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Úvodník 

 

Milí čitatelia Školských novín! 

 

Po dňoch pochmúrneho a chladného počasia sa pomaličky začína ozývať jar. Dni sú dlhšie, 

slnko svieti jasnejšie a jeho teplé lúče začínajú prebúdzať prírodu k životu. Vtáčiky svoju 

radosť z teplejších a slnečných dní dávajú najavo svojím radostným štebotom. Všetko začína 

ožívať a aj my sa už tešíme z jarných dní, ktoré nám pripomínajú, že sa blížia krásne sviatky 

jari – veľkonočné sviatky. Veľkonočných sviatkom predchádza pôst, obdobie zriekania sa 

a prípravy veľkonočný týždeň.  

V tomto čísle vám prinášame informácie o uskutočnených aktivitách našej školy a žiakov 

(veľmi sa tešíme z ich dosiahnutých úspechov), dočítate sa o zaujímavých veľkonočných 

zvykoch v rôznych štátoch a môžete si prečítať zaujímavé práce vlastnej literárnej tvorby 

našich žiačok. 

Veríme, že čítanie vám prinesie nielen poučenie, ale vám tiež spríjemní veľkonočné 

prázdniny, ktoré už hlasno klopú na dvere. 

 
Vaša redakčná rada 

 

 

Redakčná rada: 

Natália Šintálová – 7. ročník  

Natália Hasprová – 6. ročník 

Eleni Kepková – 6. ročník 

Nina Valová – 9. ročník 

Veronika Zelinková – 9. ročník 

Nikola Kukučová – 9. ročník 

Alexandra Duračková – 9. ročník 

PaedDr. Denisa Benedikovičová 



Aktivity našich žiakov  

 

22. január – Okresné kolo matematickej olympiády – Alojz Blahovec získal 3. 

miesto. 

28. január – Zápis prvákov 

24. február – Školské kolo súťaže Hollého pamätník. Víťazi jednotlivých 

kategórií budú reprezentovať školu na okresnom kole v Piešťanoch. (Ester 

Bábiková, 2. roč., Soňa Ruľáková, 5. roč., Alexandra Duračková, 9. roč.) 

16. marec – Biblická olympiáda. Naši žiaci sa umiestnili na 6. mieste. 

16. – 17. marec – Okresné kolo matematickej Pytagoriády – Alojz Blahovec, 5. 

roč. získal 1. miesto a Jakub Šmýkal, 8. roč. 6. miesto. 

17. marec – Žiaci našej školy si pod vedením keramikárky mohli vyskúšať 

tvorbu jednoduchých výrobkov z keramiky. 

23. marec – Matematický klokan 

24. marec – Okresné kolo súťaže Hollého pamätník. Alexandra Duračková, 9. 

roč. získala 3. miesto. 

25. marec – Žiaci 8. ročníka pri príležitosti Svetového dňa vody navštívili 

Génovú banku v Piešťanoch.  

Všetkým, ktorí vzorne a úspešne reprezentovali našu školu, blahoželáme! 

 

Viac informácií a fotografií si môžete pozrieť na 

www.zssmsrakovice.edupage.org. 

 



Vianočná akadémia 
Dňa 13.12.2014 sa v našej uskutočnila už tradičná Vianočná akadémia. Všetci, ktorí prišli, 

mali možnosť vidieť náš program, ktorý bol plný básní, piesní a rôznych scénok, ktoré sme 

s láskou pre návštevníkov pripravili. Medzi piesňami odzneli vianočné koledy, žiaci 

z folklórneho krúžku nám krásne zatancovali i zaspievali. V programe ste mali možnosť 

vidieť i našich najmenších z materskej školy. Žiaci z dramatického krúžku nám predviedli 

scénku o Medovníkovom domčeku a dedovi Mrázikovi a staršie žiačky nám zatancovali na 

hudbu piesne Gumi Macko. Duňa a Fuňa nás pripravili na vianočný zhon počas nákupov 

a dali odporúčanie ako zachrániť život vianočným kaprom. Na záver sme si všetci spoločne 

zaspievali krásnu vianočnú pieseň. Neoddeliteľnou súčasťou Vianočnej akadémie boli aj 

Vianočné trhy, na ktorých si všetci prítomní mohli zakúpiť výrobky našich žiakov. 

