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Milí kamaráti, milí čitatelia! 
 
Znova sa stretávame pri ďalšom čísle 
nášho školského časopisu. Aj 
v tomto čísle Vám prinášame mnoho 
zaujímavých článkov. Čakajú na Vás 
básničky a kresby našich šikovných 
žiakov, ale aj zaujímavé články, 
rozhovory a krátke správy. Dočítate 
sa o rôznych aktivitách, ktoré sme 
na našej škole zorganizovali. Je 
pravda, že to týchto pár mesiacov 
bolo pre učiteľov aj žiakov náročné. 
Takmer každá trieda si už 
absolvovala karanténu, niektoré aj 
viackrát. V niektoré dni sme ani 
nevedeli, či pôjdeme na druhý deň 
do školy. Má to však aj svoje 
pozitíva, lebo sme si cez karanténu 
aspoň trocha oddýchli a vyhli sa 
skorému vstávaniu. Pomaly sa blížia 
vianočné prázdniny, ktoré sú 
jednými z mojich najobľúbenejších 
prázdnin. Vianoce tu máme doslova 
o pár dní, a práve keď píšem tento 
úvodník, vonku nádherné sneží. 
Dúfam, že si tieto Vianoce užijete 
v zdraví, v pokoji a pokiaľ možno aj 
v kruhu rodiny, a keď už teraz 
nemôžeme ani veľmi chodiť von, 
verím, že aspoň trochu „zabijete“ 
čas pri čítaní tohto časopisu. 
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INTERVIEW S TOMÁŠOM HASAJOM 
 

V minulom školskom roku k nám prišiel nový učiteľ. 

Mgr. Tomáš Hasaj. Je to učiteľ a profesionálny 

ilustrátor v jednom. Mali sme sa ho preto na čo pýtať. 

Prajeme príjemné čítanie. 
 

Prečo ste sa stali učiteľom? 
 

Ako malé dieťa som samozrejme chcel byť tým, čím 

boli dlhé roky môj dedo a aj môj otec. Pracovali 

v pohrebníctve. Rokmi sa však život niekoľkokrát otočí, veľakrát i nečakaným 

smerom, až nakoniec, ani si človek neuvedomí a je z neho učiteľ. 

 

Kto vás priviedol k umeniu?   
 

Čo si pamätám, vždy som si rád čmáral, kreslil. Keď som bol malý, môj tato ma 

bez môjho vedomia prihlásil do ZUŠ-ky. Nevedel som, čo ma čaká a prvé 

návštevy boli hrozné. Učili sme sa kresliť bodky a čiarky – rovné, ohnuté. 

Nekreslili sme žiadne obrázky! Až omnoho 

neskôr som pochopil, že sme sa učili výtvarnú 

abecedu.  

Práve učiteľ v ZUŠ-ke bol tým, kto mi/nám 

ukázal ako môžeme vnímať svet.   

 

Pokiaľ viem, ste aj ilustrátor. Koľko kníh ste 

vo svojom živote ilustrovali a ktorá z nich pre 

vás bola najväčšou výzvou? 
 

Práve teraz robím na svojej ôsmej knihe. Je 

určená úplne malým deťom a je o sloníkovi, 

ktorý premýšľa, kým alebo čím bude až 

vyrastie. Najväčšou výzvou je vždy práve tá 

kniha, na ktorej práve robím.  

 

Aký máte pohľad na súťaže v umení, myslíte, že sa v umení dá súťažiť? 
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Umenie má veľmi podobné pravidlá ako akákoľvek iná oblasť. Niektoré je 

možné porušiť, no niektoré nie. A keďže má pravidlá, je možné ich merať a teda 

aj súťažiť. Do určitej miery je umenie subjektívne, no v určitom momente chce 

jeho tvorca vedieť, či to, čo tvorí má hodnotu a či postupuje správne. Na to 

slúžia súťaže. Môže sa tam porovnať s ostatnými autormi. Zúčastnil som sa 

niekoľkých medzinárodných súťaží, či už v Poľsku, Španielsku, Rumunsku alebo 

Fínsku a zakaždým to bola veľmi osviežujúca skúsenosť.   

