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EDITORIÁL 
Ahojte, v novom čísle Dudovín vás opäť čakajú zaujímavé 

príspevky. Dozviete sa, čo sme po dlhej dobe zažili, kam sme sa 

vybrali a zistíte aj, čo dokážeme. Popustili sme uzdu fantázii a niečo 

sme pre vás napísali.   

 

Redakčná rada 
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NAVŠTÍVILI SME 

Návšteva Slovenskej národnej galérie 
 

V piatok 18.3.2022 sme so skupinou žiakov  navštívili Slovenskú národnú 

galériu. Žiakov z predmetu výchova umením tam zobrala pani učiteľka 

Tormová. Naša cesta viedla zo školy na zastávku Námestie hraničiarov, kde sme 

nastúpili na autobus číslo 88, ktorý nás doviezol do mesta. Celkom pekne sme 

zaplnili autobus, ktorý viezol prevažne starších ľudí. Snažili sme sa byť slušní, 

aby nás nemusela p. učiteľka okrikovať. Po vystúpení z autobusu nás čakala 

krátka prechádzka nábrežím ku galérii. Po dlhej dobe som opäť videla nábrežie 

a Staré Mesto. Na jar, keď začínajú pučať stromy a kvitnúť prvé jarné kvety, je 

Bratislava nádherná. Do toho nám svietilo zubaté slniečko. 

Postupne sme sa celá skupina presunuli pred galériu, kde nás pani 

učiteľka informovala, že musíme počkať, nakoľko sa nám podarilo prísť skôr. 

Hneď sme zahájili debatný krúžok. Po 10-15 minútach nás pani učiteľka 

zavolala, že je už čas ísť na prehliadku.  

Vošli sme do budovy a privítali nás dve kamenné sochy mužov. Ohúril 

ma veľkolepý priestor, ktorý pôsobil vzdušne a príjemne. Pani sprievodkyňa nás 

veľmi milo privítala a ukázala nám miesto, kde si môžeme odložiť bundy 

a batohy. Následne sme dostali vankúšiky, na ktoré sme si mohli sadnúť 

a prehliadka sa mohla začať. 

Po schodoch sme sa presunuli  na balkón na poschodí, kde sme si všetci 

posadali na vankúše. Pani sprievodkyňa nám rozdala podložky s papierom 

a ceruzkou. Povedala nám, aby sme načrtli skicu toho, čo vidíme z balkóna 

smerom vpred. Mali sme na to asi 20 minút. Úloha nebola nijako náročná, ale ja 

som ju načrtla len v rýchlosti, keďže sme nemali veľa času. Bolo zaujímavé 

vidieť, kto ako danú úlohu splnil a ako každý z nás daný pohľad z balkóna 

zobrazil. 

Následne sme sa presunuli o poschodie nižšie, kde sme sa dostali do 

miestností plných obrazov. Medzi obrazmi boli rozmiestnené rôzne stanovištia, 

ktoré sme si mohli vyskúšať. Tieto slúžili na poučenie a ukážku iného umenia 

ako toho,  na ktoré sme zvyknutí. Pre mnohých z nás, boli tieto stanovištia oveľa 

zaujímavejšie ako obrazy.  Pani sprievodkyňa nám podala výklad o jednotlivých 

dielach, čo predstavujú, z akého obdobia sú a aký typ farieb bol na ich 
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namaľovanie použitý. Po výklade sme dostali rozchod a mohli sme sa po vopred 

určených miestnostiach voľne pohybovať a v pokoji si jednotlivé diela pozrieť. 

Z mnohých diel, čo som mala možnosť vidieť, ma zaujali kamene, ktoré 

boli v jednej z miestností. Vyzerali akoby tam ani nepatrili. Mala som pocit, že 

sú vylovené z morskej hlbočiny a dokonca bolo na nich vidieť akoby pleseň. 

Nevedela som určiť, či to tak má byť, alebo tú pleseň spôsobila vlhkosť. 

Po pol hodinke nás pani učiteľka zavolala, že je čas ukončiť prehliadku 

a vrátiť sa do školy. Niekomu sa už aj chcelo odísť a niektorí z nás by tam ostali  

ešte aj dve hodiny. Ja som sa tešila domov, aby som mohla doma porozprávať, 

čo všetko som videla. 

Cesta do školy nám ubehla oveľa rýchlejšie, pretože sme rozoberali 

návštevu galérie medzi sebou. Opäť sme nastúpili na autobus č. 88, ktorý nás 

doviezol do Petržalky a z Námestia hraničiarov sme sa pešo presunuli do školy.  

Slovenská národná galéria (skr. SNG) je umelecko-kultúrna historická 

budova v Bratislave sídliaca na Námestí Ľudovíta Štúra. Bola založená v 

roku 1943. Prvá výstava sa uskutočnila v roku 1949 pod menom "Výstava 

obrazov starých majstrov zo zbierok SNG". 

Galéria je rozdelená do jednotlivých 

budov. Jednou z nich je aj budova Vodných kasární (rezidencia starej 

mestskej polície na nábreží), ktorá je zaradená medzi národné kultúrne 

pamiatky. 

V roku 2022 je vstup voľný na všetky výstavy. 

 

Otváracie hodiny: 

Po - Zatvorené 

Ut-St - 10:30 - 18:00 

Št - 12:00 - 20:00 

Pi-Ne - 10:30 - 18:00 
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Za seba môžem povedať, že sa mi návšteva galérie páčila a rozšírila som si 

vedomosti o obrazoch a aj ostatných druhoch umenia.  

 

Sofia Rybárová, 8.B 

Uhrovec 
Rok 2021 bol Maticou slovenskou vyhlásený za rok Alexandra Dubčeka. 

Pri tejto príležitosti bola vyhlásená i literárna súťaž, do ktorej sa rozhodli zapojiť 

i naše 2 deviatačky. Pripravili si originálny rozhovor, v ktorom sa Alexander 

Dubček stretol a rozprával s Ľudovítom Štúrom. Vedeli ste, že sa títo dvaja 

hrdinovia svojej doby narodili v rovnakom dome?  

Dievčatá boli úspešné a tu je ocenená práca.  

 

Štúr a Dubček sa stretli v roku 2021? 

 

Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden dom a v ňom sa narodili veľmi významné 

osobnosti slovenských dejín. Stál v Uhrovci. V roku 1815 sa tam narodil Ľudovít 

Štúr a o viac ako 100 rokov neskôr, v roku 1921, v ňom prišiel na svet Alexander 

Dubček. Veľmi zvláštna zhoda náhod, nemyslíte? Akoby tomuto domu bolo 

predurčené, aby sa v ňom menila história.  

 Ale čo sa nestalo. Preletel guľový blesk, otvorila sa časopriestorová trhlina 

a Štúr sa spolu s Dubčekom znenazdajky ocitli v roku 2021. 

 

Štúr: Pán Boh daj zdravia, urodzený pane. 

Dubček: Hovorí sa dobrý deň, ale povedzte, neviete, čo sa stalo? Kde sa to 

nachádzame? 

Štúr: To by som tiež rád vedel... Povedzteže, ako vás doma volajú? 

Dubček: Moje meno je Alexander. Alexander Dubček. A vaše? 

Štúr: Volajú ma Ľudovít. Ľudovít Štúr. 

Dubček: Opravte ma, ak sa mýlim, ale...... Nemáte byť po smrti? 

