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Slová redakčnej rady na záver školského roku  

PAULÍNKA RAJTÁKOVÁ – moja prezývka - Rajpaulínka 

Robiť tento časopis nebolo ani ťažké, ani ľahké. 

Ale bola to zábava a som spokojná s výsledkom a dúfam, že sa vám bude páčiť,  a že sa aj 

zasmejete. 

A som rada že nám to vyšlo a podarilo sa nám to. S časopisom som osobne spokojná a dúfam, že 

aj ostatní. Tak sa majte :D.   
 

Slovensky: Ahoj volám sa Alžbeta Szabová  a dúfam,  že sa Vám páči náš časopis.  

English: Hi, my name´s Alžbeta Szabová and i hope you like this magazin. 

Francuzky: Bonjour mon nom est Elizabeth Szabová, et j'espère que vous aimez notre magazine. 

Nemecky: Hallo mein Name ist Elizabeth Szabová und ich hoffe, dass Ihnen unser Magazin 

gefällt. 

Japonsky: こんにちは私の名前はエリザベスだし、私たちの雑誌のように願っています。 

 

Karolína Smolárová -  Ahoj poviem  vám vtip. Zmija sa pýta zmije .Sme jedovaté? Prečo? Práve som si 

kusla do jazyka. Chcete ešte jeden? Príde chlap ktorí sa chce zamestnať. Pýtajú sa ho. Máte ženu? Nie. 

Prejde ho traktor. Máte dcéru ? Nie. Prejde ho traktor. Máte syna? Nie.  Prejde ho traktor . Máte prácu? 

Áno . Som traktorista.  Všetkým želám krásne prázdniny.  

 
 

Ahojte! Aj keď viem, že polovica z Vás si to neprečíta, aj tak Vám to napíšem. Dúfam,  že sa Vám náš 

časopis páčil alebo Vás zaujal. Snažili sme sa ho spraviť pre Vás, čo najzaujímavejší. Tak čawko   

Prajem kraaaaasne prázdniny a veľa zábavy  

 

Ahojte,ja som Veronika a som v redakčnej rade. Tak my len dúfame,  že sa vám 
náš časopis páči. 
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Venovanie 

Táto rubrika je venovaná významnému, alebo výnimočnému človeku, na ktorého si chceme zaspomínať. 

WHITNEY ELISABETH HOUSTON 

* 9. august 1963 Newark, New Jersey, Spojené štáty 

        † 11. február 2012 Beverly Hills, Kalifornia, Spojené štáty) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bola americká RnB a popová speváčka, herečka, bývalá modelka, 

príležitostná textárka a producentka. 

18. júla 1992 sa vydala za speváka Bobbyho Browna. 

 Po necelom roku sa im narodila dcéra Bobbi Kristina Houston Brown, jej prvé dieťa, jeho štvrté. 

16. októbra 2006 bolo ich manželstvo rozvedené. 

11. februára 2012 bola Whitney Houston nájdená mŕtva vo svojej izbe v hoteli v Beverly Hills.  

Príčina úmrtia nie je zatiaľ známa. 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/9._august
http://sk.wikipedia.org/wiki/1963
http://sk.wikipedia.org/wiki/Newark_%28New_Jersey%29
http://sk.wikipedia.org/wiki/New_Jersey
http://sk.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_%C5%A1t%C3%A1ty
http://sk.wikipedia.org/wiki/11._febru%C3%A1r
http://sk.wikipedia.org/wiki/2012
http://sk.wikipedia.org/wiki/Beverly_Hills
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kalifornia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_%C5%A1t%C3%A1ty
http://sk.wikipedia.org/wiki/RnB
http://sk.wikipedia.org/wiki/Pop
http://sk.wikipedia.org/wiki/18._j%C3%BAla
http://sk.wikipedia.org/wiki/1992
http://sk.wikipedia.org/wiki/Bobby_Brown
http://sk.wikipedia.org/wiki/16._okt%C3%B3bra
http://sk.wikipedia.org/wiki/2006
http://sk.wikipedia.org/wiki/Beverly_Hills
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VTIPY 
 

Učiteľka sa spýta detí, čo treba robiť pred spaním, 
 ale nikomu neprišlo na um, že ide o umývanie zubov.  

- No, Jožko, čo robia tvoji rodičia pred spaním?  
- Preboha! – vzruší sa Jožko, 

 - ja to viem, vy to viete, ale je to vari vhodná otázka do druhej triedy? 
 
 

Matka sa vyzvedá od dcéry, aby jej niečo prezradila o jej novom priateľovi.  

- Je slušný a poriadny?  

- Ó veľmi. Je proste úžasný. Nepije, nefajči, má super auto a vilu, milú ženu a tri rozkošné deti. 
 
 
 

- Ocko, prečo sa musím učiť angličtinu?  
- Vieš synček, po anglicky hovorí pol sveta.  

- A to nestačí?  
 
 

Pýta sa chlapček svojej plavovlasej mamičky:  
- Mama, čo je to mozog?  

- Daj mi pokoj s tými večnými otázkami, ja mám v hlave úplne iné veci!  
 
 
 

Móric v škole hovorí učiteľovi:  
- A moja sestra má osýpky.  

- Tak choď rýchlo domov, pretože môžeš nakaziť celú triedu.  
Po dvoch týždňoch sa Móric vrátil do školy a učiteľ sa ho pýta.  

- Tak ako sa má sestra? Už vyzdravela?  
- Neviem, ešte nepísala.  

- A kde preboha je?  
- No predsa v Austrálii. 
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         Učiteľka: Zavolám tvojim rodičom! 

         1-2 trieda: Pani učiteľkááá  

         3-4 trieda: Nie, nie! Ja sa polepším  

         5-6 trieda: Ale ja som nič nespravil! :-/ 

         7. trieda: Kľudne! :-D 

         8. trieda: Pozdravte ich! :-D 

         9. trieda: Tak sa ich prosím spýtajte, čo bude na obed! :-D 

 

 

                                    

 

 

 

 

            

 

 

        
 
 
 
 

 

Príde domov malý dinosaurus a pýta sa.  
  - Mami? Keď zomrieme, pôjdeme do neba?  
  - Nie, do múzea. 

 

 

 

 

 

 

Na ľade leží dieťa. 
- Pani to je vaše dieťa? 

- Áno 
- Bože veď prechladne! 

- Nebojte sa leží tam už tri dni a ešte ani     raz nekýchol. 
          

 

Pani suseda, ako sa volá váš malý    synček? 
- Digitálky. 

- A to prečo? 
- Lebo sa narodil bez ručičiek 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niky, Alžbetka, 5. B.   
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s pani riaditeľkou  Mgr. Hanou Závodnou  

 
 

1. Čo sa Vám najviac podarilo v tomto školskom roku? 
Myslím, že tento šk. rok mala škola veľa úspechov v rôznych súťažiach, či už vedomostných, alebo športových, čo 

je zásluhou najmä našich učiteľov. 
Za úspech považujem schválenie projektu pre našu školu, na ktorom som pracovala spolu s pani učiteľkou 

Majkrákovou, vďaka ktorému získame 1 000,- € na nákup športových pomôcok 
 

2. Aké boli vaše najťažšie úlohy? 
Tých úloh bolo viac, a v podstate denne pribúdajú. Je to kolotoč vyplňovania rôznych výkazov, písania správ, 

hlásení, stanovísk.... Ak je ich veľa a nemáte dosť času, všetky sú náročné. 
 

3.Máte nejaké plány do budúcnosti? 
Určite áno, plánovať sa musí. Veľmi mi záleží na prosperovaní našej školy a tak moje plány úzko súvisia práve 

s touto oblasťou. 
 

4.Čo najradšej robíte vo voľnom čase? 
Voľného času veľa nemám, ale rada sa idem prejsť so psami, ktorých máme, alebo jednoducho odpočívam pri 

televízii či knihe. 
Rada trávim čas s rodinou a  ak mám čas, cestujem za príbuzenstvom napríklad do Piešťan, Brezovej p. Bradlom, 

...... 
 

5. Akú hudbu radi počúvate? 
Mám rada rôznu hudbu, aj modernú aj vážnu, hudbu na počúvanie, relax, ale aj tanečnú. 

 
6.Akú speváčku/speváka máte najredšej? 

Asi nemám len jednu obľúbenú speváčku či speváka. Ale medzi moje obľúbené patrí  Madonna, Joni Mitchell, 
Dido, Enrique Iglesias, Adele,.... 

 
7.Aký šport máte radšej? 

Aj keď to na mne nie je vidieť, kedysi som veľa športovala. Na základnej škole som začala hádzanou a vodným 
lyžovaním. Na strednej som hrala volejbal a behala som na krátke trate. Dokonca som mala úspechy vo vrhu guľou. 

Počas vysokej to bol tanec. Teraz sa športovaniu veľmi nevenujem, ale mala by som niečo začať robiť. To určite! 
 

8. Akú krajinu by ste najradšej navštívili? 
Precestovala som toho veľa, ale ak by som si mala vybrať, asi by som chcela navštíviť Indiu. 