   

15. 10. sa uskutoční Bienále ilustrácií Bratislava na Bratislavskom hrade. Aký 

naň máte názor? Zúčastnili ste sa ho niekedy ako autor? 
 

Ako autor som sa BIB nikdy nezúčastnil, no veľmi oceňujem túto prehliadku. 

Ilustrácie z celého sveta sú koncentrované na malej ploche, ktorú máme rovno 

pod nosom. Je zaujímavé prechádzať jednotlivými krajinami. V priebehu 

niekoľkých hodín tak prejdeme celý (detský) svet. 
 

Páči sa vám práca učiteľa, prečo?   

Práca učiteľa sa mi páči hlavne preto, že je 

tvorivá a každý deň prináša nové výzvy. 

 

Akú by ste dali radu ľuďom, či deťom, ktorí by sa 

v budúcnosti chceli venovať umeniu? 

 

Absolútne žiadnu. Nezvyknem dávať rady, 

pretože to nakoniec môže dopadnúť úplne 

naopak. Ako sa vraví – cesta do pekla je dláždená 

dobrými úmyslami. Myslím si, že dôležitejšie je 

robiť veci tak, aby nás bavili, bez ohľadu na to, či 

je to matematika, fyzika alebo umenie. Tak ako aj v ostatných oblastiach, aj 

v umení je najdôležitejšie premýšľať. A či sa človek venuje športu, matematike 

alebo umeniu, kľúčový je tréning a vytrvalosť. 

 

Zaujíma vás aj niečo diametrálne iné, ako je umenie? 

Prvé, čo mi napadlo boli knihy, ale aj to je časť umenia. Ďalšou veľkou vášňou je 

čaj, hlavne zelený, lenže aj ten Japonci a Číňania povýšili na umenie...  
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Kto sú vaši obľúbení umelci? (maliari, speváci, režiséri atď....?) 
 

Už niekoľko rokov žijem našimi ilustrátormi, hlavne Miroslavom Cipárom, 

Dušanom Kállayom, či Vincentom Hložníkom. Každý z nich je v svojej tvorbe 

úplne odlišný, fascinuje ma koľkými rôznymi spôsobmi sa dá zobraziť tá istá 

téma. 

 

Akú úlohu podľa vás tvorí v našom živote kultúra?   

 

Závisí od toho, ako vnímame kultúru. Ak ju chápeme ako snahu neustáleho 

kultivovania (vo všetkých oblastiach), pestovania a zdokonaľovania, tak ju 

môžeme preniesť aj do bežných činností 

a právom sa považovať za kultúrneho 

človeka. Nemyslím si, že je výsadou len 

vybranej elity, ktorá pravidelne chodieva 

do divadla, na operu, či balet. Pekným 

príkladom by mohol byť Keith Haring, 

ktorý svoje umenie preniesol do ulíc, 

staníc metra a podobne. 

 

Čo pre vás znamená umenie? 

 

Je pre mňa nedeliteľnou súčasťou života, či už 

v samotnej tvorbe, štúdiu iných autorov alebo len 

v snahe spraviť každú nasledujúcu vec lepšie než tú 

predtým. 

 

Ako by ste chceli dosiahnuť väčší záujem o umenie 

medzi ľuďmi? 

 

Jednoduchá a priama cesta je nezaujímavá, nudná. 

Oproti tomu cesta, ktorá má v sebe plno prekážok a vlastne pri nej človek ani 

nevie, či dorazí do cieľa, je pútavejšia a hlavne, posúva človeka ďalej. Chcem 

tým povedať, že kto chce, cestu si nájde. 