Štúr: Po smrti?! Prečo si myslíte, že som v kráľovstve nebeskom? Priateľu, 

neviete, čo je to tá debna pred nami? 

Dubček: Myslíte tú čiernu vec, kde behajú ľudia a chodia tam písmenká? 
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V televízii,  ktorú tak trefne pomenoval Dubček,  časopriestorová trhlina práve 

spustila Televízne noviny a v nich  reportáž o vakcinácii spojenú s Covid-19. 

Štúr: Asi ide o nejakú epidémiu ...  

Dubček: Vyzerá to tak.  

Štúr: Ale počujete? Tá slovenčina znie nejako zvláštne. Nehovoria žiadne ô, 

ije... A vidíte to?! Oni píšu y! Tak veľmi som dúfal, že sa to neuchytí. Ja som 

bol za „píš ako počuješ“, podobne, ako to chcel Bernolák. 

Dubček: Viem, viem, my sme sa to učili. Bez tých y by sa diktáty písali ľahšie. 

A čo sa týka slovenčiny, súhlasím, zmenila sa. 

Štúr: Ako to viete? 

Dubček: Nuž, ja som z inej doby ako vy, pán Štúr. A mám taký pocit, že teraz 

asi nie sme ani v mojej, ani vo vašej dobe. Ale je mi cťou, že vás vidím osobne. 

Štúr: Súhlasím. A mimochodom ďakujem. Aj mne je cťou Vás poznať, hoci 

neviem, kto vlastne ste...  

Chvíľu bolo ticho. Štúr aj Dubček premýšľali. Z premýšľania ich však vytrhla 

moderátorka počasia. 

Štúr: Čo to má tá pani na sebe? Nohavice?! Pokiaľ viem, ženy nohavice 

nenosia. Alebo?  Pán Dubček, vy o tom možno budete vedieť viac ako ja. 

Dubček: Videl som už ženy v nohaviciach, pán Štúr, ale podľa mňa sú nohavice 

pre mužov. Ženy by mali nosiť sukne, ale čo už. Mňa skôr zaujalo rozloženie 

Československa na mape. Určite sa museli pomýliť, veď som chcel  rovnocenný 

spoločný štát Čechov a Slovákov. 

Štúr: Áno, za mojich čias bola mapa Európy úplne  iná, ale...... Čo je to 

Československo? 

Dubček: To je taký štát, to asi nepochopíte, ale...  Naozaj je teraz Slovensko 

samostatným štátom? 

Štúr: Neviem, mňa sa nepýtajte. Ja ani neviem, čo je Československo. Pamätám 

si len Uhorsko. Žil som v Uhorsku. 

Dubček: To nevadí, rozumiem, že to nepochopíte. Som na tom podobne. To 

rozloženie krajiny, tie reči, tie zariadenia. Nikdy to nepochopím, ale to je dobre. 

Každý by mal žiť vo svojej dobe. Nemôžeme porozumieť všetkému, niektoré 

veci nám ostanú záhadou navždy. Keby sme vedeli, čo bude o 100 rokov, možno 

by sme sa aj zbláznili. 

Štúr: Plne s vami súhlasím. 
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A vtedy sa otvorila časopriestorová trhlina a všetkých vrátila tam, kam patria. 

Všetko vrátila späť do normálu, iba ten Covid stále straší... 

 

Vyhodnotenie 
Do Uhrovca sme prišli vlakom. Podujatie sa konalo v Kultúrnom dome 

v Uhrovci. Zúčastnilo sa ho veľa významných hostí, ktorí si pripravili svoje 

prednášky o Alexandrovi Dubčekovi. Boli podnetné a mnohí študenti, ktorí tam 

boli tiež, si z toho iste niečo vzali. 

 

 

 Po vyhodnotení súťaže a odovzdávaní cien sme sa vybrali do rodného 

domu Štúra aj Dubčeka. Málokto totiž vie, že títo dvaja slovenskí velikáni sa 

narodili v tom istom dome, samozrejme, každý v inom roku. Pôsobil na nás 

útulným, ale aj náučným dojmom.  

 Cestou späť sme sa ešte na chvíľku zastavili v Trenčíne, kde sme sa prešli 

centrom mesta a navštívili aj múzeum.  

 Do Uhrovca sme sa vybrali preto, lebo sme sa zúčastnili dejepisno-

literárnej súťaže. Mali sme napísať fiktívnu poviedku o stretnutí Dubčeka 

a Štúra. Nakoniec sme ju vyhrali. 
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 Bola to pre nás zaujímavá a milá skúsenosť. Sme rady, že sme sa aj vďaka 

pánovi učiteľovi Pallerovi a pani učiteľke Aghovej, mohli súťaže zúčastniť. 

 

Karolína Hrmelová a Tatiana Weltherová, 9.A 

 

UDIALO SA 

Hoaxy a dezinformácie 
Vo štvrtok poobede  mi chýbali už iba posledné dve  hodiny do konca 

vyučovania. Na stránke školy som sa dočítala, že nás čaká program a  nevedela 

som sa ho  s  kamarátmi dočkať. Akonáhle zazvonilo, všetci sme si posadali, 

spozorneli ako psy a čakali na animátorov. Keď k nám dorazili,  s radosťou nás 

Uhrovec je obec na Slovensku v okrese Bánovce nad Bebravou s rozlohou 
22,94 km2 a tisícpäťstoosemnástimi obyvateľmi. Nachádza sa v severnej 
časti západného Slovenska v Trenčianskom samosprávnom kraji.   
Narodili sa tam Ľudovít Štúr (1815) a Alexander Dubček (1921) v rovnakom  
dome. 
Prvá zmienka o obci je z roku 1258. Erb mesta má 5 ruží.  
Obyvateľstvo sa zaoberalo najmä poľnohospodárstvom; pestovalo sa víno 
vo vinohradoch a ovocie v niekoľkých sadoch, ktoré spracovávali sušením. 
Okrem toho tu bolo i niekoľko rybníkov.  
Od prvej polovice 19. storočia tu boli menšie priemyselné závody.  Počas 
tohto obdobia obec zažívala najväčší rozkvet, počet obyvateľov sa blížil k 2 
000, čo je najviac v histórii. 
Počas2. svetovej vojny a SNP sa prejavovala účasť občanov v ilegálnej 
činnosti a partizánskom hnutí. V roku 1944 bola obec Nemcami čiastočne 
vypálená.  
 
Pamiatky:   

• zayovský kaštieľ,  
• rímskokatolícky Kostol Zoslania  Ducha svätého, 
• rodný dom Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka, dom číslo 
145. 
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pozdravili a predstavili sa nám. Prvý,  asi  meter deväťdesiat  metrov vysoký 

animátor, sa volal Maťo. Bol veľmi príjemný a dosť sa nám venoval. Ďalšia bola 

Žofka. Práve ona nám počas aktivít veľa vysvetľovala. Tretí bol Matiáš. On 

nebol tak aktívni ako Maťo a Žofka,  ale robil technika, pretože nám premietal 

všetko, čo nám chceli ukázať. A posledná animátorka, ktorej meno som, 

bohužiaľ, nezaregistrovala, nás počas aktivít komentovala a dávala nám 

komplimenty. Bola veľmi prívetivá . Pripravili si pre nás niekoľko aktivít 

zameraných na tému hoaxov a dezinformácií.  