 
9.Aké jedlo Vám najviac chutí? 

Nemám obľúbené jedlo, ale mám rada taliansku kuchyňu. 
 

10.Kam sa chystáte na prázdniny? 
Už som trošku plánovala, ale ešte neviem, čo všetko stihnem, prázdniny sa mi zdajú na moje sny krátke. Určite 

pocestujem do Tatier a do Prahy. 
 

Ďakujeme za rozhovor                                                  Niky, 5. B. 
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s pánom učiteľom Ľubošom  Pallerom 

 
 

 

 

1. Aké je vaše obľúbené jedlo? 

Mám rád všetko, čo predtým kikiríkalo, bučalo, kvičalo,... 

 

2. Spomínate si na svojho obľúbeného učiteľa alebo učiteľku?  
Samozrejme! Bolo ich viac: matematikárka, dejepisárka, ... 

 

3. Aký je váš najobľúbenejší program v televízore? 

Televíziu pozerám málo, seriály vôbec. Považujem to za stratu času. Ak náhodou niečo 

sledujem, tak historické  dokumenty, prípadne spravodajstvo na rôznych televíznych 

staniciach, najčastejšie však na TA 3. 

 

4. Akú knihu ste mali alebo máte najradšej? 

To sa nedá presne povedať. Človek si väčšinou pamätá to, čo bolo prvé - teda moja prvá 

kniha, ktorú som prečítal, bol Smelý zajko a neskôr niekoľko stovák iných kníh. 

Vybudoval som si veľkú domácu knižnicu. V minulosti som knihy kupoval aj 

v antikvariáte a sem tam do neho zájdem i dnes. Ak niečo kúpim, musí sa jednať 

o výnimočnú historickú tlač, teda knihy, ktoré boli vydané pred viac ako sto rokmi 

a majú svoju historickú hodnotu. Jedná sa o vedecké práce, ktoré popisujú vtedajšiu 

úroveň poznania. Na beletriu dnes, žiaľ, nemám čas, čítam práce z histórie, politológie, 

matematiky, ... ale približne pred 5 rokmi som pochopil, že doba sa mení a kupovať 

tlačené knihy nemá zmysel, preto si sťahujem v zhode so zákonom „knihy“ z internetu 

a ukladám si  ich do počítača. Kupovať dnešné printové (vytlačené) vydania je, podľa 

mňa, zbytočné, lebo sa z nich stávajú iba „lapače prachu“. 

 

5. Poznáte nejaký vtip? 

Áno! Skúšanie je zo všetkého najkrajšie! 

 

6. Ako si dokážete udržať rešpekt? Lebo sa o vás hovorí, že máte rešpekt u žiakov. 

Neviem, či mám rešpekt. Snažím sa odučiť každú hodinu, či už mi „priamo“ patrí, alebo 

ju „iba“ suplujem tak, ako najlepšie viem.  Tiež si myslím, že keď si to niekto zaslúži, tak 

ho treba pochváliť  za dobrú robotu, ale ak si svoje povinnosti neplní, musí byť v zhode 

zo Školským poriadkom najskôr napomenutý a keď to nepomôže, tak treba použiť 

primerané výchovné opatrenia! Tak ako počas hodín, tak aj počas prestávok  a to aj keď 

nemám dozor, sa snažím, aby bol  na chodbách školy poriadok.  Podľa mňa, keď žiaci 

vidia, že sa učiteľ vždy snaží učiť tak, že vedia, o čom hovorí, že mu rozumejú, že koná 

dozor tak, že si nezľahčuje robotu, ocenia to. Či sa mi to darí a či je tým ocenením 

rešpekt, nechávam na žiakov samotných. 
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7. Zažili ste niečo strašidelné? 

Samozrejme, ale nebudem tým nikoho strašiť! 

 

 

8. Máte nejaké obľúbené číslo? 

Čísla sú len symboly a na mystiku čísel neverím, teda som nikdy neuvažoval 

o obľúbenom čísle. 

 

9. Akú vetu alebo slovo používate najradšej? 

Každý človek má určitý slovný zvrat, ktorý používa. Záleží však na prostredí, v ktorom 

sa nachádza, teda v škole používam určité slovné spojenie a mimo nej zas iné. Nerátal 

som ich školskú  frekvenciu, teda výskyt v určitej časovej jednotke, to musia posúdiť tí, 

ktorí ma počúvajú. Možno je však moja odpoveď skrytá v odpovedi na otázku číslo 5. 

 

 

10. Koľko rokov učíte už na tejto škole? 

Odpoviem matematickým príkladom. Viac ako sú dnešní piataci   na svete a menej ako 

dnešní deviataci, pričom k priemernému veku deviatakov je to dvakrát menej ako k veku 

šiestakov. Vypočítajte si to. 

 

PS. Ďakujem za otázky, niektoré boli  „tradičné“, iné nové a zaujímavé.  Kolektívu tvorcov 

časopisu želám veľa úspechov - hlavne „internetovej“ podobe časopisu - a dúfam, že 

nasledujúce čísla už nebudete tlačiť na papier a „ničiť naše lesy“, ale prestúpite na aktuálnu 

a modernú formu masmédií, s čím som vám ochotný pomôcť. 

 

Rozhovor pripravila  Rajpaulínka, 5. B. 
 

Moja škola – Okienková 7 Kde? Na Slnku. 

 

Ahoj deti. Moja škola sa nachádza na Slnku. Naša 

škola bola voľakedy úplne iná. Dokým neprišiel 

Ohník a nezačal robiť všetkým zle. Pani učiteľka 

hneď skríkla: „Ohník, nevyrušuj!“ A Ohník: 

„Dobre, dobre učka!“  

O pár dní prišiel ohník do školy zas a bol 

prechladnutý. Len, čo si kýchol, už spolužiačke 

horeli vlasy. Ohník sa ani neospravedlnil, len sa 

začal smiať. A pani učiteľka hovorí: „Ohník, 

ospravedlň sa a rýchlo. 

Rýchlo odpovedal: „Nie!“ 

Na ďalší deň prišiel Ohník úplne zdravý. Keď pani 

učiteľka hovorila o učive, čo sa budú učiť tento 

školský rok, tak ohnik stihol podpáliť spolužiačke 

vlasy a spolužiakovi oblečenie. 

Ohník nikdy nikoho neposlúchal, ba ani svojich  

rodičov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Veronika, 5. B.
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Móda 

 
 

 

Cukrová vata  

 
Farebné oblečenie zvýrazňuje blížiace sa leto a vašu letnú náladu. Zapamätajte si jedno, farby oživia všetko! 

Také jednoduché „cukrové“ oblečenie je veľmi ľahké zostaviť si aj doma: zoberte tričko hocijakej 

farby, nohavice inej farby a obuv tak isto, je iba veľmi dôležité, aby ste jednu 

farbu nepoužili dvakrát! Dôležité sú aj doplnky ako napríklad: náušnice, 

náramky, prstene, okuliare. 

Tak isto je podmienkou, aby boli 

farebné. Sú tu aj 

nechty, ktoré by mali 

byť zasa farebne zladené 

s oblečením. Najlepšie je použiť dve farby – čiže – príklad – dva nechty 

oranžové, ostatné bledoružovkasté. Oblečenie môže byť napríklad aj vzorované (prúžky, bodky) alebo 

s obrázkom. Náušnice – nie veľmi nápadné, ale zato výrazné farby. Náramok – väčší, okrúhly alebo 

gumičkový. EXPERIMENTUJTE! 

Ó, kvety 

V móde kvety označujú jar – všetko kvitne, začína byť teplo. Štyrmi slovami 

povedané – kvety to sa nosí.  

Doplnky. Šatky, prstene, náramky, kabelky... na jarné obdobie sa môže nosiť všetko. Môžu byť aj imidžové 

okuliare, a keď bude slnko (ak si trúfnete) aj slnečné okuliare. V obchodoch ste mali možnosť vidieť aj 

indické vzory po oblečení, čiže prepletané vzory, 

ornamenty.  

Teraz sme však zameraní na kvety. KVETY – niečo 

prírodné,  najčastejšie zelené. Na oblečení pri 

kvetoch ďalšie bývajú listy, aj keď nie vždy zelené. 

Pekné sú aj prepletané kvety na nohaviciach, 

šatkách a kabelkách. Skúste si aj vy pomiešať 

oblečenie podľa  kvetov.... 

Napríklad k takému kvetovému štýl  iba jednofarebná 

kabelka. Samozrejme, je to len na vás. 
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Teraz sa skúsme zamerať na detaily – DOPLNKY. 

 

Čiže si skúste predstaviť všetko možné, čo vás napadne – 

čelenky, opasky, sponky...  

K jednoduchým šatám si môžete pripnúť 

čelenku s veľkou ružou, či už s výraznými 

farbami. Na nohaviciach  je pekný aj opasok 

a k tričku s krátkymi rukávmi náhrdelník (detailne vypracovaný). Náramok (k 

čomukoľvek) zlatý napríklad,

s veľkým kvetom 

Dajte si záležať aj 

na obuvi a môžete sa pohrať s balerínami – jednu takej farby a druhú inakšej. 