 

Pripravila: Lea Lalíková, 8. A 

Foto: archív pána učiteľa Ilustrácie: © Tomáš Hasaj 
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STRETNUTIE S DOBROVOĽNÍČKOU 

 

 

V piatok (1.10.) sme sa 

zástupcovia tried v žiackom 

parlamente stretli na prednáške 

o dobrovoľníctve. Túto 

prednášku viedla sympatická 

devätnásťročná baba menom 

Victoria Kubičková, ktorá nám 

hovorila o svojej ceste 

dobrovoľníctvom a o svojich 

dobrovoľníckych plánoch. 

 Na úvod sme si zahrali hru, v ktorej mala ona úlohu slepého človeka a my 

sme ju mali navigovať za každým z nás v miestnosti. Tu sme si vyskúšali, ako 

také dobrovoľníctvo môže vyzerať. Potom nám Vici povedala, že sa stala 

dobrovoľníčkou v trinástich rokoch a odvtedy sa zúčastnila mnohých krásnych 

akcií. Od roku 2019 pomáha v dobrovoľníckej kaviarni. Toto ma veľmi zaujalo, 

pretože táto kaviareň funguje tak, že ľudia, 

ktorí prídu na kávu, zaplatia dobrovoľnou 

čiastkou. Ona tam, samozrejme, pracuje 

zadarmo. Zúčastňuje sa dobrovoľných 

zbierok ako je Biela pastelka, Unicef alebo 

deň narcisov, vydáva jedlo ľuďom bez 

domova... Ďalej nám hovorila o skautingu. 

Skauting je taktiež o dobrovoľníctve ľudí, 

ktorí sa v prírode snažia naučiť deti nové 

veci formou hier. Ukazovala nám fotky 

z toho, ako strieľajú z luku, zakladajú oheň 

alebo zo skautskej tradície, ako sa zvolí 

jeden človek, ktorý môže vytiahnuť vlajku, 

pretože bol užitočný. Prekvapilo ma, keď nám povedala, že mesiac spala pod 

plátenným stanom a umývala sa len v potoku. Toto leto robila dobrovoľníčku, 
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keď tu bol pápež. Za úlohu mala 

ubytovať 1 500 dobrovoľníkov 

v malom mestečku Šaštín – Stráže, čo 

hovorila, že bolo trošku náročné. Bola 

aj pri registrácii na toto podujatie 

a v ten deň nespala 38 hodín. 

Nakoniec nám povedala o tom, ako 

pôjde v decembri robiť dobrovoľníčku 

až do Indie, kde bude detičky v škole 

učiť po anglicky.                                                                                                                  

 Pre mňa bola táto prednáška veľmi inšpiratívna. Zobrala som si z nej veľa 

zaujímavého a veľmi ma teší, že na Slovensku máme ľudí s takým veľkým 

srdcom,  ako má Vici. Dúfam, že takýchto ľudí bude len viac a jedným z nich 

môžeš byť pokojne aj ty. 

 

Pripravila: Natália Kivoňová, 9. A 

Foto: archív redakcie a Victorie Kubičkovej 
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V Múzeu Milana Rastislava Štefánika 

 

22. septembra  boli ôsme triedy našej školy na exkurzii. Najskôr sme navštívili 

Múzeum Milana Rastislava Štefánika. Múzeum bol vlastne prerobený 

Štefánikov rodný dom. Prvá miestnosť bola venovaná jeho rodine. Ostatné sa 

zameriavali na jeho život a jeho početné záľuby a zamestnania. Venoval sa 

napríklad horolezectvu, fotografovaniu alebo astronómii. Veľa taktiež cestoval 

a z ciest po svete si priniesol mnoho 

suvenírov ako napríklad rôzne kopije, 

zvieratá alebo kusy oblečenia, ktoré mali 

v múzeu 

vystavené.  

