traumy z detstva, bol sám 

šikanovaný a bitý doma ... Človek, ktorý je šikanovaný, je väčšinou niekto slabší, menej 

informovaný alebo ľudia výrazne odlišní ako napríklad iné oblečenie, inteligencia, 

správanie... Šikanovanie sa najčastejšie vyskytuje na druhom stupni základných škôl a viac 

medzi dievčatami. Šikanovanie sa na školách môže riešiť zvýšeným dozorom cez prestávky, 

nainštalovaním kamier. Odhaľovanie šikany je niekedy veľmi náročné. Deti sa boja, že ak by 

niečo také povedali, agresori by sa im za to pomstili. Preto radšej o situácii v triede píšu do 

anonymných dotazníkov, lebo sa to agresori nedozvedia. Obete sú v riešení tejto situácie 

pasívne a niekedy ani nič nepovedia. Určite by to obete nemali nechať len tak a niekomu to 

oznámiť, hoci je to zo strany obete ťažké. Teraz vďaka týmto informáciám sa môžeme 

presunúť na kyberšikanovanie. Je to vlastne forma šikanovania cez internet alebo telefón.   

V súčasnej dobe prevláda kyberšikanovanie väčšinou na sociálnych sieťach ako je 

Facebook, Instagram, Youtube alebo Twitter. Najčastejšie je to však na Facebooku, kde 

agresor píše obeti nevhodné alebo urážajúce komentáre pod statusy, fotky alebo píše urážky 

do chatu. Agresora na sociálnych sieťach je ľahšie sa zbaviť ako v realite. Stačí si ho všade 

„bloknúť“, aby nevidel čo pridávate a nemohol vás kontaktovať. Tiež sú tu aj aktívnejší 

agresori, ktorí si robia viac účtov a z každého vám vypisujú, ale po čase ich to omrzí. 

Bohužiaľ kyberšikanovanie nekončí len tu. Existujú aj viacej aktívnejší agresori, ktorých to 

len tak neprejde. Sú to hackari, ktorí sa vám môžu hacknúť na sociálne siete a písať pod 

vaším menom statusy a pridávať väčšinou fotky, ktoré ponižujú obeť alebo jeho kamarátov. 

To už sa musí riešiť zrušením účtu a ak ani to nepomôže, tak políciou. Existujú však aj horšie 

prípady , ktoré sú zobrazené aj vo filmoch (cyberbully) alebo knihách. Tie prípady sú také, že 

sa vám agresor hackne na web kameru – to znamená, že vás vidí keď ste na počítači a tiež vás 

môže kontaktovať. Väčšinou to prebieha tak, že od vás agresor požaduje, aby ste niečo 

spravili a ak odmietnete, bude pod vaším menom pridávať fotky, statusy atď. Takíto ľudia 

majú pod kontrolou aj váš telefón, aby ste nikomu nemohli zavolať. Po takýchto prípadoch sa 

obete uchyľujú k samovražde, čoho chcú docieliť agresori. V takýchto situáciách je potrebné 

oboznámiť rodičov, kamarátov a hlavne políciu, ktorí sú schopní vystopovať agresora. Toto je 

však len pohľad obete. Agresorov pohľad je iný. Takéto veci robí väčšinou kvôli tomu, že ho 
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obeť nejako urazila a chce sa jej odplatiť, čo je väčšina prípadov, alebo je to pre neho len 

forma zábavy. Zlej zábavy. Ale či je to šikanovanie v reálnom živote alebo na internete, 

problém je na oboch stranách. Problém má obeť či už je fyzicky alebo psychicky napádaná, 

ale aj agresor, ktorý ma očividne vlastný problém a kompenzuje si to takto. Preto ak niekde 

vidíte šikanovanie, pomôžte obeti a tým pomôžete aj agresorovi. 

         Jana Lešňanská, 7.B 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         KYBERŠIKANA 

 

 Kyberšikana nie je hmotná, nebolí fyzicky, ale má zlé následky. Je to druh 

šikanovania, ktorý sa neodohráva v reálnom prostredí, ale vo virtuálnom svete. Sú to sociálne 

siete v mobiloch, tabletoch a počítačoch. Kyberšikana má nemalé následky. Môže obeť 

dohnať až k samovražde.  