 

Karneval 
Dňa 7.2.2015 sa na našej uskutočnil takisto už každoročný, tradičný karneval. Všetci, ktorí 

prišli, určite nemali núdzu o skvelé občerstvenie, dobrú hudbu a skvelú náladu. Ale tento rok 

sme začali karneval netradične, pretože sa nekonala promenáda, ktorá už bola akosi takou 

tradíciou, ale masky predstavovala Teta Katka podľa čísiel, ktorá mala každá maska 

pridelené. Takisto nebola núdza ani o veľa spoločných tančekov či dokonca súťaží, za ktoré 

deti mohli dostať malú sladkosť. Už tradične sa losovala aj tombola, ktorej tento rok, aj vďaka 

sponzorom,  nebolo málo. 

Pripravila: Nina Valová, 9. ročník 

 

 

 

 
 

 

 



Veľkonočné tradície 
VAJÍČKA PRE RADOSŤ  

- Veľkonočné vajíčka sa pôvodne maľovali na červeno. Červená farba – farba krvi, bola 
symbolom vykúpenia. 

 - Vajcia určené na zdobenie sa väčšinou zhromažďovali už od Popolcovej stredy. Vajíčkam, 
ktoré sliepky zniesli na Zelený štvrtok, sa pripisovala liečebná a čarovná moc.  

- Na maľovanie sa používali iba vajíčka s bielou škrupinou, lepšie na nich vynikla farba.  

- Vyfúkané vajíčka sa začali maľovať až začiatkom nášho storočia, ale obdarovať niekoho 
škrupinami bez obsahu sa považovalo za urážku.  

- V niektorých krajoch si slobodné dievčatá dávali kraslice za živôtik pre zachovanie zdravia 
a sily.  

KORBÁČE PRE ZDRAVIE  

- Bitie a šľahanie prútmi patrí k dávnym magickým praktikám. Má priniesť zdravie, plodnosť, 
šťastie a odohnať zlých duchov. 

 - Jarné šľahanie má pripomenúť aj bičovanie Ježiša Krista pred ukrižovaním.  

- Malým chlapcom splietali prúty do tvaru vrkočov alebo hranolov otcovia či starí otcovia, 
dospelí si korbáče plietli sami. Zhotovovali ich z mladých, pružných prútov zrezaných na 
rovnakú dĺžku. Aby prúty viac „štípali“, namáčali ich do vody.  

- V dome, kde sa práve liahla hydina, sa šibák pliesť nesmel. Kuriatka a kačičky by sa 
nedožili druhého dňa.  

- Na Veľkonočný pondelok chodili mládenci na šibačku v skupinách. Pochôdzku si rozdelili 
podľa domov, kde bývali dievčatá, po ktorých pokukovali. Vyhliadnuté domácnosti poväčšine 
„prepadávali“ tajne.  

- Verili, že nevyšibané dievča ľahko stratí krásu, nikto ju nepozve do tanca, teda nebude 
vzácne a nevydá sa. 

 - K dobrým mravom dievčat patrilo naoko sa ostýchať a zdráhať sa otvoriť dvere. Chlapci sa 
však aj tak vždy dovnútra dostali.  

- Aj keď šľahanie korbáčom bolelo, dievča nesmelo zaplakať. Inak by sa o ňom povrávalo, že 
nie je súce na vydaj, lebo ťažko čelí problémom.  

- Dievčatá sa na šibačku veľmi tešili, lebo si tak overili, aký je o ne záujem.  

- S príchodom utorkového rána mali právo šibať aj ženy. Vyberali si prevažne chlapov, ktorí 
ich v uplynulom roku nahnevali. 