Veľmi ma 

prekvapil fakt, 

že Štefánik mal 

cestovať Titanicom, ale našťastie sa mu to 

nepodarilo. Ďalším pre mňa zaujímavým faktom bolo 

aj to, že chvíľu vystupoval ako kúzelník a celkom sa 

mu darilo. Jeho vedeckú 

kariéru narušilo vypuknutie 

vojny, a keďže v tej dobe žil vo Francúzsku, bol povolaný 

do francúzskej armády. Neskôr bol preradený do 

letectva. Osudný mu bol let 4. mája 1919, kedy aj so 

zvyškom talianskej posádky havaroval neďaleko Ivanky 

pri Dunaji. Štefánika 

pochovali na Bradle 

v Košariskách. Neskôr 

sme sa autobusom 

presunuli do Múzea Dušana Samuela 

Jurkoviča. Jurkovič bol významným 

slovenským architektom. Navrhol mnoho 

nádherných stavieb, ale aj pomníkov 

Miesto posledného odpočinku Dušana Samuela 
Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom. 
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a pamätníkov. Navrhol napríklad Mohylu Milana Rastislava Štefánika. Po 

exkurzii sme sa prešli na cintorín za múzeom, kde je Jurkovič pochovaný. Odtiaľ 

sme sa presunuli na Mohylu a odtiaľ rovno domov.       

Pripravila: Barborka 

Foto: Samuel Jakub, 8. B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://domov.sme.sk/c/2081
9104/foto-99-vyrocie-umrtie-
milan-rastislav-stefanik.html 

https://kultura.sme.sk/c/530370
2/dusan-jurkovic-prvy-slovensky-
architekt.html 
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BUDÚCNOSŤ PETRŽALKY 

12. 10. sme sa zástupcovia žiackeho parlamentu 

stretli so zástupcami Iuventy a mestskej časti 

Petržalka, aby sme sa zamysleli nad budúcnosťou 

Petržalky, teda miesta, kde žijeme. Stretnutie bolo 

hravé, priateľské, tvorivé, jednoducho veľmi príjemné. Najskôr sme sa zoznámili 

a všetci si potykali. Následne sme vytvárali postery, do ktorých sme zaznačili, čo 

nám chýba, čo sa nám páči alebo nepáči v našej mestskej časti, čo by sme 

zmenili, keby sa niekto 

z nás stal starostom. 

Napísať, čo sa nám 

nepáči, bolo jednoduché. 

Ťažšie bolo vymyslieť, čo 

by sme zmenili. Byť 

starostom musí byť veľmi 

zodpovedná práca. Na to by som sa asi nikdy nedala 

nahovoriť. Treba sa poďakovať všetkým, ktorí sú 

ochotní pracovať pre druhých. 

Veľmi sa mi páčila hra so špagetami a cukríkmi 

marshmallow, z ktorých sme v tímoch museli postaviť 

veže. Išlo najmä o boj s trpezlivosťou a o ochotu 

počúvať a dohodnúť sa, pretože každý mal inú 

predstavu. Zažili sme pri tom veľa zábavy. 

Už sa tešíme na podobnú akciu. 

 

 

 

 

 

Pripravila: Ela Valentová, 8. A  
Foto: archív redakcie 
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VÝSTAVA O ŽIDOVSKO M KÓDEXE 
 
My, z 8.B, sme sa dňa 8. 10. 2021 vybrali do Starého Mesta navštíviť Univerzitnú 
knižnicu na Michalskej ulici, v ktorej bola výstava o Židovskom kódexe. 
Dozvedeli sme sa mnoho zaujímavých vecí ohľadom života Židov počas 2. 
svetovej vojny na Slovensku. Nariadenie z 9. septembra 1941 o právnom 
postavení Židov ustanovilo na Slovensku osobitný právny režim občanov 
označených na základe rasového princípu za Židov, ktorí tak stratili občianske 
práva. V škole sme sa učili o ľudských a občianskych právach, preto sme boli 
zhrození, že štát „ukradol“ práva svojim občanom. Už od roku 1939 začali byť 
Židia diskriminovaní v prístupe k vzdelávaniu. Najprísnejšie opatrenia boli 
vykonané v takzvanom posalzburskom období. Židovských žiakov postihli už od 
školského roku 1940-1941. Študenti a žiaci tejto rasy boli vylúčení zo všetkých 
škôl okrem ľudových. Židia museli odovzdávať svoje majetky. Napríklad zbrane, 

písacie stroje, zbierky známok a cenín, nábytok, 
niektoré druhy odevov…. V Židovskom múzeu v 
Prešove môžeme nájsť aj niektoré zhabané exponáty. 
V auguste 1941 boli vybrané Sereď a Nováky ako 
vhodné lokality na zriadenie veľkých pracovných 
a koncentračných táborov, do ktorých boli Židia 
posielaní, a z ktorých sa už veľa ľudí nikdy nevrátilo. 