Pokiaľ ide o tričká – akékoľvek vám napadne!  

Sany, 5. B.  
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Návšteva Slovenskej národnej galérie očami žiakov 

 

 

Cyklus workshopov 3 x naživo 

 

9.3. , 23.3. a 27.4. 2012 sme sa zúčastňovali veľmi zaujímavých a kreatívnych workshopov v Slovenskej 

národnej galéri v Bratislave. Žiaci si mohli vyskúšať prácu so sadrou, spoznávať rôzne materiály, štruktúry, 

techniky a rozvíjať svoju kreativitu.  

Cyklická návšteva galérie umožní žiakom spoznať rozmanitosť súčasného umenia a hlbšie porozumieť jazyku 

aktuálnej kultúry. Program si vyžaduje aktívnu účasť žiakov, spoluprácu pedagóga so SNG a prípravu v škole. 

Obsah a spôsob komunikácie je prispôsobený  veku žiakov. Program je navrhnutý v súlade so školským 

vzdelávacím programom, podporuje rozvoj kľúčových kompetencií žiakov v oblasti umenia a kultúry.  

Workshopy sú krásne rozdelené na niekoľko častí. Prvou častou je oboznámenie s cieľom, praktická práca 

s dielami v galérii, prepojenie kognitivného myslenia s dielom a jeho spätná analýza, získavanie nových 

pojmov a súvislostí. Druhú časť tvorí praktické overenie si pochopených pojmov a významov na vlastnom 

umeleckom diele.  A o tom všetkom je umenie.  

 

 

1 workshop s témou – Odtlačky pamäte, ostrovy pocitov  

Žiaci si mohli vyskúšať prácu so sadrou, pozorovať jej 

vlastnosti a schopnosti. Dozvedeli sme sa, kde všade je 

priestor, ako ho môžeme zachytiť a ako môžeme navždy 

zanechať odtlačok v pamäti času. Vytvorili sme zaujímavé 

štruktúry, do ktorých sa vryli naše stopy na rukách.  

Zaujímavé miniobjekty, ktoré vznikli po stuhnutí nás priviedli 

na cestu spoznávania vizuálneho umenia do inštalácie. 

Naše výtvory nám pripomenuli mnoho predmetov v našom 

okolí.  
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2 workshop s témou – Tvorivý nepokoj 

Spoznali sme opäť nové rozmery umenia a jeho možnosti ako sa na neho dívať. Spolu s Marcelou Lukáčovou 

sme sa opäť dostali hlbšie do priestorov súčasného umenia. Na výstave Delete sme zaujímavým spôsobom 

spracúvali témy minulé, ale aj súčasné. Snaha o vymazanie a miznutie je stále aktuálna. Pochopiť význam 

a princíp straty a opätovného nájdenia v inej podobe, nadobúdanie iných významov a rozmerov, bol skutočným 

zážitkom. Rozdelení v skupinkách sme hľadali dielo, ktoré nás zaujalo a spoločne sme prichádzali na jeho 

význam a posolstvo, pre ktoré bolo vytvorené. Tričko, ktoré sa rozpadne, alebo fotografie, ktoré nemajú tvár, to 

všetko začínalo nadobúdať význam. Veľmi pekne pripravený workshop. Spoločne sme si vytvorili na záver 

pekné dielko  z nazbieraných predmetov. Pochopili sme základné princípy elektronického média a animácie, 

fotografie, performancie, pohybu, vymazávania ako stratégie tvorby.  Pomocou fotoaparátu sme vytvorili krátke 

počítačové animácie. 

 
 

3 workshop  s témou – Neobyčajné príbehy obyčajných vecí  

Posledná téma bola veľmi kreatívnou, veselou a zábavnou. Na výstave Denisy Lehotskej sme sa spoznali 

priamo s autorkou diel, ktorá nás nasmerovala na hlbšie pochopenie významu umeleckého diela, mali sme 

jedinečnú možnosť sa priamo spýtať autora na jeho tvorbu.  

Mohli sme si zaspomínať a vyskúšať ako to asi vyzerá s obrusom, keby sme ho neprali niekoľko týždňov, či 

rokov. Aké stopy zanecháva čas na našich veciach, odtláčanie, dotyk, škvrna, 

farba, to všetko patrí k umeniu. Zanechali sme obrus, na ktorom sa odohrala 

slávnostná hostina. Zážitok, ktorý vznikol pri tvorbe bol jedinečný. 

Experimentovali sme s farbami, technikami, rozpúšťaním a tak sme vytvorili 

interaktívne dielo, ktoré zostane v našich spomienkach. Každodenný život, 

ktorý sa dá zachytiť a dokáže nadobudnúť nové rozmery v umení. To všetko 

sme sa naučili 

rozpoznávať. 

Vedieť, čo umenie 

je a čo nie je. 

Dnes už vieme, že 

umenie je 

odkazom, 

posolstvom 

autora, ktorý chce 

zachytiť 

myšlienku, dať jej 

hmotnú podobu. 

Vieme, že umenie 

nie je len to, keď je to dokonalé, ale jeho dotyk 

v našej mysli. Využili sme readymade, predmety z každodenného života, nové výtvarné techniky a postupy.  

Spoločne sme dokázali vytvoriť dielo a o tom je umenie.  
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Baran (21.3-20.4)      
Tento mesiac bude pre vás čarovný,  unesú vás totiž  mimozemšťania. 

 

 

Býk (21.4-21.5)          
Dávajte si pozor kam šľapete,  lebo tento mesiac je vám predpovedané,  že padnete do kanála. 

 

 

Blíženci (22.5-21.6)    
Dávajte pozor na svoju priateľku/priateľa, aby vám neutiekla za Me Gustom . 

 

 

Rak (22.6-22.7)         
Nechoďte tento mesiac na zmrzlinu nie je vám určená.......... 

 

 

Lev (23.7-23.8)          
Najbližší mesiac radšej nechoďte do lesa totiž to uvidíte sa tam!  

 

 

Panna (24.8-23.9)      
Neradíme vám chodiť na facebook ľudia vám nebudú likeovať  fotky .  
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Váhy (24.9-23.10)         
Tento mesiac sa radšej nevážte.  

 

 

Škorpión (24.10-22.11)   
Neradím vám chodiť  do bazénov, pretože vás vcucne vodný vír. 

 

 

Strelec (23.11-21.12)    
Nejedzte banány pretože uhorka to nechce.  

 

 

 

Kozorožec (22.12-20.1)  
Neradíme vám jazdiť na bicykli  lebo vám gumu praskne morský ježko.  

 

 

Vodnár (21.1-19.2)   
Nechoďte k veštici,  lebo vám sklenenú guľu hodí o hlavu.  

 

Ryby (20.2-20.3)   

Nedvíhajte krabie,  lebo z nich vylezie Derpina Me Gustová.  

 

 

     Niky, Miška, 5.B. 
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Receptár 

 
 

 

Linecké vajíčka 

 

ingrediencie 
300 g hladkej múky, 200 g tuku, 100 g cukru, 1 vajce 
ríbezľová alebo malinová marmeláda, 1 vrecúško červeného tortového 
želé 

 
postup 
Všetky suroviny rýchlo spracujeme na doske na cesto a uložíme na pár 
hodín do chladničky. 
Na pomúčenej doske cesto po častiach rozvaľkáme na tenko, asi 3 
mm a tvorítkom vykrajujeme tvary vajec. Do polovice vajec vykrojíme 
menšími formičkami ľubovoľné ozdoby. Vo vyhriatej rúre upečieme 
(180 ° C asi 10 minút). 
Vychladené zlepujeme marmeládou. Želé pripravíme podľa návodu na vrecúšku  a ešte teplé lejeme 
po troškách do každého otvoru (ozdoby) na vajciach. 
 

 

 

 

Mamičkine perníčky 
 

Ingrediencie 
500 g hladkej múky, 250 g práškového cukru, 3 celé vajcia, 100 g rozpusteného 
vlažného medu, 50 g masla, lyžička sódy bikarbóny, lyžička škorice, asi 3 klinčeky, 1 lyžica anízu,  
1 - 2 nové korenie, citrónová kôra, 1 vajce na potretie 
 
Postup 
Presypme múku a sódu a pridáme všetky ďalšie prísady. Vypracujeme cesto. Uložíme do 
mikroténového vrecúška do chladničky a necháme odpočívať 1 - 2 dni. Potom cesto po častiach 
rozvaľkáme, vykrajujeme rôzne tvary a kladieme na plech s papierom na pečenie, dávame ďalej od 
seba. Dáme do silno vyhriatej rúry, po  chvíli znížime stupeň. Ihneď po vytiahnutí z rúry potrieme 
rozšľahaným vajcom.  
Necháme vychladnúť na rovnej podložke. Ľubovoľne ozdobíme. 
Miesto uvedeného korenia možno použiť lyžicu hotovej zmesy korenia do perníka. Keď si ho ale 
pomelieme sami, perníčky sú voňavejšie. 
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Záhady sveta 

 
 

7divov sveta 

Chichen Itzá  
Chichén Itzá bolo založené okolo 6. storočia po Kristovi. 
Vybudovala ho mayská civilizácia a v súčasnosti ide o 
jedno z najväčších archeologických nálezísk. Prešlo 
niekoľkými rekonštrukciami a vďaka veľkej historickej 
hodnote bolo zaradené aj na zoznam Svetového dedičstva 
Unesco. Názov mesta sa dá voľne preložiť ako V ústach 
studne - nie je to náhoda, pretože v meste sa nachádza 
veľký počet originálnych studní, ktoré kedysi tvorili 
nenahraditeľný zdroj pitnej vody pre obyvateľov.   