 

Pripravila: Eleni Kepková, 6. ročník  

 



Veľkonočné vajíčka so žeruchou 
Žerucha je bylinka, ktorá nielen dobre vyzerá ako dekorácia vo vajíčku, ale aj vynikajúco 
chutí a podporuje trávenie. Na to, aby žerucha vyrástla, potrebuje približne 3-7 dní, takže 
týždeň pre Veľkou nocou je najvyšší čas na výrobu tejto dekorácie. 
Potrebujete: 
prázdne a čisté škrupiny z vajíčok, 
fixky, vodové farby alebo farby pre maľovanie prstami, 
vatu alebo črepníkovú zem, 
semienka žeruchy a vodu 
Postup: 

Najprv zamaľujte škrupiny podľa vlastnej fantázie, veď sami najlepšie viete, aké farby sa 
hodia do vašej dekorácie. Môžete na ne využiť aj servítkovú techniku. 
Keď škrupiny uschnú, môžete ich naplniť zemou alebo ak nemáte čerstvú zem, na pár dní 
vám dobre poslúži aj vata. Zem alebo vatu potom opatrne polejte vodou a nahusto posypte 
semienkami. Škrupiny potom položte na slnečné miesto, najlepšie na parapetu – a čakajte. 
Rastlinky by vám mali začať klíčiť veľmi skoro. Ak ich chcete aj jesť, najlepšie je začať po 7 
dňoch, najlepšie, ak si ich z nich vždy odstrihnete nožnicami, aby ste nenarušili korienky. 
Vynikajúco chutia s jednoduchým chlebom a maslom :). 
                                                                                             Pripravila:  Natália Hasprová, 6. ročník 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Veľkonočné zvyky na Slovensku a vo svete 
Slovensko: Veselá Veľká noc“ 
Prípravy na Veľkú noc na Slovensku začínajú obyčajne súbežne s jarným upratovaním a 
skrášľovaním domácností rozkvitnutými vetvičkami stromov či bahniatok s farebnými stuhami. Iba 
raz za rok, a to práve na Veľkú noc, sa pečie okrúhly bochníček „paška“. Vo   Veľkonočný pondelok 
sa otvára priestor pre veľkonočné radovánky, pre korbáčiky spojené s koledami. Ďalším slovenským 
obyčajom je polievať dievčatá vodou alebo ich hádzať do potokov či rybníkov. Sleduje sa tým jediný 
cieľ: odovzdať životodarnú fyzickú a duševnú silu vody milovanej osobe – dievčaťu. Obdobné 
polievačky vodou praktikujú i dievčatá vo veľkonočný utorok. V tento deň môžu vyšibať dievčatá 
chlapcov. Preto sa tomuto dni hovorí Odplatné alebo Odvetný utorok. 
Veľká Británia: Happy Easter! 
V britských rodinách sa deti radi hrajú s veľkonočnými vajíčkami. Po celom byte hľadajú skryté 
čokoládové vajce a kto ho nájde, ten ho hneď zje. Každoročne sa obchodné domy predháňajú, kto 
bude mať v ponuke najťažšie, najväčšie a aj najoriginálnejšie vajíčko. Zaujímavosťou je, že vo 
veľkonočnú nedeľu a pondelok sa koná v Hampsteade a na ďalších miestach Londýna prehliadka 
drakov. V niektorých častiach Anglicka prežíva starý zvyk, kedy na ďalší pondelok po Veľkej noci 
ženy priväzujú mužov ku stoličkám a vymáhajú si na nich ako výkupné drobné mince. Muži im to 
oplácajú o deň neskôr, ale výkupným býva bozk. Na veľkonočných stoloch v Británii by si našiel 
nielen slepačie vajíčka, ale aj prepeličie, bažantie, pštrosie či dokonca klokanie.  
Rusko 
Veľká noc v Rusku sa slávi inokedy ako vo zvyšku Európy. Ruskí pravoslávni sa totiž naďalej držia 
starého juliánskeho kalendára a predstavujú tiež sviatky radosti a veselosti. Veľkej noci predchádza 
štvordenný prísny pôst, ktorý začína, ako náhle skončí veselie nazývané Maslenica, čiže jarné hody. 
Počas týchto dní sa smažia v domácnostiach lievance - bliny s kaviárom alebo s medom a hneď tie 
prvé sa rozdávajú chudobným. Medzi ruské tradície patrí predovšetkým farbenie a zdobenie vajíčok, 
chýba však klasická šibačka. Priatelia si vajíčka vzájomne darujú na dôkaz vzkriesenia. Potom si 
prajú veľa zdravia a trikrát sa pobozkajú na tvár. Počas veľkonočných sviatkov sa podávajú len jedlá 
studenej kuchyne, žiadne teplé jedlá ani ryby. Rusi poznajú aj baránka alebo mazanec.  
Nemecko 
Deti v Nemecku sa počas veľkonočných sviatkov veľmi radi hrajú na čokoládový bozk. Ako taký 
bozk prebieha? Podstatné je prehltnúť čo najviac čokoládových cukríkov zo želatíny a cukru bez toho, 
aby ti ostatní kamaráti stihli rozmazať čokoládu po tvári. Vyhráva ten, kto zje najviac cukríkov a má 
najčistejšiu tvár. Nemecké veľkonočné zvyky sú však výnimočné aj niečím iným. Tak napríklad 
peknou tradíciou je veľkonočný oheň. Prebieha to tak, že na dohodnutom mieste sa uložia staré 
vianočné stromčeky a na začiatku Veľkej noci sa podpália. Symbolizuje to pálenie posledných 
zvyškov zimy. Nemci veľmi obľubujú pašiovú hru. Ide o hru o utrpení, ukrižovaní a smrti Ježiša 
Krista a hrá v nej viac ako 1200 dedinčanov.  
Španielsko 
Španieli Veľkú noc volajú Semana Santa, čiže Svätý týždeň. Oslavy sa začínajú Kvetnou nedeľou a 
vrcholia vo Veľkonočný pondelok. Počas týchto dní sa v centrách miest zastaví hromadná doprava a 
ľudia vyrazia do ulíc, aby si pozreli pouličné predstavenia so stredovekými motívmi. V Španielskych 
mestách by si videl procesie, čiže sprievod kajúcnikov s vysokými kužeľovitými čiapkami. Za 
kajúcnikmi kráčajú chlapci s vysokými sviečkami a hlavným motívom celého sprievodu sú bohato 
zdobené nosidlá s Kristom či inými postavami v životnej veľkosti. Krčmy, vinárne i reštaurácie sú 
plné ľudí, kde sa schádzajú s priateľmi či známymi.  