Milióny duší našli pokoj až v roku 1945, kedy skončila 2. svetová vojna a padla 
Hitlerova vláda.  
Je veľa míľnikov tejto doby, z ktorých behá 
mráz po chrbte aj ďalším generáciám. Osobne 
by sme nechceli prežívať časy dávno minulé. Z 
výstavy sme si zobrali veľa ponaučenia 
a dúfame, že spoločnosť už neurobí tú istú 
chybu ako v minulosti. 
 

Pripravili: tulene Katarína a Ela, 8. B 

Foto z výstavy: archív redakcie 
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Krátke správy 

Úspechy našich žiakov 

V krajskom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín sa Ela Valentová (8. A) 

umiestnila na 3. mieste v prednese poézie.  

V školskom kole Olympiády zo slovenského jazyka zvíťazila Hannah Mikulová (9. A). 

V okresnom kole bola úspešnou riešiteľkou. 

Dievčatám srdečne blahoželáme. 

Prednášky o online prestore 

V piatok 5. 11. odštartovala v našej škole séria prednášok o kybernetickej bezpečnosti. IT 

„profíci“ nám rozprávali o hackeroch a ich hackovinách, phishingu, spamoch, vírusoch, 

antivírusoch, adblockoch, gamingu, hoaxoch či dezinformáciách.  

V budúcom čísle sa týmto prednáškam budeme venovať podrobnejšie. 

Európsky deň jazykov v 1. E 

Žiaci 1. E si so svojou pani učiteľkou Klárou Šimovou pozreli edukačné video, v ktorom sa im vo 

svojom jazyku pozdravili predstavitelia európskych krajín. Postavy boli oblečené v národnom odeve 

a vedľa postáv videli aj vlajku krajiny.  

Vybrané pozdravy v rôznych európskych jazykoch si prváčikovia zopakovali a vyfarbovali postavy 

predstaviteľov týchto krajín a ich vlajky. 

 

 

 

 

 

 

Foto: Klára Šimová 
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ŠPORTOVÝ DEŇ  

23. september bol namáhavý, no zábavný deň. Vyskúšali sme si rôzne športové 

aktivity. Niektoré z nich boli dokonca prepojené kvízmi o športovcoch 

a športových udalostiach. Počas tohto dňa sme zo seba dostali obrovské 

množstvo energie, smiechu, ale zároveň aj potu, ktorý sa z nás lial pod horúcim 

slnkom. 

Výsledky: 

kategória 5. - 6. ročník: 1. miesto 6. C, 2. miesto 6. B, 3. miesto 5. C 
kategória 7. - 9. ročník: 1. miesto 9. A, 2. miesto 8. C, 3. miesto 8. B 
 

 

 

Pripravila: Lara Blahová, 8. A 

Foto: Dominik Hajtol 
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SPOMIENKY NA PRÁZDNINY 
 

Hoci už mnohým letné prázdniny v mysliach vychladli, niektorí žiaci svoje zážitky v tomto 

čísle ohriali na hodinách výtvarnej výchovy. Na viacerých miestach nájdete ich útržky – 

niekto z Vás celé prázdniny zápasil s komármi, niekto nazbieral plný kamión hríbov, niekto 

jedol hamburgery, niekto má chatu pod Bradlom, niekto skončil na pohotovosti, niekoho 

zaliala prílivová vlna, niekto sa bál kovidu a niekomu sa len psík vykakal na posteľ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrea Žabková, 7.A 