Prvá aktivita bola  Corona Party. Spočívala v tom, že nám boli položené 

otázky a odpovedali sme tak, že sme sa mali presunúť na pravú alebo ľavú 

stranu. Vždy záležalo na položenej otázke. Dosť sme sa zabavili.  

Druhá aktivita bola už iná šálka kávy. Maťo nám rozdal čisté A4 

a povedal nám, nech na papier napíšeme ten najhlúpejší, ale zároveň aj 

najsmiešnejší hoax. Pracovali sme v skupinách. Na začiatku som nevedela, že čo 

máme napísať. Ale zrazu Danielovi niečo napadlo a znelo to takto : „Atómovým 

výskumom bolo potvrdené, že covid ničí vzduch.“ Zdalo sa nám to veľmi 

smiešne, ale napodiv sa v triede našla skupina, ktorú sme na takúto správu 

nachytali. Ukázalo sa, že dokonca aj animátori nás všetkých nachytali. A 

v tomto momente nám akurát zazvonil školský zvon na prestávku.  

Cez prestávku som sa trochu porozprávala s animátormi  a niečo sme sa 

o sebe navzájom dozvedeli. Začínala šiesta hodina a všetci sme si išli 

sadnúť. Teraz sa začala naša posledná aktivita, ale bola to zároveň tá najlepšia 

čerešnička na záver. Žofka nám rozdala papiere, ale už  nie prázdne. Dostali sme 

od nej papier s textom, ktorý sme mali za úlohu  prečítať a nájsť fakty, ktoré ho 

robia pravdivým. Bol to text o vode z vodovodného kohútika. Táto voda je zlá. 

Podľa textu doktori tvrdili, že voda z vodovodného kohútika nie je vhodná na 

pitie, no napriek tomu je podľa nich potrebné, aby sme jej vypili aspoň 6 litrov. 

Samozrejme, hlúposti sme odhalili. Nakoniec sa nám aj Maťo ospravedlnil, že to 

bol hoax.  Nehnevali sme sa na nich,  predsa len to bola sranda a dali nám aspoň 

radu do života.  

Školský program sa mi  veľmi páčil.  Bol zábavný a pracovali sme  

v skupinách, takže trieda bola viac  spolu.  Samotní animátori boli veľmi milí 

a profesionálni a  nemali problém, keď sme sa na niečo chceli opýtať. Poskytli 

nám veľa nových informácií, veľa nových rád do súkromného i triedneho života. 

Ja si myslím, že tento program bol  na veľmi vysokej úrovni a zaujal by rovnako 

aj dospelých. Myslím si, že takéto programy, nám môžu pomôcť zorientovať sa 

vo svete IT odvetvia a zároveň nás naučiť pracovať tímovo. Potešilo ma, keď 

som videla, že sa zapájajú aj spolužiaci, ktorí sú väčšinou na hodinách ticho.   
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Je skvelé vedieť, že našej škole záleží, aby z nás vyrástli ľudia, ktorí budú 

vedieť, kde a ako majú hľadať informácie a ako sa v nich orientovať.  

Sofia Rybárová, 8.B 

 

 
Natália Herceková, 7.B 

 

Kyberšikana 
 

Pod pojmom kyberšikana (tiež elektronické šikanovanie, kyberšikanovanie, 

e-šikana, online šikanovanie) rozumieme zámerné urážanie, vyhrážky, 

odhaľovanie intímnych informácií či obťažovanie iných pomocou moderných 

komunikačných prostriedkov trvajúce spravidla dlhší čas. Práve pri kyberšikane 

medzi deťmi a mládežou sa obeť s agresorom väčšinou pozná aj v "reálnom" 

svete.  

Kyberšikana predstavuje zásah do súkromia, ktorý trvá 24 hodín denne a 

nezastaví sa pred dverami domu (okrem prípadov, kedy človek nepoužíva doma 

žiad ne takzvané nové médiá). Vďaka rôznorodým možnostiam ako aj rýchlosti 
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nových médií je takmer nemožné zmapovať celkový dosah šírenia informácií. 

Páchatelia, tzv. agresori, môžu konať anonymne, pričom práve táto anonymita 

im často dáva pocit istoty. Identita, ktorú prezentujú na internete, sa často 

výrazne odlišuje od ich skutočnej identity. 

Vek a vzhľad nie sú pri kyberšikane rozhodujúce. Šikana môže prebiehať  

medzi rovesníkmi (spolužiakmi) alebo medzi rôznymi vekovými skupinami 

(žiak-učiteľ). 

Často sa stretávame aj s neúmyselnou kyberšikanou. Ak konáme neuvážene 

a nedomyslíme dôsledky, môže na človeku zanechať stopu na celý život.  

Následky, ktoré môžeme spôsobiť, neuvidíme a ani si ich nemusíme byť 

vedomí. Preto buďme opatrní a premýšľajme dopredu.  

M. S. a M. S. 

 

 
 

Dominika Komanovičová, 7.B 
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Korčuliarsky kurz 
 

Tento rok sa pre žiakov siedmeho ročníka nekonal lyžiarsky kurz, ale pani 

učiteľka Matejkinová a pani učiteľka Tormová pre nás vymysleli iný zážitok. 

Od 21. Apríla do 25. Apríla sa uskutočnil korčuliarsky kurz, ktorého sa 

zúčastnili žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka.  

Každý deň, keď zazvonilo na tretiu hodinu, pobrali sme sa do vestibulu, 

aby sme sa prezuli a obliekli. Pani učiteľky nás spočítali a mohli sme vyraziť. 

Pôvodne sme mali chodiť na klzisko autobusom, ale lístky sme nevyužili ani 

v prvý deň, ani potom. Pani učiteľky sa rozhodli, že bude fajn chodiť pešo. 

Cesty na klzisko boli naozaj skvelé – všetci sme sa rozprávali, hrali sme sa hry 

a prezerali sme si jarnú prírodu. 

Keď sme nakoniec zastavili pri budove a rozdelili sme sa do šatní na 

chlapcov a dievčatá, všetci boli nedočkavý. Nikto nevedel, čo nás čaká, ale keď 

sme si na nohy nasadili korčule, vedeli sme, že to bude skvelý zážitok.  

Prvé tri dni sme sa po vstupe na ľad trochu rozcvičili a hneď aj sa začal 

tréning. Jednu skupinu, kde boli deti, čo ešte nevedia veľmi dobre korčuľovať , 

viedol pán tréner. Druhú skupinu, kde boli skúsenejší korčuliari, viedli pani 

učiteľky osobne.  

 

Vo štvrtok a piatok pani učiteľky kurz trochu zmenili. Tiež sme sa 

rozdelili na dve skupiny, avšak teraz inak. Prvá sa väčšinu času voľne 

korčuľovala, ale pani učiteľky s pánom trénerom nám občas dali spraviť nejaké 

cvičenie. Druhá skupina hrala hokej. 

Cesty naspäť do školy boli o niečo namáhavejšie, najmä na konci týždňa. 

Stále nás síce obklopovala príroda, ale tak nás boleli nohy, že sme ju už ani 

poriadne nevnímala.  

Kurz sme si všetci veľmi užili. Síce nás všetkých nakoniec boleli nohy, 

ale aj tak to bol skvelý týždeň, na ktorý dlho nezabudneme. 