                     
 
 

   Kristus spasiteľ 
Kristus Spasiteľ alebo Kristus Vykupiteľ je socha Ježiša 
Krista postavená v roku 1931 v Brazílii nad mestom Rio 
de Janeiro. Je umiestnená na 704 metrov vysokom 
pahorku Corcovado, jej výška je 30 metrov a podstavec 
pod ňou meria 7 metrov. Zobrazuje Krista s roztiahnutými 
rukami, akoby objímal mesto. Toto gesto malo vyjadrovať 
súcit a radosť z nezávislosti. Myšlienka vytvoriť sochu sa 
zrodila v roku 1922, keď Brazília oslavovala 100.výročie 
nezávislosti.  

 
 
 
 
   Veľký čínsky múr 

 
 
V horách na sever od Pekingu sa kilometre a kilometre 
kľukatí Veľký čínsky múr. Ťahá sa od jedného 
horského hrebeňa k druhému. Je to najpôsobivejší a 
najdlhší múr, aký postavila ľudská ruka. Vedie cez 
púšte, pastviny, údolia riek i zalesnené horské 
hrebene. Vytvára 3200 kilometrov dlhú neprerušovanú 
líniu, ktorá pretína severnú Čínu.  
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            Machu Picchu 

Machu Picchu známe je ako stratené mesto Inkov je 
mesto, ktoré vytvorili Inkovia vo výške 2430 m n. m. na 
horskom hrebeni nad údolím Urubamba v Peru asi 70 
km severne od Cusca. Machu Picchu je vybudované bez 
použitia železných nástrojov, ťažných zvierat a malty. 
Lokalita Svetového dedičstva UNESCO. Na Machu 
Picchu je asi stovka terasovitých polí a v múroch domov 
sa nenájdu dva rovnaké kamene, každý z nich bol totiž 
opracovaný tak, aby dokonale zapadol na svoje miesto. 

 Skalné mesto Petra 

Mesto 
vzniklo v dokonale krytom mieste, kde sa stretávajú tri 
údolia. Vedecké bádania zistili, že mesto existovalo už 
v dobe kamennej. Rozkvet však zažilo asi od 3. 
storočia pred Kristom za vlády Nabatejcov. Nabatejci 
boli jedným z arabských kmeňov a  patrili v tých 
časoch k významným obchodníkom a založili na tú 
dobu stabilné a prosperujúce kráľovstvo. Petra sa 
dokonca stala hlavným mestom kráľovstva. Po 
prejdení vstupnou bránou sa dostanete do mesta, 
ktoré sa rozprestiera v údolí. Kolonády, hrobky, 
amfiteáter pre takmer 10 - tisíc ľudí, to je len časť 

architektonického bohatstva, ktoré  tam na návštevníkov čaká. Podľa sprievodcov by na dokonalú 
prehliadku Petry bolo treba niekoľko dní.                                      

           Koloseum 
Koloseum v Ríme bolo najvačšou stavbou určenou na 
gladiátorske zápasy Rímskych odsúdencov. Patrilo k 
jednej z najvýznamnejších stavieb starého Ríma a 
dokonca i teraz jeho zvyšky patria k jednej z 
významných stavieb Ríma. Zápasy medzi gladiátormi 
vznikli pravdepodobne ako súčasť pohrebných obradov 
Etruskov - ich civilizácia existovala v období od 10. do 
3. storočia pred naším letopočtom -, keď obetovali 
živích na počesť mŕtvych príbuzných.  
 
Tádž Mahal  

 
 
Stal sa 
najveľkolepejším odkazom lásky. Symbolom Indie. 
Cieľom turistov. Divom sveta. Synonymom pokoja a 
pohody. Tádž Mahal (pre zaujímavosť tádž znamená 
koruna) je skvostná ukážka mughalskej architektúry, 
ktorá v sebe kombinuje vplyvy Perzie, Indie, islamu a 
Turecka. Mughalský monarcha Šahdžahán ho 
nechal vybudovať na počesť svojej najmilovanejšej 
ženy Mumtaz Mahal.  
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Nezvyčajné prídavné mená - neobyčajne a naopak  

 

      zelená noc 

                                prihriaty steak 

                                 triedna hydina 

                                 prirodzený bôčik 

                                 spotená cibuľa 

                                       mokrá kapusta 

   bravčové krevety 

                                                    

tancujúca šunka 

talentovaný šalát 

rybacie párky 

        mäsový dezert so smotanou 

                                                                                     

pštrosia nátierka 

                  paprikové papriky 

                      chlpaté párky 

namyslené hranolky do rúry 

                     suché jogurty 

                        losos okatý                            vyprážaný tuk 

                 smutné prošuto 

                múdre hranolky                       vysmiata nátierka 

                                     

                                                  tvrdý otravný syr 

                           veterné finále 

                       vénusz listnatý olej 

                        ihličnaté stehno 

                          chlieb vysoký 

                        kvitnúca omáčka 

                         milý pangasius 

      Žaškovská, Szijjártó, Koutný. 5.A. 
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Nekonečná vojna  
 

 
Dávno pradávno žil raz jeden muž,  ktorý mal 

voch synov. Títo chlapci mali zvláštnu krv. Krv 

ktorá reagovala s inými látkami úplne inak ako 

normálne. Prvého, Majkla za mlada uhryzol 

netopier, a tak sa stal prvým z druhu 

nesmrteľných – upírom. Každého koho potom 

Majkl uhryzol, stal sa tiež upírom .  Druhého,  

Wiliama pohryzol vlk a stal sa predchodcom 

všetkých vlkolakov. Každého koho Wiliam 

pohryzol premenil sa veľmi bolestivou premenou 

na vlkolaka. 

        Na zámku Carper žil veľmi starý  upír 

Niklaus so svojou dcérou Eyrou, šľachticmi, 

radou  a armádou nesmrteľných upírov. Okolie  

hradu obklopoval temný a rozľahlý les. Na 

opačnej strane hradu bol úzky morský záliv, aby 

sa z mora dalo dostať k zámku. Slnko tu bolo 

vidieť iba málokedy. Keď sa raz Niklaus 

prechádzal po hrade, v jednej z komnát našiel 

ľudská dieťa. Nad dieťaťom stál vlkolak, ktorého 

Niklaus jednou strelou z kuše odrovnal. Chcel 

zabiť aj dieťa, ale niečo mu v tom zabránilo. 

Rozhodol sa dieťa ušetriť. Dal mu meno Lucius. 

Keď Lucius rástol, bol čím ďalej tým silnejší. 

Mal takú silu a odhodlanie ako nikto iný. Mal 

však ešte jeden zvláštny dar či prekliatie. Keď 

chcel vedel sa hocikedy premeniť na vlkolaka. 

Túto vlastnosť Niklaus nikdy predtým nevidel.  

Vlkolaci sa nikdy predtým nevedeli premeniť na 

ľudí. Niklaus túto schopnosť využil a stvoril 

ďalších polo vlkolakov a polo ľudí – Lykanov. 

Lykani upírom slúžili a boli im oddaní. Poistkou, 

že sa lykani upírom nepostavia,  bol obojok na 

krku každého z lykanov. Bol to kruh okolo ich 

krku s hrotmi otočenými smerom  dnu, takže keď 

sa premenili na vlkolakov 

hroty sa im zarezali do 

krku a zomreli. Eyra sa 

v jednu chladnú noc 

vybrala na koni do lesa. 

V lese ju napadlo pár  

vlkolakov (nie lykanov).  

Eyra celá vystrašená sa 

na koni ponáhľala naspäť 

na hrad. Vlkolaci jej boli 

celkom v pätách. 

 

 

 

Keď stráž hradu uvidela, že Eyra uteká pred 

niekoľkými vlkolakmi, okamžite sa postavili ku 

zväčšeným kušiam a začali strieľať. Nevedeli 

vlkolakov trafiť. Keď jeden z nich vyskočil na 

Eyru, odrazu padol na zem ako kameň a ďalší 

vlkolaci tiež postupne z ničoho nič popadali na 

zem. 

Bol to Lucius, ktorý so svojou presnosťou 

a výbornou kušou strafil  všetkých vlkolakov.  

 

Keď Eyra vošla do hradu, povedala Luciusovi: 

„Kováč nemáš na práci nič iné ako hrať sa so 

zbraňami?“ Vtom prišiel Niklaus a povedal: 

„Prejav Luciusovi vďačnosť, zachránil ti život“. 

No Eyra  bez slov odišla do svojej komnaty. 