Elizaveta Medvedeva, 5.B 

Linda Šuranová, 8.C 
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Grétka Gerbocová, 5.B 

Dominika Bednáriková, 7.A 

Klaudia Sedláčková, 6.A 

Klaudia Sedláčková, 6.A 

Kristián Čičkán, 6.A 
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Laura Poláková, 7.B 

Maxim Lengyel, 8.C 

Nella Šonová, 7.A 

Nicholas Adamík, 7.B 

Nikol Hauríková, 5.A 

Vlado Kitta, 8.C 
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ČISTENIE OKOLIA ŠKOLY 
 

Dňa 18.10. sme sa zúčastnili menšej dobrovoľníckej akcie - zbierania odpadkov 
v okolí školy a priľahlom parku. Boli sme len traja. Tomi, Mimi a ja. A ešte pani 
učiteľka.  Upratovali sme pod oknami bytoviek, na tráve a pri ihrisku. Našli sme 
kopec „zaujímavých kúskov“. Nazbierali sme tri plné vrecia odpadkov a netrvalo 
nám to ani hodinu. Veľa vecí, ktoré sme našli, nás prekvapilo. Táto menšia 
dobrovoľnícka akcia nebola  prvá ani posledná, ktorú organizovala pani 
učiteľka. Takýchto akcií bude viac. Neváhajte v sebe odhaliť srdce dobrovoľníka 
a pridajte sa k nám. 

 

Pripravila: Ela Valentová, 8. A 

Foto: archív redakcie 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

Na ceste za umením - KUBO 
 

 

Foto: snd.sk 
Ak ste neboli na tomto epickom predstavení v SND, tak ste fakt prišli o veľa! 

Nedá sa ani opísať, aké majestátne to bolo! Tá akustika, tie kostýmy, tí herci 

boli proste „chef´s kiss“. Na začiatku predstavenia tancovali o 106. Ich nohy sa 

pohybovali extrémne rýchlo ani vietor a vôbec som nevedela zachytiť jednotlivé 

kroky. Ja byť nimi, moje nohy by boli jeden veľký uzol! 

Na pódiu sa vystriedali rôzne charaktery, ktoré viedli vtipné i vážne dialógy. 

O čom? O láske, peniazoch, živote, budúcnosti. Zápletku tohto predstavenia 

vám neprezradím, avšak myslím si, že toto milé predstavenie pobaví každého. 

Určite vám ho odporúčam. 

 

 

Pripravila: Lara Blahová, 8. A 

Foto: archív redakcie 
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ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA 

Naša škola sa zapojila do projektu Záložka do školy spája. Na hodinách 

literatúry a výtvarnej výchovy sme v priebehu októbra čítali, tvorili a vyrábali  

záložky do kníh pre deti zo ZŠ  J. A. Komenského v Púchove. 
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Naši knihožrúti Vám odporúčajú 
 

Denník Anny Frankovej 
Zostavili Otto Frank a Mirjam Pressler 

 
,,...podarí sa mi niekedy napísať niečo veľké, bude zo mňa 

niekedy novinárka alebo spisovateľka? Dúfam v to, ach, tak 

veľmi v to dúfam, veď keď píšem, dokážem zachytiť všetko, 

svoje myšlienky, svoje ideály, svoje pradstavy.“ 

Tieto slová a najznámejší denník na svete písalo 13 ročné dievča, 

ktoré sa pred vojnou a krutou minulosťou schovávalo so svojou 

rodinou celé 2 roky. 

Anna Franková sa narodila 12. Júna 1929 vo Frankfurte nad Mohanom a v roku 1933 sa spolu 

s jej rodinou odsťahovali do Amsterdamu, keďže sa v Nemecku necítili bezpečne. V roku 

1942 Anninej staršej sestre Margot doručili povolanie do pracovného tábora. To podnietilo 

rodinu k tomu, aby sa ukryla v sklade v budove, do ktorého viedol jediný vchod cez dvere za 

otočnou knižnicou. Avšak v roku 1944 bol úkryt prezradený  a jednotky SS všetkých odviezli 

do koncentračného tábora. Anna so sestrou zomreli na týfus. 