Kristína Paršová, 7.C, foto: p. uč. Tormová 
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Pýtali sme sa 

Keby sa žiaci stali ministrami školstva, tak... 
 

Minister školstva je človek, ktorý rozhoduje o tom, čo sa bude v školách 

diať. Čo by sa zmenilo, keby sa takýmto ministrom stal 12 ročný žiak? Na 

informatike sme mali šancu si to vyskúšať. Našou úlohou bolo napísať, čo by 

sme zmenili a pár najzaujímavejších nápadov si môžete prečítať. 

 

Najprv by som zmenila to, že učebnice by sa nosili v tabletoch. Výhodou 

je, že by žiaci nemuseli zo sebou ťahať do školy veľa učebníc, stačilo by mať 

ľahký tablet. 

Deti by si mohli vybrať, aké chcú predmety, ale každý by si musel vybrať 

minimálne 6 hodín na deň. Ja by som si napríklad vybrala matematiku, telesnú, 

informatiku, dejepis, chémiu a občiansku. V školách by nosili uniformy. Tak by 

žiaci nemuseli každý deň uvažovať nad tým, čo si oblečú. 

 Natália Demová, 7. C 

 

Jedna prestávka by podľa mňa mohla trvať 5 minút, no hlavná by trvala 

25 – 30 a deti by mohli chodiť von na dvor, kde by som vysadila viac stromov. 

Výhodou je, že by sa každý nadýchal čerstvého vzduchu, deti by si oddýchli od 

hodín a aspoň by na chvíľu zabudli na písomky či skúšanie.  

Čo sa týka jedálne, veľmi by som chcela, aby sme mali tácky. Vďaka tomu by 

sme sa podľa mňa vyhli zašpineniu stolov. Tiež by sa mi páčil výber medzi 

dvoma jedlami. Tak by napríklad aj deti s alergiou mohli mať v škole normálny 

obed.  

Mne sa veľmi páči aj nápad so skrinkami. 

Kristína Rybárová, 7. C 

 

Ako mladšia som často chcela založiť vlastný krúžok - kde by som mohla 

organizovať čo chcem a robiť to čo chcem. Ako ministerka by som založila 

pravidlo, že krúžky môžu zakladať aj deti. Samozrejme, tieto krúžky by boli pod 

dozorom učiteľa, ale o väčšine vecí by rozhodoval žiak. 

Od mala som sa tešila, že keď nastúpim do školy, budem môcť každý deň 

tráviť v knižnici za knihami. Veľmi ma sklamalo, keď som sa dozvedela o jej 
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zatvorení. Na jednej strane rozumiem tomu, že škola potrebovala novú triedu, na 

druhej si myslím, že knižnica má v škole svoje miesto. U detí vzbudzuje 

zvedavosť a nabáda, aby čítali. Navyše tak ušetria peniaze, keďže ich nemusia 

kupovať a keďže knihu si prečíta veľa detí, je to ekologickejšie. 

 

Na záver by som ešte chcela poďakovať mojim spolužiačkam Natálii 

Demovej a Kristíne Rybárovej, že mi z týmto článkom pomohli a dovolili mi 

uverejniť aj ich nápady. Ste skvelé kamarátky. ĎAKUJEM! 

Kristína Paršová, 7.C 

 

TVORILI SME... 
 

Invázia durmanov 
 

Durman obyčajný ... rastlina, o ktorú sa zaujíma málo ľudí. Na prvý pohľad 

vyzerá nezaujímavo, ale opak sa stáva pravdou. Prečo? To zistíte v tomto príbehu. 

     Jozef bol pre väčšinu ľudí pomerne nezaujímavý človek. Jeho manželka Anna 

čakala ich prvorodeného syna. Ľudia si mysleli, že sa živí ako botanik v botanickej 

záhrade, ale iba jeho najbližší vedeli, že pracoval ako vedec v tajnom laboratóriu 

organizácie OPRSD alebo Organizácia pre skúmanie durmanov. Jeho nadriadení 

dostali od vlády veľa peňazí, aby urobili pokusy na génoch durmanu obyčajného 

a vyrobili z neho biologickú zbraň. 

Bol to deň ako každý iný. Jozef ukončil šichtu v jeho zdanlivo nezaujímavej 

práci. Cestou domov dostal telefonát od šéfa, že začínajú robiť pokusy a je 

potrebné sa ihneď dostaviť do laboratória OPRSD. 

„Ach,“ povzdychol si a zavolal manželke, že bude meškať domov. Vážne 

sa mu nechcelo späť do práce. Vystúpil z autobusu a odtiaľ mieril priamo do 

laboratória. Jeho súradnice sa menili každé dva týždne, tak sa musel pozerať na 

obrazovku mobilu, aby sa nestratil. Vtom zakopol o kameň a spadol. Zanadával 

si a v momente, ako vstával, uvidel divnú rastlinu, ktorú aj napriek svojmu 

botanickému vzdelaniu nepoznal. Nič si o tom nemyslel a pokračoval do 

laboratória. 

 Keď sa dostal pred skryté dvere, povedal tajný kód. Dvere sa otvorili 

a uvidel svojho vystrašeného kolegu. Volal sa Jaroslav a mal reputáciu veľkého 



15 
 

strachopuda, takže si Jozef od toho nesľuboval nič veľké a pokračoval chodbou 

do laboratória. Lenže Jaroslav sa nesprával normálne a zrazu chytil Jozefa za 

ruku. Odmietal ho pustiť a pritom koktal a trepal nezmysly. „Z-Z-Zastaň, j-j-je t-

to ne-nebezpečné,“ povedal Jaroslav vystrašeným tónom. Jozef bol zaskočený 

jeho správaním a spýtal sa ho, čo sa deje. „Je-je-je to nebezpečné!“ povedal 

Jaroslav. „Čo je nebezpečné?!“ spýtal sa Jozef. Tentokrát sa snažil ráznejšie 

vytrhnúť z jeho stisku, ale márne. Jaroslav mu povedal to isté a Jozefovi došla 

trpezlivosť. Urobil pohyb, ktorým sa úspešne zbavil jeho zovretej ruky. Sotil 

Jaroslava do steny, ten spadol na zem a upadol do bezvedomia. 

Jaroslavova spanikárená tvár a sila Jozefa veľmi prekvapila. „Čo ho mohlo 

takto vystrašiť? Prečo mi chcel zabrániť v tom, aby som vošiel do labáku?“ tieto 

otázky mu vŕtali v hlave. Napriek Jaroslavovým varovaniam sa rozhodol ísť po 

chodbe a cez sklenené dvere uvidel mŕtvych kolegov. Vedľa nich na stole stála 

rastlina podobná tej, ktorú videl cestou do práce po tom, čo spadol. Rastlina bola 

nazvaná Exemplár Z-52485. 

Skúsil vytočiť číslo svojich nadriadených, ale nikto nezdvíhal. Jozef sa 

rozhodol opustiť laboratórny komplex, ale nemohol si nevšimnúť zvláštne 

čiastočky poletujúce v miestnosti s rastlinou. Kráčajúc po chodbe naspäť si 

všimol ležiace telo Jaroslava. Snažil sa ho prebudiť, ale márne. Bol mŕtvy. Cítil 

sa strašne, ale nemohol si nevšimnúť zápisník, ktorý ležal vedľa jeho tela. Rýchlo 

ho chytil a utiekol preč. 