 Celý tento príbeh sa stal na gymnáziu v Londýne cez prestávku. Minulý mesiac prišla 

do školy milá, sympatická Leilla Sadness. Chlapci v triede ju nemali radi. Strkali ju, kopali, 
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ale jedného dňa sa rozhodli, že sa jej pomstia, že na túto školu prišla. Cez prestávku išla Leilla 

vyhodiť šupku od banánu. Keď sa vracala do lavice, jeden chlapec sa pred ňu postavil a strhol 

jej tričko. Keď stála polonahá bez trička a kričala, ďalší chhlapec jej vyzliekol rifle a vyhodil 

ich von oknom.  Leilla tam stála, plakala a ostatné chlapčenské skupiny si ju natáčali a fotili. 

Po krátkej chvíli jej jeden odvážlivec vyzliekol bielizeň a dotkol sa jej pohlavného orgánu. 

Leilla už to nevydržala a odišla zo školy domov. Celú cestu bežala nahá a keď prišla domov 

zaspala. Ráno, keď sa prebrala v nemocnici, poprosila o svoj notebook. Na všetkých 

sociálnych sieťach boli jej nahé fotky a videá. Keď sa vrátila z vyšetrenia, jej mama išla do 

práce, ale Leilla ostala doma. Už to psychicky nezvládla a obesila sa na švihadle. Nikto 

z rodičov odvážlivcov či žiadny chlapec nešiel do väzenia alebo do polepšovne.  

 Prečo tomu nevenujeme viac času? Kvôli zlým urážkam prišlo mnoho detí o svoj 

drahocenný život a nikto s tým nič neurobí. Malo by sa to ihneď zmeniť. I keď môžu tieto 

videá slúžiť ako dôkaz , nie je to všetko také jednoduché. Niektoré krajiny už dokonca 

ustanovili špeciálne policajné vyšetrovacie tímy proti šikane, ako napríklad Južná Kórea. 

V USA je kyberšikana dokonca federálnym zločinom. Ale sú tu aj iné štáty – Poľsko filtruje 

internet a zakazuje deťom v školách používať mobilné telefóny. Myslím, že by sme mali tomu 

venovať viac času a nečakať na ďalšie obete.  

         Andrej Dudáš, 8.A 
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Čo vymysleli štvrtáci 

Byvol Rišo  jedol zdravé byliny. A ochorel iba jeden raz. 

Bolo mu veľmi zle. 

Kobyla mu poradila čaj z byliniek.  Ešte dodala včielka Janka, nech si tam dá  

sladký med. 

Po poradení dvoch priateliek 

byvol  vstal a urobil si bylinkový 

čaj s medom. Teplý čaj si pil po 

čase mu bolo lepšie. 

A tak je zdravý až  do teraz.  

Adam Stromko 4.B. 

 

 

                                      Cesta 

Cestovali sme loďou  ku skalnatému mysu. 

Bol to   neveľký výbežok pevniny do mora. 

Poletovali nad  ním čajky a hlasno škriekali. 

Najznámejší   mys  je Mys  dobrej nádeje. 

Nachádza sa  v južnej Afrike. 

                                                                                    Radko Priechodský, Ivan Stromko, 4.B 

 

Malý rybár 

Žil  raz jeden Janko, ktorý rád chodil na ryby. 

Jedného dňa začalo pršať.  

Janko nevedel, čo má robiť. 

Zrazu prestalo pršať. Išiel von a stretol chlapca. 

„Ako sa voláš?“  
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„Fero, a ty?“ 

„ Janko.“  

„Tak môžeme ísť spolu  na ryby.“ 

„ Tak poď.“ 

 A išli na ryby a chytali. Spolu mali tri ryby. Upiekli si ich na večeru.  

 

 

 

 

 

Samko Stajník 4. B 

 

O namyslenom býkovi  

Bol raz jeden namyslený býk, býval na obyčajnom statku. 