Táto kniha je aj pomníkom veľmi talentovaného dievčaťa, ktoré si aj napriek neľútostným 

podmienkam našlo radosť a najlepšieho kamaráta v denníku, ktorý dostalo na trináste 

narodeniny. Pri čítaní sa dá veľa naučiť a aj porozmýšľať nad tým, aký máme život, ktorý si 

máme nesmierne vážiť. Kniha je veľmi emotívna a odporučila by som ju skoro každému, ale 

najmä ľuďom, ktorých zaujíma minulosť a história. 

Nakoniec by som chcela spomenúť aj citáty ľudí k tomuto denníku: 

 ,,Tento denník má v mnohom oveľa väčšiu hodnotu než akýkoľvek historický dokument.“  

- Het Parool 

,,Jedno z najdôležitejších svedectiev holokaustu“ – Deutsche Welle  

 Recenziu spracovala: Viktória Kolár, 8. C 
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Naša poézia 

Priateľstvo  Simon Bystrický, 8. C 

 

Priateľstvo je veľmi vzácne, 

nenájdeš ho na rohu. 

Hľadáš ho aj celý život 

a velebíš náhodu. 

 

Priateľstvo je ako slnko, 

ak si dobre vyberieš. 

Každý deň ti bude svietiť, 

ak mu lásku prinesieš. 

 

Čo priateľstvo môže dať ti? 

Čím ti môže pomáhať? 

Keď celý svet utečie ti, 

priateľ ako prvý bude k tebe utekať. 

 

Domov    Natália Ivaničová, 8. C 

 

Domov je izba v paneláku, 

ale aj domček na Gerlachu. 

Domov je kútik, kde smieš tíško plakať, 

ale aj dvor, kde môžeš voľne skákať. 

 

Domov je otec aj mama, 

doma je miesto, kde nie som sama. 

Doma nie sú len štyri hlásky, 

domov je miesto plné lásky. 

 

Domov je miesto, ktoré ľudí spája, 

Domov je na zemi kus raja. 

 

Domov   Daniel Jursa, 8. A 

 

Keď idem domov, srdce mi búši, 
čo sa stane to nik netuší. 

Občas mi bratia do izby vbehnú, 
občas knihy z políc kradnú. 
Občas sa hádame, hneváme mamu. 
Občas sme kamoši, čo si sadnú. 
Doma sme všetci, máme sa radi 
(alebo sú bratia otravní smradi!) 
Domov je tam, kde je mama, 
kde pohladí nás jej rada. 
 

Domov Patrik Máťuš, 8. B 

Domov je miesto, kde je pohoda. 

Domov je miesto, kde sú priatelia. 

Domov je miesto, kde je smiech. 

Domov je miesto, kde sú naši. 

  

Je to krásne miesto 

ako pre vtáčikov hniezdo. 

Keď mám v mysli vietor,  

zatvorím sa v izbe, kde mám priestor. 

Domov, domov, domov, 

ako záhrada plná stromov. 

 

Domovom je rodina   

Peter Horváth, 8. C 
 

Čo je domov bez rodiny? 
Čo rodina bez domova? 
Bol by domov stále milý? 
Bol by domov domovom? 
Domovom je rodina. 
 
Tam, kde srdce spočíva. 
Tam, je teplo rodiny, 
kde je teplo domoviny. 
Tam rodina spočíva. 
Domovom sa nazýva. 
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Nádej   Sofia Danielová, 8. C 

Verím, že pominie šialenstvo corony. 

Verím, že vráti sa náš život do doby, 

keď rúška nosili len naši doktori, 

keď naše tváre úsmevy zdobili, 

keď do školy chodili všetci,  

nielen niektorí, 

keď v našom slovníku lockdowny 

neboli, 

dištančná výučba nám bola cudzia. 

Teraz sú strašiakmi sopľaví ľudia. 