Keď sa Jozef dostal von, bežal ako zmyslov zbavený. Na divnú rastlinu ani 

nepomyslel. Na okraji mesta spomalil a začal premýšľať, čo sa to vlastne stalo. 

Či to nebol iba zlý sen alebo sa mu to iba zdalo. Mal veľa otázok, na ktoré 

nepoznal odpovede, ale jeho prioritou bolo dostať sa domov. Bolo už neskoro 

večer, tma ešte umocňovala jeho čierne myšlienky. Nevnímal kadiaľ kráča ani 

ako dlho. Potreboval si vyčistiť hlavu, utriediť myšlienky. 

Domov sa dostal až o jednej ráno a bol pripravený povedať všetko svojej 

manželke Anne. Zaklopal na dvere bez vedomia toho, že mal kľúče. V priebehu 

pár sekúnd mu otvorila Anna a s vystrašeným výrazom sa ho spýtala, kde bol 

doteraz. Jozef jej povedal: „Daj mi chvíľku, všetko ti vysvetlím.“ Anna mu išla 

uvariť čaj a to je to posledné, čo si pamätá pred tým, ako odpadol. 

Jozefova manželka sa veľmi vystrašila, keď jej muž zostal v bezvedomí. 

Vedela, že raz takto dopadne, pretože  bol už dlho prepracovaný. Preberala ho 

všetkými možnými spôsobmi, aké si pamätala z práce, keďže pracovala na 

anestéziologicko-resuscitačnom oddelení. Rýchlo zavolala sanitku a o chvíľu už 



16 
 

Jozef ležal JIS-ke, kde ho pripojili na prístroje. Lekári mu nedávali veľkú šancu 

na prežitie, on ale vnímal slová lekárov, nemohol im to však dať nijako najavo. 

V tomto stave, medzi nebom a zemou, mu vírili v hlave rôzne myšlienky. 

Snažil sa spomenúť, čo sa stalo, chcel sa prebudiť do reality, lenže telo slablo a 

on sa opäť vzďaľoval tomuto svetu, až upadol do kómy. Príbeh v jeho hlave ale 

pokračoval... Pripadal si neuveriteľne unavený. Mysleli si, že to všetko bol sen 

a že v skutočnosti sa nič v noci nestalo.  

S hrôzou zistil, že neleží vo svojej posteli, kde sa každé ráno zobúdzal, ale 

v akejsi miestnosti s veľkými oknami, cez ktoré videl siluety ľudí. Kde to som? 

Ľudské siluety sa hýbali a vyzerali, akoby ho pozorovali. Pripadalo mu nemožné, 

že by sa bez svojho vedomia len tak ocitol na tomto mieste. Vtom sa s buchotom 

otvorili a do miestnosti vkročila divná bytosť. Jozef nemohol veriť svojim očiam. 

Bola nadprirodzene vysoká, a preto nevidel jej tvár. Snažil sa postaviť, ale 

nedokázal to. Bolo to veľký magnet, ktorý ho ťahá k zemi. Postava prehovorila. 

Jej hlas sa veľmi podobal hlasu človeka, akurát hovorila jazykom, ktorý Jozef 

nespoznával. Po prvýkrát uvidel tej bytosti do tváre.  

Jej pleť bola žltá, oči svietili všelijakými možnými farbami. Napriek týmto 

odlišnostiam bola veľmi podobná človeku. Zrazu do miestnosti prišlo päť 

rovnakých bytostí. Prvá vytiahla akýsi prístroj, ktorý priložila Jozefovi k ústam 

a naznačila, že má prehovoriť. Nevedel, čo má povedať, vyšlo z neho len jedno 

jednoduché slovo: „Ahoj.“ S prekvapením zistil, že ten prístroj slúži na 

prekladanie jazykov. Jozef nabral odvahu a spýtal sa bytostí: „Kto ste?“ 

Neodpovedali. „Kto ste?!!!“ 

„Ja som K-28,“ predstavila sa bytosť. Jozefovi sa pochopiteľne zdalo meno 

čudné, ale nechcel K-28 uraziť. „ Vieš prečo sme ťa uniesli?“ „Nie,“ povedal 

Jozef  vystrašeným hlasom. „Vieme, že si objavil niečo, na čo tak ľahko 

nezabudneš.“  

Jozef, ktorý bol už presvedčený, že udalosť z noci bola len sen, odpovedal, 

že nevie, čo myslia, ale K-28 akoby úplne ignoroval Jozefovu vetu. Nakázal niečo 

ostatným bytostiam. Po chvíli priniesli podivnú helmu. Vyzerala trochu ako 

lyžiarska, akurát bola s anténou. Jozef v momente pocítil hroznú bolesť a zrazu sa 

ocitol v tom prekliatom laboratóriu, v ktorom bol pred pár hodinami. 

Nemohol sa hýbať, mohol iba sledovať a prežívať tú hrôzu. Opäť videl 

smrť svojho kamaráta Jaroslava, mŕtve telá jeho kolegov a taktiež podivnú 

rastlinu. V tom mu K-28 dal helmu dole z hlavy a spýtal sa ho: „Už si spomínaš?“ 

Jozef sa zatváril prekvapene. Nič z toho mu nedávalo zmysel. Vstal a konečne 

chcel odísť. Nemohol. Nepustili ho. 
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K-28 mu konečne vysvetlil, čo sa deje: „Nemôžeš odísť, pretože v tomto 

laboratóriu ste vynašli takú silnú drogu, o akej svet ešte nepočul. Ak by sa to 

ktokoľvek dozvedel, bola by to katastrofa. Ty ale zomrieš, pretože tvoj kolega 

Jaroslav ťa chytil niekoľkokrát za ruku. Preniesol na teba prach z jedovatého 

durmanu. Ten sa ti už dostal to tela, niet ti pomoci. My vaše laboratórium zničíme 

a odletíme späť na našu planétu mimo civilizácie... Je nám to ľúto, ale inak 

nevieme zabrániť katastrofe.“ 

Keď to Jozef počul, začal zo zúfalstva strašne kopať a jačať... a zrazu sa 

ocitol v nemocnici, kde sa práve preberal z kómy. Bol šokovaný a zároveň 

šťastný, keď uvidel pri svojej posteli svoju tehotnú ženu. Lekári len neveriacky 

krútili hlavami, že takto vyčerpaného človeka ešte nevideli. Vtedy si uvedomil, 

že nikdy žiadne laboratórium nebolo, že durman neexistuje, že jeho kolega 

Jaroslav žije. Smrti unikol Jozef len o vlások, preto musel všetkým sľúbiť, že celý 

rok bude len oddychovať a venovať sa svojmu synovi, ktorý práve sa práve začal 

pýtať na svet... ale to je už zase iný príbeh... 

Peťo, Orion,Joe, LIGMA 

 

Deň, ktorý zmenil Maya 
 

1. kapitola 

Je 9:58 večer... May berie do ruky kľúče. Obúva si tenisky a vychádza von 

z dverí. O 10:00 musí byť v práci. ,,Zase som zaspal... Mal by som sa naučiť 

spávať v noci a nie cez deň. Inak ma Clovis určite vyhodí...“ May zišiel po chodbe 

dolu do garáže. Nastúpil do auta a naštartoval motor. 