Všetkým sa vysmieval. Sysľovi hovoril: 

´´Syseľ , syseľ ti si taký malý!,, Všetkým  

Sa tak vysmieval. Zvieratkám sa to 

nepáčilo. Rozhodli sa že zavolajú slona. 

Nakoniec ho zavolali. A ten dal býkovi  

takú príučku že sa už nikdy nikomu 

nevysmieval. Keďže ten slon nemal 

domov. On žil len v lese. Tak mu jeden 

syseľ daroval svoj domček a on sa 

presťahoval k druhému sysľovi.
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Ondrej Švárny    4.A 

Bol raz jeden rybár Rudo. 

Išiel chytať na rybník ryby, ktoré na obed zje zo svojou ženou. 

Rybník, na ktorom chytal rybár Rudo, bol veľmi pekný a čistý. Na 

strom priletela sýkorka Evka. Sýkorka mala pekné žlté bruško. 

K rybárovi prišiel veľmi škaredý had, ktorý sa mu točil okolo nohy 

ako húsenica . A nakoniec rybár Rudo  chytil päť rýb, ktoré si dal zo 

svojou ženou Milotou na obed. A zazvonil zvonček a rozprávky bol 
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koniec. Róbert Petruška 

4.A.  

 

 

 

 

 

                         

   Bystrá  kobyla 

Bola raz jedna veľmi bystrá kobyla 

Milka. 

Bývala na farme U dobrej bylinkárky. Na farme 

bola babka bylinkárka a dobrý farmár dedko Bystrík. 

Dedko Bystrík sa veľmi dobre staral o svoje zvieratá. Raz, 

keď dedko Bystrík a babka odišli, na farme sa stala veľká vec. 

Kobyla Milka zachránila malé mačiatko, ktoré padalo zo strechy. 

Kobyla vbehla pod strechu a malé mačiatko spadlo na jej chrbát. 

Keď sa dedko a babka vrátili, všetko bolo v poriadku.  
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Onedlho babka  

Bylinkárka a dedko Bystrík zistili, že majú 

na farme bystrú kobylu. 

                                         Simona Tekelová, 

Miriam Adamíková 4.A 

 

 

LITERÁRNE PRÁCE ZASLANÉ DO 

SÚŤAŽE EURÓPA V ŠKOLE 

--------------------------------------------------------------------------- 

ANIČKIN PRÍBEH 

  

Rada spomínam na veselé 

príhody. Často sa s mojou maminou 

rozprávame napríklad o časoch, keď 

chodila do školy. Sú to príbehy úsmevné 

ale aj smutné, na zamyslenie. 

 Zaujal ma práve tento príbeh. 

Hlavnou hrdinkou je mamkina 

spolužiačka Anička, ktorá bývala na internáte pri škole. Zdalo sa, že je všetko v poriadku, ale 

v skutočnosti to Anička nemala vôbec ľahké. Bývala na izbe s dvoma spolužiačkami, ktoré 

boli na ňu veľmi zlé. Nútili ju, aby udržiavala poriadok, keď mali službu, odovzdávala im 

jedlo, ktoré jej rodičia doma nabalili, kupovala im za svoje peniaze rôzne veci a dokonca aj 

cigarety. Vrcholom bolo dávať im aj z jej vreckového. Anička skromné a utiahnuté dievča 

znášala utrpenie a všetko zlo. Plakávala, pravdu nepovedala nikomu, aby neublížila. Dokonca 

aj rodičov prosila odísť z internátu, dôvod uviedla tento: Nedá sa mi učiť, lebo dievčatá 
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počúvajú príliš nahlas hudbu, preto sa zhoršujem v učení. Anička začala každý deň dochádzať 

vlakom do školy. Odrazilo sa to aj na jej zdraví. Dokonca aj v nemocnici bola. V škole veľa 

vymeškala... 