Nádej však nestrácam,  

všetko raz skončí, 

aj obdobie chorých smutných očí. 

 

Sloboda   Agáta Tyrykina, 8. C 

Čo je naša sloboda? 

Žiť život podľa seba. 

Rob, čo chceš! 

Večer nikto nečaká. 

Ako si to pomenuješ? 

Osamelosť? Sloboda? 

Slobodný vták v klietke nelieta. 

Slobodný vták sa vznáša do neba. 

Ty si ten slobodný vták,  

neťahaj za sebou ten tlak! 

 

 

 

 

Rodina    Gabko Vanko, 8. A 

Rodinu má každý z nás, 

rastie ako ananás. 

Mama s otcom sadili, 

o plody sa starali. 

Počas dažďa, suchoty 

chránili do nemoty. 

Jedného dňa vyrastú, 

vlastné plody donesú. 

Rodina je v každom z nás,  

sladká ako ananás.   

 
 

Domov   Viki kolár, 8. C 

Čo je to vlastne ten domov?   

Miesto mojich prvých krokov. 

Domov je miesto bezpečia, 

tam nájdem všetky riešenia. 

 

Domov je tam, kde je rodina. 

Domov vonia jak zmrzlina. 

Domov je otec a mama. 

Doma nikdy nie som sama. 

 

Svoj domov najviac milujem, 

preto tam navždy zostanem. 
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Majster Slovenska v boxe 

 

Dávid Miroslav Záhradníček je 14 ročný 

chalan, ktorý sa začal venovať boxu len 

pred štyrmi rokmi, v roku 2017, a pred 

pár dňami sa už stal Majstrom 

Slovenska. Majstrovstvá sa konali 13. 

a 14. novembra v Holíči. Vo váhe 76 kg+  

boli 3 účastníci. Vo finále vyhral na KO 

v prvom kole, pričom protihráč bol až 

o 21 kg ťažší. Áno, správne, 

o neuveriteľných 21 kg. Tieto 

majstrovstvá sú zatiaľ Dávidova najväčšia výhra, ale nie jediná. Jeho prvé 

preteky sa konali 26.9.2020 v Galante, pri ktorých vyhral nádhernú zlatú 

medailu. Dávid trénuje v Bratislavskej boxerni. Do rúk si ho vzal, ako sám 

majster hovorí, ,,najlepší tréner na Slovensku“  Jožko 

Murin, ktorý ho k boxu „dokopal“.  

Plánujete aj vy 

trénovať alebo 

sa zaujímate 

o box? Určite 

choďte 

navštíviť 

Bratislavskú 

boxerňu a možno aj vy dosiahnete 

podobné úspechy ako náš majster 

Slovenska.  

 

 

Pripravila: Viktória Kolár, 8. C 

Foto: Dávidov archív
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Sladko - hravo - zdravo 

 

Technika može byť niekedy zábavná a chutná. Najmä, keď sa učíte 

o elektrospotrebičoch, používate ich a to, čo si upečiete, môžete aj zjesť. Aj vy 

máte chuť na zdravú pochúťku? Nech sa páči, tu je recept: 

Potrebujeme: jablká, slivky (nemusia byť), trstinový cukor, škoricu, maslo 

a  celozrnnú múku. 

Postup: Jablká ošúpeme, nakrájame, dáme na plech potretý maslom, pridáme 

slivky a posypeme škoricou a posýpkou. Tú pripravíme zmiešaním múky, masla 

a cukru. Pečieme cca 15 min na 200 stupňoch. 

 

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

Isto ste počuli o projekte Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Našu 

školu do tejto milej akcie zapojila pani učiteľka Miška Sotáková. A viete, čo sme 

zistili? Že v našej škole sa láska ledva zmestí do kufra auta. Vlastne nezmestí. Je 

jej oveľa viac. Podarilo sa vyzbierať a odovzdať 48 balíkov a 14 mikulášskych 

vreciek! 

Prajeme Vám krásne a pokojné vianočné sviatky 

 

Vaša redakcia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Michaela Sotáková 