2. kapitola 

Pred pumpou stojí nahnevaná Clovis. ,,Zase?!“ spýtala sa. ,,Prepáč, ja som 

len...“ Clovis ho preruší: ,,Mňa to nezaujíma Rogers. ,,Takto sa moji 

zamestnanci správať nebudú. Ešte raz a letíš!“ Otočila sa a odišla.  

May si vzdychol. Hneval sa na seba za to, že sa nevie správať zodpovedne. 

Nebola to však iba jeho vina. V poslednom čase dostával čoraz viac a viac 

zmien a to všetko len kvôli tomu, že jeho kolega Soma sa už niekoľko dní 

neukázal v práci. Nikto nevie, kam sa mohol vypariť, ale jasné je, že May zaňho 

všetku tú robotu schytáva. 

 3. kapitola 
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May sedí za pultom a prezerá si predajňu. Nikde nikto a je tu nuda ako 

obyčajne, pomyslel si. Občas sa zdvihne, prejde sa po obchode, skontroluje, či je 

všetko tak, ako má byť a potom si znovu sadne. Robí to tak už aj pár hodín. Kto 

by vôbec v utorok o tretej ráno len tak zastavoval na pumpe? A ešte k tomu na 

takej, ktorá je úplne v strede ničoho a nikto sem väčšinou ani nezablúdi? Zrazu, 

akoby napriek, sa na parkovisku zastavilo auto. Všimol si ho, a tak si sadol znovu 

za pult, aby bol pripravený obslúžiť zákazníka.  
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Nebolo tam dobre vidieť, ale v okamihu zazrel, ako nejaká postava 

vystúpila z auta a utiekla preč. Zdalo sa mu to veľmi čudné, ale povedal si, že 

radšej chvíľku počká, aby nerobil zbytočne nijakú paniku. 

4. kapitola 

Prešlo 5 minút... potom 10.....potom 15... Záhadný majiteľ auta sa stále 

nevracal. May sa teda rozhodol zakročiť. Opatrne vyšiel von z predajne. Obzrel 

sa a zvolal: ,,Haló?“ No nikto sa neozval. ,,Je tu niekto?“ Opäť nič. May si 

vzdychol. Prehrabol si svoje dlhé hnedé vlasy a pomalým a váhavým krokom sa 

vybral k záhadnému autu ešte stále na parkovisku pumpy bez svojho majiteľa. 

May sa rozhodol nenápadne nazrieť do okien aj keď boli veľmi tmavé. Ozaj 

nebolo takmer nič vidno, ale zdalo sa mu akoby niečo veľké ležalo na zadných 

sedadlách. Nevyzeralo to však, že by tam niekto spal. Nebol si ani istý, či to bol 

človek.  

Váhavo zaklopal na okno auta, aby zistil, či sa v ňom niekto nachádza. 

Žiadnu odpoveď ale nedostal, a tak si povedal, že do auta iba rýchlo nazrie, aby 

sa uistil, či sa niečo nestalo. Chytil kľučku od zadných dverí a pomaly 

potiahol....To, čo videl, by si nepredstavil ani v nočnej more.  

Na zadnom sedadle úplne nehybne s bledou tvárou.....Soma.. Nebol to ten 

Soma, ktorý by na Maya zareagoval frflaním a nahnevaným pozdravom. Bol to 

Soma, ktorý vo svojich očiach nemal ani len jednu jedinú známku života. Všetka 

krv, ktorá bola rozliata okolo jeho tela, sa s otvorením dverí vyliala von a dopadla 

priamo na Mayove topánky. Soma je mŕtvy.....  

 

5. kapitola 

Je 5 hodín ráno a policajti stále kladú Clovis rôzne otázky. May už dobrú 

chvíľu sedí na tráve vzadu za pumpou a hľadí si na svoje krvou obliate topánky. 

Nikdy by si nepomyslel, že jedného dňa vo svojom živote bude vidieť svojho 

kamaráta, z ktorého sa už úplne vyparil život.  

Zaboril si hlavu do dlaní a snažil sa upokojiť. Vôbec tomu však 

nerozumel.... Vtom sa objavila Clovis, ktorú už policajti nepotrebovali. ,,Rogers... 

Môžeš ísť domov. Radšej choď čo najskôr, aby si sa ukľudnil a nebol na tomto 

mieste. Muselo to byť pre teba ťažké, otvoriť dvere auta a vidieť tam Somu ako...“ 

zasekla sa. Uvedomila si, že nie je najvhodnejší čas to takto opisovať. May sa 

v sekunde zdvihol. ,,Budem v poriadku.“ Otočil sa a keď sa chystal odísť, všimol 

si, že policajné autá do jedného odišli. Vzápätí sa zvrtol na opätku a opýtal sa 

Clovis : ,,Oni už odišli?“ spýtal sa. ,,Áno, už to uzavreli.“ May sa zatváril veľmi 
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začudovane. ,,Prosím?“ ,,No, vieš... Našli ho s bodnou ranou v hrudi. V pravej 

ruke pevne stískal nôž s jeho vlastnými odtlačkami prstov. Zistili od známych, že 

mal nejaké psychické problémy - peniaze, vzťahy a vraj aj rôzne závislosti... 

No naplánoval si to celé tak, aby si ho ty ako dobrý priateľ našiel, keďže ti veril,“ 

tlačili sa jej slzy do očí. ,,Je mi to tak veľmi ľúto...“ May sa ale znovu otočil. 

Vedel, že keď sa zamyslí nad tým, čo v noci videl, na tejto udalosti niečo nesedí.  

Vybral sa k svojmu autu, sadol si doň, no nenaštartoval. Chcel len miesto 

na rozmýšľanie. Ani sám nevedel, ako dlho tam sedel a zamýšľal sa, keď mu dačo 

napadlo. Ted.... kolega z práce, ktorý mal so Somom večne nejaký problém. 

Jediný, kto ho neznášal tak veľmi, že by bol schopný mu dačo spraviť. Musel to 

byť on. Musel to nejako narafičiť. Ako ho ale usvedčí? May sa zamyslel. Jemu 

samému bez dôkazov by nikto neveril. Keby to dosvedčila Clovis, možno by tomu 

polícia verila no.... Vtom mu to napadlo. Treskol sa po čele a vzdychol si. 

,,Kamerový záznam.“ 

6. kapitola 

Clovis tu nie je. Nikto iný taktiež. May si teda pomyslel, že sa vkradne do 

jej kancelárie a záznam nájde. Aj keď bol Soma ustavične namosúrený 

a podráždený, nesmel dovoliť, aby vrah jeho kamaráta takto unikol.  

Pomaly otvoril dvere, zavrel za sebou a sadol si k stolu. Čo najrýchlejšie 

v počítači hľadal záznam z 3:00 z utorkového rána, no nenašiel ho. Skúsil to ešte 

raz, no veru akoby zmizol. Do počítača má ale povolený vstup len Clovis, takže 

to už prestáva dávať zmysel. Žeby ho vymazala? Ale veď na to nemala na to 

dôvod.  A prečo by to vôbec robila, keď to vlastne mohla poskytnúť poli... Otvorili 

sa dvere. V strede zárubne stála Clovis, ktorej na tvári hrali rozličné emócie, no 

ani jedna z nich nebola pozitívna. ,,Čo tu robíš May?! A čo robíš s mojím...´´  

nastalo ticho. Obidvaja si uvedomili, o čo ide. 