V skutočnosti však Luciusa milovala. Tajne sa 

spolu stretávali a milovali sa. Niet divu, že sa 

Lucius do Eyra zamiloval. Mala krásne prenikavé 

modré oči, lesklé čierne  vlasy a dokonalú pleť. 

Keď to Niklaus zistil, bol veľmi nahnevaný. 

Zakázal Eyre vídať sa s Luciusom. Niklaus 

v Luciusovi stratil dôveru, upozornil ho, že 

nechce, aby sa s Eyrou vídal a dal ho potrestať 

päťdesiatimi údermi bičom. Luciusovi sa 

nepáčilo ani to, ako sa upíri správajú k lykanom. 

Týrali ich, bili ich a urážali ich. Preto sa Lucius  

rozhodol, že sa pokúsi o útek. Keďže bol kováč, 

sám si vyrobil kľúč ku svojmu obojku. Jednu noc 

prišiel k väzniciam, v ktorých boli cez noc 

uväznený ostatní lykani. Podal im kľúč a povedal 

im nech zhromaždia všetkých lykanov.  Lucius 

ich viedol tajnou chodbou ku slobode. Keď už 

boli takmer vonku z hradu, upíri po nich začali 

strieľať s obrovských kuší. Podarilo sa im zabiť 

a zraniť väčšinu z lykanov, ale malá časť na čele  

s Luciusom unikli. Lucius im sľúbil,  že sa po 

nich vráti. S Eyrou sa dohodol, že sa na ďalší deň 

presne o polnoci stretnú 

pri rieke  Seah. 

Keď však Eyra 

neprichádzala, rozhodol 

sa sám ísť po ňu na hrad.  

 

 

 

 

Vedenie lykanov predal 

Korathovi, dobrému 

priateľovi. Príčinou 

prečo Eyra neprišla 

k rieke je, že keď 

Niklaus Eyre chytil brucho, cítil kopanie. Bol to 

jej a Luciusov syn. Niklaus plný  hnev 
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a znechutenosti dal Eyru uväzniť. Rada sa 

zhromaždila a hlasovalo sa aký 

trest určia Eyre za takúto zradu. Všetci, úplne 

všetci hlasovali za popravu.  

Tak Niklausovi nezostávalo nič 

iné iba  nechať svoju jedinú 

krásnu dcéru popraviť. Lucius už 

bol vtedy na hrade. Podzemím sa 

dostal až do miestnosti, kde bola 

spútaná Eyra. Odpútal ju 

a spoločne sa pokúsili utiecť tou 

istou cestou von z hradu. No 

Niklaus očakával, že si Lucius 

príde po Eyru. Do podzemia dal 

zápalné sudy. Keď Lucius 

s Eyrou išli podzemím hradu, 

sudy sa zapálili. Neostávalo im 

nič iné iba vyskočiť na povrch, 

kde ich už  čakali desiatky 

upírov. Aj keď sa im podarilo 

niekoľko upírov zabiť, no čelili veľkej presile 

a nakoniec ich dostali. Keď sa Lucius prebudil, 

boli v tej istej miestnosti ako  

 

bola Eyra uväznená aj predtým. Mal spútané ruky 

a oproti nemu bola Eyra priviazaná o akýsi stĺp. 

Miestnosť mala kruhový tvar a bola v nej tma. 

Niklaus vstúpil a povedal: „Lucius preklínam ťa, 

pripravil si ma o dcéru!“ So sklonenou hlavou 

Nikolaus opustil miestnosť. Strecha miestnosti sa 

začala otvárať a do vnútra vnikli slnečné lúče. 

Eyru ako upíra slnečné lúče spálili na uhol. 

Lucius zúril, kričal a  plakal. Z hnevu sa začal 

premieňať na vlkolaka. Roztrhol reťaze a vyšiel 

na dvor hradu.  

 
 

Chcel utiecť, ale upíry mu to nedovolili. Strieľali 

po ňom kušami s lanom na konci a priťahovali ho 

naspäť. Lucius s posledných síl zareval na celý 

les. Začala sa triasť zem. Nebolo to zemetrasenie, 

bola to obrovská armáda vlkolakov a lykanov. 

Neuveriteľné koľko vlkolakov sa podarilo 

Korathovi pridať na ich stranu. 

Bolo ich nespočetne veľa a blížili 

sa k hradu. Stráž sa so strachom 

v tvári presunula ku obrovským 

kušiam a začali po nich páliť. 

Niektorých vlkolakov trafili 

a zabili, ale bol to len zlomok 

z ich počtu. Keď prenikli za 

hradby hradu, začalo sa strašné 

krviprelievanie medzi dvoma 

rasami. Vlkolaci pozabíjali celú 

radu starších upírov a všetkých 

šľachticov. Keď sa Lucius 

prebral, nikde nevidel Niklausa. 

Vydal sa ho hľadať do podzemia. 

Po zemi boli pohádzané časti 

Niklausovho brnenia.   

Lucius išiel po stope. Keď dorazil do veľkej 

temnej miestnosti, Niklaus ho napadol zozadu, 

ale Lucián si ho všimol a obránil sa mu. Dlho 

spolu bojovali. Obidvaja boli plný hnevu lebo 

Niklaus si myslel, že kvôli Luciusovi Eyra umrela 

a Lucius bol zase presvedčený, že za Eyrynu smrť 

môže Niklaus. Koniec koncov on ju odsúdil na 

smrť. Nakoniec sa Luciusovi podarilo prepichnúť 

Niklausovi hrdlo a s úsmevom na tvári ho zhodil 

do mora, ktoré bolo zo zadnej strany hradu. 

Ostatných upírov vlkolaci pozabíjali. Lykani 

a vlkolaci oslavovali Luciusa za to, že im dal 

slobodu. Mysleli si, že sa všetko skončilo ale 

Lucián vedel, že skutočná vojna sa práve len 

začína. 

 Vladimír Vachálek,7. A.
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Pop star 

Nicky Minaj 
 
Povolanie: Speváčka,raperka 
Dátum narodenia: 8.12.1984 
Miesto narodenia: Trinidad,Trinidad a Tobago 
Znamenie: Strelec 
Výška: 163 cm 
Členka skupiny: Young Money 

Onika Tanya Maraj lepšie známa pod svojím umeleckým menom Nicki Minaj [nyki 

mináž], je "rapperka" a textárka z New Yorku. Narodila sa na 

Trinidade, ale potom sa presťahovala do štvrti Queens v New 

Yorku aa vyštudovala na LaGuardia High School. Svoj prvý 

mixtape pod názvom Playtime Is Over vydala roku 2007. 

Potom nasledovali Suck Free a Beam Me Up Scotty v roku 2008 a 2009. Potom Nicki 

Minaj objavil americký raper Lil Wayne vďaka ktorému podpísala v auguste 2009 

zmluvu so spoločnosťami Young Money Entertainment a Cash Money Records s 

distribúciou od Universal Motown.   
Jej debutový album Pink Friday (2010) sa stalo komerčným 

úspechom a dosiahlo popredných pozícií v US hitparáde Billboard 

200 a len mesiac po vydaní bolo ocenené ako platinovej spoločnosťou RIAA (Recording 

Industry Association of America). Stala sa tiež prvým umelcom ktorý mal celkom 7 piesní v 

Billboard Hot 100 v rovnakej dobe. Jej druhý singel z albumu "Your Love" pre zmenu 

dosiahol na prvú priečku hitparády Billboard Hot Rap Songs a Minaj sa tak stala prvou 

speváčkou od roku 2002, ktoré sa tento kúsok podaril. Stala sa tiež 

prvou speváčkou zahrnutú na MTV 's Annual Hottestn MC List.  

Život  
Narodila sa roku 1982 v meste Saint James, (predmestí hlavného 

mesta Trinidadu a Tobaga Port of Spain). Jej rodina bola indo-afrického pôvodu. Nicki 

musela žiť do piatich rokov so svojou babičkou, pretože jej rodičia toho času hľadali 

nový domov v Queense. Jedného dňa za ňou potom prišla jej matka a odviezla si ju so 

sebou do New Yorku.Její otec bol podľa jej slov alkoholik, bral drogy a raz sa dokonca 

pokúsil zabiť Nickiinu matku, keď v dome založil požiar.  
Minaj navštevovala Strednú školu Elizabeth Blackwellové 210, kde hrala na klarinet. Úspešne potom absolvovala 

LaGuardia High School, kde sa špecializovala na hudbu a divadelné vystupovanie. Plánovala dokonca na škole aj 

jedno spevácke vystúpenie, ale v deň konania stratila hlas.  