 Zlé spolužiačky s  ubližovaním stále neprestávali. Našli si iné obete. Šikanované 

dievčatá sa rozhodli, že to tak nenechajú a povedali to pani vychovávateľke, ktorá 

informovala riaditeľa školy. Situácia sa začala riešiť. Pán riaditeľ rozhodol, že dievčatá musia 

opustiť školu. Anička sa vracia na internát. Aj zdravotný stav sa jej zlepšil. Patrí k najlepším 

žiačkam. Uvedomila si, že urobila chybu, keď o svojom trápení mlčala. 

 Dôležité je čím skôr šikanovanie a zlo zastaviť. Oboznámiť rodičov, učiteľov, políciu 

o krivde a násilí, ktoré robia mne, alebo iným. Rozprávať sa s blízkymi o veciach, ktoré nás 

trápia. Predíde sa tak aj tomu najhoršiemu. Život je taký krásny, keď sme k sebe dobrí a milí. 

Nerobme si zle! Však si to myslíte aj vy? 

         Ema Berníková, 6.B 

 

SOM KTO SOM (príbeh) 

 Mám trinásť. Som celkom normálna baba. Chcem tým povedať, že aj moje správanie 

zasiahla puberta. Všetko ma zaujíma asi tak jeden deň, týždeň, mesiac a niečo aj dodnes. 

Hľadám sa. Obsiahla som rôzne oblasti – aj keď iba čiastočne. 

 Sťahujeme sa. Vstupujem do novej triedy. Asi dvadsať párov očí sa zapichlo do môjho 

zovňajšku. Pozerajú sa na mňa a skúmajú kto som aká som. Dievčatá kĺžu pohľadom po 

mojom oblečení. Je jednoduché. Skupina dievčat, ktorá ma značkové ma už teraz medzi sebou 

nevidí. Okuliare a rovné do chvosta zopnuté vlasy v nich pravdepodobne vyvolávajú dojem  

bifľošky. Chlapci riešia jedine to či som dosť pekná. Nesmelo sa usmejem. Dievča s vrkočom 

a strojčekom na zuboch mi ponúka stoličku vedľa seba. Konečne si sadám. Po pár dňoch sa 

v kolektíve spoznávame bližšie nielen podľa vonkajšieho vzhľadu. Pomáham kamarátke 

s angličtinou, ona mne zase vysvetľuje zlomky. Dohodneme sa, že po škole pôjdeme spolu na 

klzisko. O mesiac zistia, že na námestí vystupujem s tanečnou skupinou Freeze. Chcú, aby 

som ich učila tancovať hip-hop. Súhlasím. Okruh priateliek sa rozširuje. Odkrývajú aj moje 

vnútro. Som za ochotnú a dobrú kamošku. Až bližšie spoznanie ukáže aká som. 
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 Prebúdzam sa. Som tu a skutočná. Ten sen bol v mnohom pravdivý, sťahovať sa však 

nechcem. Tým dôvodom sú práve moje kamarátky. 

         Emma Butková, 7.B  

 

 

 

 

SOM KTO SOM... 

 My ľudia sme rôznorodí. Máme iný vzhľad, inú pleť, iné povahy... Niektorí ľudia 

majú šťastie na peniaze a iní na lásku. V dnešnej dobe je nevyhnutné oboje: ako aj internet, 

mobilné telefóny, tlačiarne, počítače, tablety. Aj tak si myslím, že najdôležitejšie je zdravie 

a láska. Niektorí ľudia si toto všetko dovoliť nemôžu. Ako deti, tak aj dospelý. Dnešná doba 

ide dopredu a pre deti v škole aj doma je nevyhnutné, aby mali internet, tlačiarne, ako 

pomôcku k ich vzdelávaniu. Učitelia často zadávajú úlohy, ako je napríklad projekt, práca 

s internetom, vyhľadávanie a vytlačenie obrázkov, hľadanie súradníc... Ako na toto všetko 

bez dnešnej techniky? Patrím medzi deti, ktoré toto všetko majú. Čo s deťmi, ktoré si to 

nemôžu dovoliť? Ich rodičia nemajú na to financie. Sú napriek tomu šťastní. Síce takým 

človekom by chcel byť určite každý z nás. Treba si zapamätať, že nie vždy sú na prvom 

mieste peniaze, ale šťastie, ako aj rodina. Tak si vážme to čo máme a pomáhajme si 

navzájom. Odpoveď na túto otázku nepozná asi nikto. Sú ľudia, deti vzdelané, talentované 

i jednoduchšie. Hlavné je, aby sme boli naozaj všetci zdraví......            