May si na všetko spomenul. Na všetko, čo mala Clovis spoločné so Somom. 

Kedysi dávno, pred pár rokmi, Clovis so Somom chodila. Podľa nej boli šťastní 

mladí zaľúbenci, no pre Somu neznamenala nič iné ako krátkodobý úlet. Jednu 

noc ju podviedol a dal jej kopačky. Už ju jednoducho nechcel. Clovis to vtedy  

neuveriteľne zranilo, nikdy to však nedávala najavo. Vždy to v sebe dusila 

a každým dňom sa to stupňovalo viac a viac. Dodnes sa s tým nevie vyrovnať, a 

tak sa mu pomstila. 

Clovis prerušila hrobové ticho. ,,May...“ podišla dopredu. ,,Viem, čo si 

o mne teraz asi myslíš. Viem to veľmi dobre. Myslíš si, že som to bola ja, však? 

Myslíš, že som toho idiota zabila?!“ May nervózne prehltol. Takto Clovis ešte 

v živote nevidel. ,,Ja som,“ prerušila ho, ,,nie... bola to samovražda, nepočul si? 
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On sa zabil sám! Zaslúžil si to za to, čo mi spravil!“ V tom si uvedomila, že sa 

preriekla. V kancelárii znovu nastalo hrobové ticho. May netušil, čo sa práve deje 

a len dúfal, že toto všetko je iba sen a on sa zobudí. Lenže toto nebol sen, ale 

realita.  

Clovis sa potichu pozrela Mayovi priamo do očí. Bez slova si siahla do 

vrecka a vytiahla malý vreckový nôž. Mayovi sa zastavilo srdce. Človek, ktorý 

zabil jeho kamaráta stojí rovno pred ním a má nôž. May netušil, čo urobí, no 

vzápätí si všimol, že po chodbe išiel Ted. Ten sa priblížil ku kancelárii s úmyslom 

niečo oznámiť svojej šéfke, no v momente, keď uvidel, ako Clovis stíska nôž 

a May sa od strachu chveje, utekal von zavolať policajta, ktorý ako posledný 

zostal na mieste, aby zaistil všetky stopy do dokumentu. Clovis si ho ale nevšimla 

a pomaly približovala sa k Mayovi. ,,Bola to samovražda... A ver tomu, že aj tvoja 

smrť bude vyzerať presne ako samovražda!“ vykríkla a zahnala sa nožom. May 

sa v rýchlosti uhol a posunul sa o pár krokov dozadu, no narazil do steny.  

Toto je môj koniec, pomyslel si a strachom privrel oči. Clovis sa priblížila. 

Natiahla nad hlavu ruku s nožom, pripravená ho bodnúť. ,,Prepáč mi to, May...  

Vieš toho priveľa.“ Keď zrazu niekto v dverách zhúkol : ,,Ruky hore a už ani 

krok!“ 

7. kapitola 

Policajné autá blikali a mali zapnuté sirény. Clovis práve dostala na ruky 

putá a jeden okuliarnatý policajt ju práve viedol smerom k autu. Vtom sa znovu 

objavil May. Pristúpil k nej bližšie a len ticho a pokojne dodal. „Clovis, unikla ti 

jedna maličkosť. Nemohla to byť samovražda, pretože Soma bol ľavák.“ 

Salamik, July 

 

Životné prostredie a ja 
 

Čo je životné prostredie? Prečo ho potrebujeme? V prvom rade je 

nevyhnutné pre náš život, ale aj životy mnohých iných organizmov. Niektorí 

ľudia ho môžu považovať za miesto na relax, bezpečné útočisko a podobne. 

Jedno je však isté. Ak ho budeme aj naďalej ničiť, čoskoro oň prídeme.  

Mňa rodičia viedli k tomu, aby som si vážila a chránila naše životné 

prostredie už od útleho detstva. Učili ma, že nemám hádzať odpadky do lesa ani 

na zem, že papier patrí do papiera a plasty do plastov, že sa nemajú ničiť 

rastlinné porasty. Veľa ľudí však aj na takéto drobné veci kasle a spôsobuje tým 

veľké škody. 
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Podľa môjho názoru sú veľmi sebeckí. Škodia tým zvieratám, rastlinám aj 

nám, ľuďom.  V podstate všetkým živým organizmom. Všetkým odpadom, 

stínaním lesov a ďalšíími rôznymi spôsobmi zapríčiňujú, že príroda pomaly 

hynie. A to nadväzuje na ďalšie veci. Ak rastliny nebudú produkovať kyslík, 

všetky živé tvory začnú umierať. Navyše spaľovaním uhlia, ale aj inými 

spôsobnmi vzniká oxid uhličitý, skleníkový plyn, ktorý ničí ozónovú vrstvu. 

Keď Zem nebude chrániť táto vrstva, všetko a tiež my všetci sa tu upečieme ako 

v peci. A práve rastliny premieňajú tento plyn na kyslík. Toto sa, samozrejme, 

nestane hneď, ale za niekoľko desiatok alebo stoviek rokov. Pre by sa malo 

myslieť na ďalšie generácie. 

Aby sa takým to veciam zabránilo, stačí, ak bude každý človek dodržiavať 

pár vecí.  Napríklad u náš doma máme tri odpadkové koše: jeden na plast, druhý 

na papier a tretí na zmiešaný odpad. Najdôležitejšie je však, aby sa odpad 

neodhadzoval do prírody. Nehovorím len o lese. Moria, rieky, jazerá aj oceány 

sú zamorené odpadom. Nachádza sa tam odpad z pláží, oleje a iný humus, čo 

vypúšťajú lode a neskutočne veľa ostatných vecí. Zabíja to všetky vodné 

organizmy.  

Myslím si, že mnoho ľudí si povie: „Čo ma po nejakej vode? Veď ja 

žijem na zemi.“ Nedochádza im napríklad taká vec, že morský planktón 

produkuje až sedemdesiat percent kyslíka na planéte.  

Dúfam, že viacero ľudí začne myslieť na to, ako im je v prírode dobre. 

Keď im aj nejde o to, aby na dnešné skutky nedoplatili tí, ktorí prídu po nich, 

a ako to všetko ničí celý ekosystém, tak nech si spomenú, kedy sa išli niekam do 

prírody len tak prejsť a prechádzka im zlepšila náladu. Alebo nech si spomenú, 

ako sa so svojimi deťmi, kamarátmi, príbuznými hrali alebo na to, aký dobrý 

vzduch tam je. Lebo ak sa budeme správať nezodpovedne, nič z toho už nebude 

ako predtým.  

Aby som to zhrnula. Ak si zničíme životné prostredie, už nám nič 

nezostane. Všetko bude pusté a škaredé. Myslím si, že ak sa každý zamyslí, čo 

robí zle a čo sa môže zlepšiť, katastrofy podobného typu ako som uviedla 

nenastanú.  
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Deň Zeme 
Je jeden deň,  

Ktorý patrí našej Zemi len. 

Keďže si ju vážime, 

Pomáhať sa jej snažíme. 

Zvieratká si chránime  

A odpad pekne triedime. 

Ona nám za to dary dáva, 

Život, kyslík, plody mora.  

Nie každý si to vie vážiť, 

Preto ťa väčšina ľudí musí strážiť. 

Neporiadnici v lese drevo pília, 

Zvieratá zo svojich domov bežia. 