Hudobná kariéra  2007-09:  
Začiatky Nicki Minaj vydala svoj prvý mixtape roku 2007. Niesol názov Playtime Is Over a vyšiel u spoločnosti 

Dirty Money Records. Neskôr (júl 2008) vydala svoj ďalší mixtape nazvaný Suck Free, pod značkou spoločnosti 

Be. V roku 2008 taktiež vyhrala cenu na Underground Music Awards v kategórii 

Najlepšia speváčka roka. Ďalšie mixtape Minaj s názvom Beam Me Up 

Scotty jej vyšiel v apríli 2009 pod spoločností Trapaholics Records. Beam Me 

Up Scotty potom zaznamenal kladný ohlas na televíznych staniciach BET a MTV. 

tiež objavila v magazíne XXL.  V apríli 2009 sa 

2010: Pink FridayPo boji medzi nahrávacími spoločnosti nakoniec 

zvíťazila Young Money Entertainment. V septembri 2009 Nicki Minaj vyhlásila 

že s nimi uzavrela kontrakt zahŕňa všetko od sponzoringu po reklamu.  

V septembri 2010 Minaj na Ustream.tv uviedla že názov albumu bude Pink Friday. Potom, čo album 19. novembra 

2010 vyšlo, sa objavila aj jeho deluxe edície. Obal albumu ste si však mohli oficiálne pozrieť už 15. októbra 2010.  
Prvý neoficilání singel z albumu "Massive Attack", vyšiel v apríli 2010. Až v septembri potom Minaj vydala 

oficiálny singel "Your Love", ktorý obsadil 14. priečku v Billboard Hot 100 a siedmu priečku v hitparáde Hot R & 

B / Hip-Hop Songs. Minaj potom v spolupráci s frontmanom skupiny The Black Eyed Peas will.i.am vydala ďalší 

úspešný singel "Check It Out". Potom nasledovali single "Right Thru Me" (september 2010) a "Moment 4 Life" v 

spolupráci s kanadským raperom a spevákom Drakom (november 2010), ktorý je najúspešnejší piesní z albumu.  

V USA potom bol vydaný ešte singel "Did It On'em" a medzinárodne i úspešná pieseň "Super Bass".      

                                                                                                                                                                   Miška, 5.B. 

http://will.i.am/
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Dobrodružstvá zvierat okolo nás 

 
 

 

BLCHA   ELA 
 

 

Kde skákalo, tam skákalo, skákala aj blška 

Ela. Bola vážne maličká. Bývala v srsti 

 hnedom jazvečíkovi menom Lolko.  Ako si 

tak Ela raz popíjala čaj a uvažovala nad 

životom, rozhodla sa, že pôjde do sveta. 

Rozlúčila sa s Lolkom, zbalila si do 

ruksačiku jednu buchtu s džemom 

a odcupkala. Chcela navštíviť starú 

kamarátku kliešticu Amandu, ktorá bývala 

v steble trávi pri jazere číslo 38. Ako tak 

išla pri veľkej mláke stretla hada. „Ahoj 

blška kde sa tu berieš?“ Zasipel na ňu had. 

Ela vedela, že sa nemá 

rozprávať s cudzími hadmi, 

a tak sa snažila okolo neho 

len rýchlo prejsť. Had ju 

však nepustil len tak ľahko. 

„Čo máš v tom ruksaku 

maličká?“ „Buchtu“ 

odpovedala vystrašene Ela. 

„Tak mi ju teda daj a ja ťa 

pustím.“ Tak mu Ela dala 

jediné jedlo,  čo mala 

v ruksačiku. Začalo sa 

stmievať a Ela bola čoraz vystrašenejšia 

a začala byť hladná. Tak si ľahla na zem, na 

ktorú si položila veľký lopúch a prikryla sa 

listami. Snažila sa zaspať, ale bola veľmi 

vystrašená na to aby v pokoji zaspala,  a tak 

si prikryla hlavičku steblami trávi . Po čase 

zaspala. Keď sa ráno prebrala,  okolo nej 

stáli malé myšie mláďatka a sledovali ju. 

„Ahoj ja som blška Ela. A vy ste??“ Spýtala 

sa s úžasom Ela,  keď videla ich dokonale 

vyšité šaty. „Ja som Uško, toto je môj brat 

Ťapko, toto je naša sestra Hryzka a toto je 

Ňamka, naša druhá sestra.“ Predstavil seba 

a súrodencov myšiak v modrých 

nohaviciach. „Neviete,  kde e nejaká čistá 

mláka a niečo pod zub?“ Spýtala sa myšiek 

Ela. „Óh,  áno poď s nami.“ Povedala 

Myška v ružových šatočkách. Prišli ku 

krásnej čistej mláke, čistejšej ako rosa ráno 

na tráve. A ukázali jej veľký krajec chleba 

pod starou vŕbou. Ela sa dočista 

vyumývala, poriadne najedla, poďakovala 

myškám,  zbalila si do ruksaku trošku 

chlebíka,  čo ostal a odišla. Prechádzala pri 

mnohých steblách trávi 

s číslami- 35, 36, 37, 38. 

Keď Ela videla číslo 38 

spomenula si na Amandu. 

Postavila sa na špičky,  ako 

najvyššie vedela a videla 

jazero. To musí byť ono! 

Pomyslela si, a tak zazvonila 

na malý zvonček. O chvíľu 

jej prišla otvoriť klieštica 

Amanda. „Ó,  ahoj Ela! Poď 

ďalej.“ Privítala ju Amanda.  

Ela jej vyrozprávala,  čo všetko zažila. „No 

toto“ povedala na konci Amanda. „Chcela 

by si tu ostať, priateľka?“  Och je to od teba 

veľmi milé, ale nebude ti to prekážať?“ 

Spýtala sa jej Ela. „Och nie, ja som tu stále 

sama, budem veľmi rada ak tu budeme 

bývať spolu!“ A tak Ela a Amanda spolu 

žijú, možno aj dodnes  
 

 

Niky, 5. B

.
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Rozprávky trochu naopak 

 

Snehulienka: Ako to bolo naozaj  
 

Za horami, za dolami, za riekami, či potokmi,  

žila rodina kráľa, čiže aj kráľovná a ich dcérka 

Snehulienka. Meno Snehulienka jej  dali preto, 

lebo bola bledá až biela ako černoch, ktorý 

padol do vápna, ústa červené ako granátové 

jablká. 

 

Kráľovnú však onedlho prešiel šialený vodič na 

BMW. Kráľ smútil ledva deň a prisahal, že si už 

žiadnu ženu v živote nevezme! Slzy mu stekali 

tvárou ako vodopád... 

O týždeň neskôr ako by 

 ani nič neprisahal, ženil 

sa ale už po 32-krát. Bol 

šťastný, vysmiaty ako 

klaun v cirkuse . Nová 

macocha si vo výpredaji 

IKEA kúpila  

čarovné zrkadlo, každé 

ránn sa pred zdrkadlo  

postavila a pýtala sa: 

„Kto je najbohatší a najkrajší na celej Zemi?“ 

Zrkadlo, aby sa s ňou nemuselo handrkovať, 

vždy odvetilo: „Vy pani moja, iba vy!“ A boli 

spokojní obaja.... 

Snehulienka stále rástla a rástla do krásy 

(kupovala si totižto silný a tmavý make-up 

V Dm drogérii) až bola krajšia ako všetky devy 

v okolí, aj ako Macocha. Macocha sa jedného  

pekného upršaného dňa posadila pred zrkadlo 

a riekla: „Ktože je najkrajší na celej Zemi?“ 

Zrkadlo to už ďalej nevydržalo a povedalo: 

„Snehullienka, no kto iný?! Vy určite nie!“  

Macocha závisťou najprv ožila, potom ozelenela 

a dokonca zmodrela. A keď sa jej vrátila 

prírodná farba, prikázala sluhovi, aby ju 

odviedol do lesa a tam ju zastrelil. Sluha síce 

chvíľku váhal, pretože Snehulienku tajne 

miloval, keď mu však Macocha ukázala kufrík 

plný euro bankoviek, hneď si to rozmyslel. 

Nakecal Snehulienke, že ju vezme na 

uzdravujúcu kúru do kúpeľov. V lese mu jej  

však predsa len prišlo akosi ľúto, a tak ju iba 

vyhodil z auta wolzvagen a vrátil sa späť. 

Snehulienka chvíľku blúdila po lese, a potom 

našla malý rodinný domček   

Keď chcela vojsť dnu, hlavu si buchla 

o zárubňu, pretože na malej chalúpke boli 

logicky malé dvierka... Vo vnútri bol malý stôl, 

na stole sedem príborčekov, sedem tanierikov 

a sedem pohárikov. Snehulienka vyžrala všetko 

jedlo!! Vyslopala všetku Nikolausku 

s pohárikov! A ľahla si nadrzovku do postielok 

na kolieskach. Po chvíli do chalupy vošlo 

niekoľko zafajčených 

trpaslíkov. „Niekto mi 

zjedol moju kašičku.“ „A 

mne niekto vypil vodku!“ 

„Aj mne!“ „Aj mne!“  

Snehulienka sa zobudila 

a porozprávala im ako sa 

tam vlastne ocitla. Oni jej 

naoplátku porozprávali 

kam chodia tak skoro ráno. 

Chodievajú pracovať na 

svoju plantáž, takže nemajú čas starať sa 

o chalupu.... Ona im navrhla, že kým budú preč, 

ona navarí sáčkové polievky, uprace 

s najmodernejším vysávačom a hodí špinavý 

riad do ich luxusnej umývačky na riad. Tak im 

varila, upratovala, až sa Macocha jedného dňa 

dozvedela, že Snehulienka žije.  