Lucia Navrátilová, 5.A 
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SOM KTO SOM 

 

Ľudia sa líšia od seba výzorom, národnosťou, povahou a všeličím iným. Každý z nás 

je niečím výnimočný. Na svete nenájdeme rovnakého človeka. 

 Kto som vlastne ja? Moje meno je Patrícia. Mám jedenásť rokov, štíhlu postavu, dlhé 

vlasy. Neviem, ako ma vidia ostatní, ale myslím si, že viem byť dobrou kamarátkou. Pre 

niekoho možno menej, pre iného viac obľúbeným dievčaťom. Rada pomôžem, poradím 

a vypočujem iných. No mám i menej obľúbené stránky. Rýchlo sa nahnevám, niekedy som 

lenivá, ale naopak, viem byť aj veľmi šikovná. Za svojím názorom si vždy stojím. 

 Neexistuje človek, ktorý je len dobrý alebo len zlý. A taká som aj ja. Pre niekoho 

obyčajná, no pre niekoho výnimočná. Som kto som, som sama sebou. 

           Patrícia Mederlyová, 5.B 
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MIER, TO JE UMENIE 

Je to naozaj až taká náročná vec? Je to až také ťažké, aby sme ako jeden druh, ako 

ľudia, vychádzali spolu v mieri? Mier je naozaj veľmi krehká vec. Možno si to mnohí z vás 

ani nemyslia, ale stačí skutočne málo, aby sa behom sekundy zničil. Ako povedal Mahátma 

Gándhí: „Oko za oko a svet bude slepý“. Pomsta naozaj nie je riešenie. Plodí sa z nej iba 

ďalšie zlo. V dnešnej dobe mám pocit, že ten náš svet už slepý je, keď nevidíme ako môžu 

hlúpe spory zničiť všetko čo máme. Trpia pri tom najmä nevinní ľudia. Ich životy sa zmenia 

zo sekundy na sekundu. Kvôli nezmyselnému sporu, túžbe po moci, či prahnutí po pomste sa 

ich životy otočia a zrazu je všetko inak.  

 Podľa mňa je to všetko úplne zbytočné. Veď sme predsa ľudia. Áno, sú medzi nami 

drobné rozdiely, ale tie stiera to, v čom sme si podobní. Sme jeden druh. Nemali by sme sa 

zabíjať a bojovať medzi sebou. Ubližujeme nielen sami sebe, ale aj svojmu okoliu. Aj prírode. 

Namiesto toho, aby sme ju chránili, ju znehodnocujeme. Mali by sme sa akceptovať 

a navzájom chápať.  

 Mnohokrát sa stáva kameňom úrazu vierovyznanie. Každý z nás má právo na voľbu. 

Nemôžeme niekoho diskriminovať len preto, že má odlišné názory ako ja. Práve to robí 

každého z nás výnimočným a jedinečným. Sú to práve naše názory, ktoré z nás robia takých, 

akí sme. Kiežby všetku zlosť, čo majú ľudia v srdciach, šlo len tak zmeniť. Kiežby boli ľudia 

schopní odpustiť. Myslím si, že by našli aj ten svoj vnútorný mier. Podľa mňa to je práve 

najdôležitejšie. Nájsť mier vo vnútri svojho srdca. Vedieť odpustiť, to je skutočné umenie. 

Nie je veľa takých ľudí, ktorí sa vedia nad niektorými vecami jednoducho povzniesť 

a povedať si, že im nestojí za to trápiť sa takými malichernosťami. Sama takýchto ľudí 

obdivujem. Keby sme sa to aspoň pokúsili naučiť, určite by sa nám žilo oveľa ľahšie a boli by 

sme spokojnejší. Tak isto vedieť akceptovať iných. Tiež to nedokáže hocikto. 