Inde zas pytliaci plienia, 

Tigria koža, slonovina,  

To je veľká lotrovina. 

Výfuky a smog,  

To je pre ňu hrob.  

Preto stromy zasadíme, 

Týmto si to polepšíme.  

Našej Zemi pekne ďakujeme 

A zveľaďovať si ju budeme 

22. apríla.  

 

Laura Slašťanová, 7.A 

 

Deň Zeme 
Víla Amálka, bohyňa prírody, 

Má možnosť ovládať Zem. 

No ľudia ju znečisťujú na úkor zábavy 

A sama dúfala, že je to len zlý sen. 

 

Ľudia vlastnou existenciou prírodu zničili, 

No uvedomovať si to neuvedomovali. 

Znečistenie sa začalo rozširovať 

A zúfalstvo začalo presahovať. 

Najskôr sa jej tomuto zabrániť nevydarilo, 

Verila, že skupina dobrých ľudí ešte žije. 

Roky plynuli a vtedy jej to napadlo, 

že nejaké riešenie určite existuje. 

 

 

 

Rozmýšľala nad tým celé dni i noci, 

Ako zabrániť tejto veľkej moci. 

Bolo 22. apríla, keď Deň Zeme vytvorila. 

Dúfala, že by tomu konečne zabránila.  

 

Aj keď sa to nezdá, 

Zem je planéta neposedná.  

V špinavých šatách vo dne i v noci, 

Točí sa okolo svojej osi. 

Takto sa podarilo víle Amálke presvedčiť 

ľudí, 

Aby sa mali na čo dívať, keď ich slnko budí. 

Pozerať sa tam a sem, 

Aký to je krásny deň. 

 

Sárinka a Nataly zo 7.A 



24 
 

NIEČO NA SPRÍJEMNENIE 

Praženica so slaninou a cibuľou 
 

Potrebujeme: 

- vajíčka,  

- cibuľa, 

- slanina, 

- zelenina, 

- soľ, 

- olej. 

Postup varenia: 

1. Cibuľu pokrájame na malé kúsky. 

2. Vajíčka porozbíjame, nalejeme do pohára/misky a osolíme ich. 

3. Nalejeme do panvice olej a zapneme plyn. 

4. Pokrájanú cibuľu nasypeme do panvice. 

5. Cibuľu miešame, kým nezačne byť priesvitná. 

6. Pridáme vajíčko (čo je v pohári) a miešame, kým praženica nebude podľa 

vašej predstavy. Naložíme ju na tanier a na chvíľu vypneme plyn. 

7.  Slaninu si nakrájajte, poukladajte na panvicu a zapnite plyn. 

8.  Medzitým, ako sa vám praží slanina, pokrájajte si zeleninu. 

9. Vyberte slaninu a vypnite plyn.  

10. Poukladajte si slaninu aj zeleninu na tanier. Dobrú chuť! 

Ema Čigášová, 7.C 
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Mačky 
 

 

 

Mačky patria medzi cicavce. Prvé 

mačkovité zvieratá sa objavili pred asi 

40 miliónmi rokov. Na rozdiel od iných 

druhov sa však mačky vyvíjali rýchlo 

a tak sa veľmi rýchlo podobali dnešným 

mačkám. 

 

Mačka a človek tvoria neoddelený pár už 

takmer 4 500 rokov. Mačky mali 

v minulosti rôzne postavenie. Boli 

milované a uctievané ako bohyne 

(Egypťania verili, že mačky dokážu 

ochrániť človeka pred všetkým zlým), ale 

boli aj prenasledované a zatracované ako 

zlé tvory alebo predpovede nešťastia 

(mačka na pleci čarodejníc).   

 

     

                



26 
 

Mačka je predátor. Má vynikajúci zrak, sluch a k lovu dokonale prispôsobené 

telo. Mačky sú silné, dokáže vyvinúť veľkú rýchlosť a vysoko skákať. 

Mačky sú síce o dosť menšie ako človek, no v ich tele sa skrýva viac kostí. Ich 

sluch je citlivejší ako náš, počujú dokonca lepšie ako pes. Zrak im v tme slúži lepšie 

ako nám, vidia až šesťkrát lepšie, keď nie je svetlo. Tým sa asi nemôže stať, že sa v 

noci potknú o stoličku.  

 

Popísať povahu mačky nie je ľahké. Existujú mačky temperamentné, 

flegmatické, cholerické, odvážne aj bojazlivé, náladové aj priateľské. 

Mačka je individualista. Sama sa rozhoduje, v koho spoločnosti bude tráviť čas. 

Je ťažké stanoviť jej hranice, alebo ju v niečom obmedzovať. 

 

 

Vedeli ste, že? 

Niekedy sa stane, že ak mačka uloví myš, tak vám ju prinesie ako trofej. 

Mnohí to považujú za jej prejav lásky a oddanosť k vám. Je to však len 

polovičná pravda.  Prečo je tomu tak? O malé mačiatka sa stará ich mama, učí 

ich ako správne loviť. Staršie mačky tak techniku lovu dokonale ovládajú a vás 

berú ako svojho priateľa. Snažia sa vás naučiť loviť, keďže tieto schopnosti vám 

podľa ich pozorovania zjavne chýbajú.      

Pokožka mačiek je veľmi silná, takže keď sa v priebehu hry navzájom 

hryzú, vedia, že si nespôsobujú žiadne zranenia. Ak vaša mačka hryzie, znamená 

to, že sa k vám správa ako rovný k rovnému a chce sa hrať. Tento prejav lásky 

môže byť trochu bolestivý, ale musíte to vašej mačke odpustiť. Mačky si takto 

prejavujú lásku aj navzájom medzi sebou, a preto nerozumie, že vás to môže 

bolieť. 

  Špecifickým znakom mačacej náklonnosti je pradenie. Skoro sa zdá, že 

mačky majú v sebe malý motorček, ktorý sa rozbehne kedykoľvek, keď relaxujú 

a užívajú si vaše hladkanie. Pradením tak mačky prejavujú svoju spokojnosť 

a lásku k vám. Na druhej strane vedci zistili, že keď mačka pradie, vylučujú sa 

do jej tela endorfíny, čím ľahšie prekonáva bolesť. Frekvencia tohto zvukového 

prejavu (25 - 150 Hz) pomáha spevňovať kosti a podporuje hojenie rán. 

 

Vanessa Vavrová, 6.A 
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KRÍŽOVKY 
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3.              

4.                  

5.                      
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7.               

 

 

 

 

            

      
1.           

    
2.           

    
3.               

4.                   

    
5.             

    
6.           

     
7.             

1. V slúchadlách počúvame...    2. Je to kráľ zvierat. 

3. Vtáky tam kladú vajíčka.    4. Používame to v obchode pri pokladni. 

5. Máme to v hlave.      6. Do čaju si miesto cukru môžem pridať... 

7. Rastlina, ktorú nájdeme väčšinou na púšti.     Natálie Kalíšková, 7.B 

1. Ročné obdobie.     2. Predmet zaoberajúci sa históriou. 

3. Prirodzená hranica medzi Európou a Áziou. 4. Náradie na kopanie. 

5. Hlavné mesto Slovenska.   6. Premet o zemskom povrchu.  

7. Robíš v ňom tabuľky.       Martin Janata, 7.B 
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KOMIKS NA ZÁVER 

 