Rozhodla sa odstrániť ju sama! Vyrobila 

otrávený banán, prezliekla sa za zelovocárku 

a išla do hôr. Našla po troch dňoch hľadania 

Snehulienku.  Ponúkla jej banány. 

Snehulienke sa to nezdalo, pretože bol modrý, 

miestami tyrkysový... No dala sa ukecať 

a zahryzla sa doň.  A v zápätí padla na zem 

mŕtva. Macocha odišla bývať štastne do 

Honkongu. Za súmraku sa vrátili trpaslíci 

z plantáže, zbadali Snehulienku ležať 

podchladenú na zemi. Zbavili sa jej, pretože už 

im nebola užitočná a na pohreb míňať nechceli.  

Po čase ju našli smetiari, ktorí sa do nej 

zamilovali. Tak ju naložili do auta a odviezli si 

ju, bola svadba. Plno detí, malé smetiarčatá 

a žili šťastne, až kým sa nerozviedli. 

Veronika Bogárová, 7. A. 
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LAMOHLAVY  Lamohlavy   LAMOHLAVY 

 

 

 

Hľadaj na obrázkoch  nepochopiteľné 

 
  

 
 

  
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alžbetka, 5. B. 
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René 

René - je hĺbavý, má latinský pôvod a v preklade znamená "znovuzrodený". Nositeľov tohto na 
našom území ojedinelého mena oslovujeme jednoducho René, prípadne aj Ren, Reno, Renko. 

 

Alžbeta 

Alžbeta - je ľudská, má hebrejský pôvod, je novozákonné a v preklade znamená "Bohu 
zasvätená". S Betkami, Betuškami, Alžbetkami, ako ich prezývame, sa na Slovensku 
stretávame iba ojedinele. 

 

Nikola a Nikolaj 

Nikola a Nikolaj - sú inteligentní. Ženské a mužské meno Nikola, Nikolaj majú francúzsky pôvod 
a v  preklade 

znamenajú "víťazstvo". Ak sa stretneme s nositeľmi tohto  
 menej rozšíreného mena, oslovujeme ich Niki, Nika, a Nik, Nikino 
 

Marek 

Marek - má latinský pôvod a v preklade znie "bojovník". Toto meno patrí na Slovensku medzi 
pomerne zaužívané. 

Nina 

Nina - je pôvabná, je ruské, ale má zrejme grécky pôvod a jeho význam je "pochádzajúca z 
mesta Ninive". Nositeľky tohto v súčasnosti na Slovensku  

obľúbeného mena oslovujeme Ninka, Ninočka. Niny. 
 

Tibor 

Tibor - je optimista, má latinský pôvod a znamená "muž pochádzajúci z latinského mesta Tibur". 
Nositeľov tohto na Slovensku málo rozšíreného mena oslovujeme Tibi, Tibino, Tiborko, Tibko 

Tomáš 

Tomáš - je úprimný, má hebrejský pôvod a v preklade znamená "dvojča". Nositeľov tohto bežne 
zaužívaného mena oslovujeme Tom, Tomi, Tomino, Tomáško. 

Niky, 5. B. 
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Vymyslené príbehy na pobavenie  

 
POMSTA VLKOV 

Jedného večera sa dvaja vlci prechádzali po 

lese. Ich mená boli ostatným členom z ich rodu veľmi 

známe, lebo oni dvaja boli ich kráľom a kráľovnou. 

Volali sa Ilahin a Fiae. Pri prechádzke pod rúškom noci 

spolodili dieťa – vĺča. Pri ceste späť do ich kráľovstva 

ich napadla svorka rysov. Fiae začala utekať, aby 

ochránila ešte nenarodené dieťa. Ilahí sa im postavil na 

odpor. Ilahín sa obratne vyhol jednému rysovi 

a zotrvačnosťou zabil druhého. Utŕžil zopár rán, ale 

ďalej bojoval. Boj neprestával a rysy sa do neho stále 

púšťali s čerstvými silami. Ilahín už ďalej nevládal 

odolávať útokom rysov. Upadol na zem a nepriatelia 

mu rýchlym tempom urazili hlavu. Fiae zatiaľ vbehla 

do hradu a oznámila vojsku, čo sa stalo. Tristo po zuby 

ozbrojených vlkov vybehlo do bitky. Fiae ich 

pozorovala z hradieb. Boj sa zvrtol v prospech rysov. 

Rysy, akoby nikdy neboli unavení a stále dorážali na 

obrancov. Nakoniec aj bitku vyhrali. Vlkov rozprášili 

a zranení im poslúžili ako potrava. Fiae sa rozbehla do 

úkrytu a zatvorila za sebou železné dvere, ktoré ešte 

zvnútra prehradila. Slzy jej stekali po tvári, huňatom 

kožuchu a kvapkali na zem, kde sa vsiakli do zeme. 

O štyri hodiny po vstupe do úkrytu, porodila syna, 

ktorému dala meno Tungdil. Medzi tým jej nepriatelia 

prenikli až do hradu a tam zničili posledný odpor vlkov. 

Fiae svoje dieťa schovala a sama sa postavila na odpor 

rysom. Pre rysov nepredstavovala žiadnu hrozbu. 

Brutálne ju zavraždili v okamihu sekundy. Začali 

prehľadávať izbu, no nič zaujímavé nenašli. Ani 

Tungdila, schovaného v diere pod posteľou. Opojení 

víťazstvom nad vlkmi sa vrátili späť a začali oslavovať. 

Roky ubiehali a Tungdil silnel. Skôr prežíval Ako žil. 

Kradol, aj zabíjal, ak bolo nutné. Keď dovŕšil vek 

dvadsaťdva rokov, našiel si spolubojovníkov, s ktorými 

bojoval proti rysom. Volali sa: Boindil Dvojčepeľ, 

Balyndar Rubínové oko, Bramdal Kamenník a Balandis 

Železný prst. Boindil bol z nich najstatnejší. Bramdal 

bol ošetrovateľ a Balyndis vymýšľala taktiku boja. 

Balyndis bola aj družkou Tungdila. Skupina vlkov 

bojovala a ničila panstvá rysov. Mysleli si, že sú 

natoľko silní, že môžu zbiť dvoch rysov, ktorí sa 

prezývali  Nesmrteľný, Vládca všetkých rysov. Žili 

v meste Dsôn Bulsuru Manželský pár, Nagsor a  Agsar 

Inaste spolu vládli, bok po boku už dlhé roky. Balyndis 

mala plán útoku: “Zaútočíme v noci... priblížime sa 

k ich hlavnej bráne, zabijeme stráže, a potom sa 

nenápadne dostaneme až k hradu.“    Tak sa aj stalo. 

Mesto Dsôn Balsuru bolo veľkolepé, no naháňalo 

strach. Na stenách domov boli  vykreslené všetky bitky 

krvou zabitých nepriateľov! Skupina si všimla kosti 

pobitých vlkov, ktoré vytvárali obrazce naháňajúce 

husiu kožu. Plazili sa po zemi posiatej kosťami. Palác 

bol nádherný, presný opak toho, čo videli. Veže boli 

posiate všetkými ušľachtilými kovmi. Schody, po 

ktorých išli hore do veže, boli taktiež umelecky 

vytvárané s nánosom drahokamov. Postupne hore 

schodmi a pri výstupe, zavraždili aj zopár stráží. 

Tungilova zbraň sa volala Ohnivá Čepeľ. Jeho zbraň 

bola na rukoväti posiata zlatom a pri čepeli diamantmi. 

Pri boji sa diamanty rozžiarili a pri každom švihu sa za 

sekerou tiahol  

ohnivý plameň. Pri vstupe do spální sa zastavili 

a rozdelili si úlohy. Boindil vyrazil dvere a spustila sa 

bitka. Tungdil sa zahnal zbraňou po Nagsorovi, ale ten 

sa mu uhol a kopol ho do brucha. Tungdil sa zapotácal 

a cúvol o pár krokov dozadu. Nagsor vytiahol svoju 

zbraň a zaútočil ňou na Balyndara. Ten len letmo 

postrehol výpad protivníka a nestihol ho vykryť. 

Nagsorova zbraň preťala jeho telo na dve polovice. 

Jeho zakrvavené telo padlo na zem, no už mŕtve. 

Balyndis medzitým bojovala s Nagsar Inaste. Balyndis 

sa zahnala zbraňou a smrteľne poranila Nagsar Inaste. 

Nagsar pri pohľade na rany, ktoré utŕžila, stratila 

vedomie, a tak bolo pre Bramdala ľahké jej sťať hlavu. 

Nagsor postrehol, čo sa stalo a rýchlym pohybom 

zaútočil na Balyndis. Tungdil skočil pred jeho  zbraň 

a stočil úder Nagsora mimo dosahu Balyndis. Začal sa 

boj medzi dvoma rovnocennými protivníkmi. Bramdal 

sa prizeral na boj a staral sa o rany, ktoré Balyndis 

utŕžila v boji so zosnulou Nagsar Inaste. Tungdil 

s Boimdiolom zatiaľ neustále bojovali s Nagsorom. 