 Tak čo? Ešte stále si myslíte, že mier je také umenie? Mojím prianím je, aby mohli 

všetky deti na svete vyrastať v mieri, aby sa mohli vzdelávať, aby sa nemuseli denne báť 

o svoj život. Prajem si, aby mohli mať tieto deti vlastné sny, aby bol pre nich mier 

samozrejmosťou, ako pre mnohých z nás. Ani si neuvedomujeme aké máme šťastie. Viete si 

vôbec predstaviť, že by to tak nebolo? Ja nie. Tiež som ešte dieťa. A prosím ľudstvo, aby sa 

nad sebou zamyslelo. 

                                                                                                              Hana Štrkolcová, 8.A 
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Zabavme sa ……………….. 

 

          

THE BEST hlášky OF TRIP do Anglicka  

 

 

Domáci: How are you?     Žiačka: I am Veronika. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Prikyvovači: 

Domáci: What are you going to do tomorrow? Žiačka: Yes. 

Domáca: What kind of drink do you want?  Žiak: Yes. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Domáci: What religions are in Slovakia?  Žiak: We are white. (odpovedal  

           černochovi) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Žiak: Can you give me adapter, please?  Domáci: Is adapter your girlfriend? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Žiačka A: Koľko je hodín?    Žiačka B: 7°C 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Žiak: Ako sa povie dobrý deň po anglicky? (otázka na okolitých kamarátov) 

Domáci: Hello. 

Žiak: Dobrý deň. 

Žiak: This is náš lunch? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Kolektív zadnej časti autobusu: Nevieme koho je ktorá noha. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Žiačka: Čo sa tu mrvíš, čo si chlieb? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Učiteľka: Daj si dole tú bindu, je tu teplo. 

Žiačka: Pani učiteľka, on tu nemá ani jednu mikinu. 

Žiak: Ale mám tu desať tričiek s krátkym rukávom a vymieňam si ich častejšie, ako keď 

chodím do školy. 
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PERLIČKY Z DEJEPISU  

 

1. Kde je pochovaný M.R. Štefánik? 

Pri Brezne na brale. (Brezová pod Bradlom). 

2. Ako sa volal prvý panovník Západofranskej ríše? 

Karol Sýty. (Karol Lysý). 

3. Kto boli Cyril a Metod? 

Matematickí vedci. (Vierozvestcovia). 

4. Kto spôsobil sťahovanie národov? 

Benedikt XVI. (Huni). 

5. Kto založil Islam? 

Judáš. (Mohamed). 

6. Kam odchádzali Slováci za prácou? 

Usea. (USA). 

7. Kto boli Avari? 

Boli to ľudia, čo jedli mačky. (Kočovníci). 

8. Čo je letopočet? 

Ježiš Kristus pred narodením sa volal Letopočet.  

(Počet rokov od nejakej významnej udalosti, napr. narodenie Ježiša Krista). 
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9. Vodca protihabsburského povstania 

Štefan Počkaj. (Štefan Bočkaj). 

10. Odkiaľ prišli do Európy Židia? 

Z Islamu. (z Izraela).  

 

 

 

 

INÉ PERLIČKY  

 

Ryby – dobytok stravy. (doplnok). 

Žiarivý spôsob pochovávania. 

Ponorková vojna sa zmenila na zákopovú. 

Chorál – dáka rastlina. 

Výťah je zhustenie textu a konspekt je redší text. 

Arizátori – povojnoví zbrojátori, mali voľačo si Židmi. 

Na čo slúžia banky? – Keď máme veľa peňazí, tak ich dáme do banky. 

Bankovky – popísané a pokreslené kúsky papiera. 

Mince – za mince sa kupuje jedlo. 

Bankovky – peniaze, ktoré sa dávajú do banky. 

Dopravné prostriedky – stopka, križovatka, prechot prechocov, pozor hrb. 

Renesancia – sťahovanie národov. 

Oscarom ocenený československý film – Ostro sledované vtáky (vlaky). 

Prečo boli kresťania v Rímskej ríši prenasledovaní? – Lebo počuli, že Ježiš Kristus neveril 

v Boha. 
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