Nagsor zaútočil dvojhranným mečom, pričom zasiahol 

Tungdila do pravého oka, ktoré mu okamžite vytieklo. 

Boindil neváhal a zaútočil na nekrytého Nagsora. 

Zasiahol ho plochou stranou svojej zbrane do brucha. 

Bolo počuť puknutie a Nagsorovi sa zlomili štyri rebrá. 

Bramdal vyskočil od Balyndis a poslednou dobre 

mierenou ranou urazil prekvapenému Nagsorovi hlavu. 

Bramdal sa potom postaral aj o jednookého Tungdila. 

Zašil  mu ranu previazal oko. Po návrate domov nastala 

veľká oslava. Všetci pili a tancovali na počesť 

padnutých a hlavne na počesť Tungdila. Tungdil si takto 

vyslúžil aj prezývku Zlatoruký. Tungdila korunovali za 

kráľa a Balyndis sa stala kráľovnou. Balyndis porodila 

Tungdilovi dve deti – Sandu a Balodila. Takto všetci 

spolu žili šťastne, dokým sa neobjavil ich nový 

nepriateľ. Strašnejší ako smrť. Boli to NASGULOVIA.  

Lukáš Valachovič, 7.A. 



28 

 

 

 

Najvýznamnejšie úspechy našej školy v školskom roku 2011/2012 

 

                                                    Futbalový turnaj 
 

Dňa 18. apríla 2012 sa žiaci ZŠ Dudova 2 zúčastnili obvodnom finále futbalového turnaja v Petržalke . 
Reprezentovali nás: Slamka, Varga, Nagi, Malec, Kyselák, Čech, Fleško, Ágh, Takač, Misiarz . 

Po výsledkoch: 

DUDOVA-HOLIČSKA          4:0  

DUDOVA- TUPOLEVOVA   2:0 

DUDOVA-PANKÚCHOVA   4:3 

sa stali víťazmi a budú reprezentovať nielen našu školu, ale aj celý Petržálský okres v rámci finále 

futbalového turnaja  Bratislavy. 

 

O góly sa podelili títo hráči: Slamka  7,Varga 2,Malec 1. Trénerom bol p. Viktor Marcinka. Víťazom 

blahoželáme a držíme palce v ďalších bojoch. 

Krajské kolo Dejepisnej olympiády 

Dňa 3.apríla 2012 sa na našej škole konalo Krajské kolo Dejepisnej olympiády pre základné a 

stredné školy Bratislavského kraja. Krajského kola  sa zúčasnilo päť desiatok súťažiacich zo 

základných a stredných škôl. Víťazi boli ocenení hodnotnými cenami a postúpili na celoslovenské 

kolo Dejepisnej olympiády. 
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SLÁVIK SLOVENSKA 2012 

 

Dňa 17. 4. 2012 sa na našej škole konala súťaž v speve – Slávik Slovenska 2012. Zúčastnilo sa jej 44 detí s hláskami ako zvon 

a s obrovskou chuťou spievať.  

Keby naši starí rodičia počuli znieť ľudové piesne všetkých kútov Slovenska z hrdielok týchto detí moderného sveta počítačov, boli 

by nadšení. Verte mi, že odborná porota v zložení p. zást. Ľ. Vyskočová, p. uč. S. Majkraková a p. uč. A. Lampertová, mala pri vyberaní 

tých najlepších výkonov problém. Výborní boli všetci, ale ocenenými, po náročnej diskusii, sa stali: 

 

1. kategória: 
1. miesto: Kvetka Hašáková 
2. miesto: Filip Fecko, Victoria Mocková 
3. miesto: Radovan Bánoczký, Simona Gábrišová, Laura Prochotská 

 
2. kategória: 
1. miesto: Natália Baranová 
2. miesto: Michaela Vrzalová, Sára Hlavačková, Romana Čalfová 
3. miesto: Petra Hanusková, Klaudia Petrulová 

 
3. kategória: 
1. miesto: Magdaléna Holíková 
2. miesto: Juliana Majzúnová 
3. miesto: Katarína Nackinová 

 

Je obdivuhodný výkon postaviť sa sám pred veľkú skupinu detí a zaspievať. O to viac si cením fakt, že vidieť z roka na rok lepšiu 

prácu s hlasom, frázovaním, z piesní cítiť radosť, či žiaľ, deti poznajú množstvo ľudových piesní a spievajú ich aj vtedy, keď nie je 

práve hodina hudobnej výchovy, či súťaž v speve.  

Radosť zo života sa dá prejaviť rôznymi spôsobmi a spev je jedným z nich.  

Ďakujem všetkým účastníkom súťaže za skvelý zážitok a prajem im, nech ich dobrá pieseň sprevádza na každom kroku.                     

 

Mgr. Alena Lampertová 

Fotografie: Jaroslav Kuchárik 
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                            Hviezdoslavov Kubín – školské kolo 

Hviezdoslavov Kubín – školské kolo 

 

21. marec 2012 bol na škole výnimočný tým, že sa niesol 

v duchu odkazu velikána slovenskej poézie Pavla Országha-

Hviezdoslava. 

V školskom kole súťaže v prednese slovenskej poézie a prózy 

súťažilo 40 žiakov z 2. až 9. ročníka. 

 

 1. kategória – žiaci 2. až 4. ročníka 

2. kategória – žiaci 5. – 7. ročníka 

3. kategória – žiaci 8. a 9. ročníka 

 

V 1. kategórii sa porote najviac páčili: 

 

                             poézia:                                   

     1. Romana Čalfová – 4. B         

    2. Lara Tublerová – 3. B          

           Nela Jánošová – 2. A 

3. Jasmína Hatalová – 3. B 

próza: 

1. Vanda Lenártová – 2. A 

 2. Victoria Mocková – 2. A 

  3. Radovan Bánoczký – 3. B 

V 2. kategórii zvíťazil Patrik Szijjártó z 5. A triedy. 

 

V 3. kategórii boli najlepšie: 

1. Diana Mugrauerová – 9. A 

 2. Veronika Kleofasová – 8. B 

3. Veronika Trčálková – 8. A 

 

Víťazi všetkých kategórií postúpili do obvodného kola, ktoré sa 

konalo 27. marca 2012 v ZŠ na Gessayovej ulici. 

 

Najlepšie sa umiestnili: 

Vanda Lenártová – z 2. A na 3. mieste 

a Diana Mugrauerová – z 9. A, takisto na 3. mieste 

 

Teší nás, že v dnešnej dobe, plnej techniky, si toľkí žiaci 

nachádzajú čas na poéziu a čítanie vôbec. Želali by sme si, aby 

boli príkladom aj pre ostatných, pretože, darmo je, dobrú 

knižku nenahradí žiaden výdobytok elektroniky. 

Srdečne blahoželáme najmä oceneným, ale aj všetkým 

súťažiacim.  
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                                             Geografická olympiáda 

 
Okresného kola Geografickej olympiády sa zúčastnilo 15 žiakov, ktorí postúpili zo na 

základe svojich výsledkov zo školského kola. V okresnom kole mala naša škola  dvoch 
úspešných riešiteľov: Richarda Búčiho z 9.A triedy a Ivanu Müllnerovú z 8.A triedy, ktorá 

postúpila do krajského finále, kde sa umiestnila v celom Bratislavskom kraji  
na peknom 9.mieste 

  
 

                                                                     Deň Zeme 

Žiaci z 8. B sa zapojili do čistenia chráneného vtáčieho územia v Petržalke 
počas Dňa Zeme. 

 
 

 
 

 

 

                                                      Okresné kolo Chemickej olympiády 

Na našej škole dňa 22. 3. 2012 prebehlo Okresné kolo  Chemickej  olympiády.  Zúčastnilo 
sa  jej 23 žiakov z 8 základných škôl Petržalky . Našu školu  reprezentovali 4 žiaci:  

Róbert  Horváth, Petra Zubajová,  Jaroslav  Kuchárik a Lukáš Mega. Všetci boli úspešní 
riešitelia, najvyššie sa umiestnil Jaroslav Kuchárik na 2. mieste,    

ktorý tak  postupuje na krajské kolo. 
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Tvárime sa, tvárime sa, tvárime sa s našou tvárou  TETOVANIE  
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Slová na  záver a poďakovanie 

 
Verím, že sa vám toto ďalšie vydanie časopisu bude páčiť a každý si v ňom nájde niečo 

pre seba. 
Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým, ktorí prispeli svojou prácou do tohto 

časopisu, najmä Paulínke Rajtákovej, Sandre Garrapovej a Alžbetke Szabovej, ktoré 
s radosťou a vytrvalosťou pracovali na časopise. Musím podotknúť, že na škole máme 
plno literárnych, športových, výtvarných a nadaných žiakov, ktorí sa snažia svoj talent 

rozvíjať a reprezentujú školu v tom najlepšom svetle.  Ešte raz veľká vďaka. 
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100% zhusťuje vlasy! 
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