Pripravila Nina Hluzinová, 6. ročník  



Veľká noc v zahraničí 
 

Taliansko 
Vo svätom týždni tu veriaci poriadajú procesie, čím si pripomínajú udalosti okolo ukrižovania 
a zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Taliani sviatok nazývajú La Pascua. Veľkonočné sviatky začínajú 
vždy raňajkami v kruhu rodiny. Deti dostávajú veľké čokoládové vajcia, zabalené vo farebnom 
papieri, ktoré skrývajú prekvapenie. Z jedál sa podáva pečené jahniatko, ktoré symbolizuje obetovanie 
Ježiša na kríži, ale aj vajíčka. Na Veľkonočný pondelok si napr. Rimania pripravia do košíkov jedlo na 
celý deň a celé rodiny sa vyberú do prírody, aby spoločne prežili príjemný sviatočný deň. 

Amerika 
V USA majú veľkonočné sviatky rodinný charakter, hoci ich Američania neoslavujú tak slávnostne 
ako napr. Deň vďakyvzdania. Veľkonočná nedeľa sa pre mnohé rodiny začína skoro ráno svätou 
omšou v kostole, po nej nasledujú skromné raňajky. Obed je však bohatý s údenou šunkou a pečenou 
baraninou a nesmú chýbať varené vajcia. Dodnes sa udržuje zvyk ozdobovať stromy a niekedy aj 
domy papierovými a balónovými vajíčkami či zajačikmi, ktorý do Ameriky priniesli talianski 
prisťahovalci. 

Francúzsko 
V celej krajine nezvonia od Veľkého piatku do Kristovho vzkriesenia zvony na nijakom 
kostole. Veľká noc, po francúzsky Paques, je tu sviatkom čokolády, ktorá sa tu konzumuje 
v podobe vajíčka, zajačikov, kuriatok či zvončekov. Vo Francúzsku však nemajú špeciálne 
veľkonočné jedlo, s výnimkou južnej časti, kde pripravujú jahňacie stehno prešpikované 
cesnakom a vetvičkami rozmarínu. 

Írsko 
Čas pred Veľkou nocou je tu obdobím pôstu a modlitieb. Vajíčka, ktorú sliepky znesú na 
Veľký piatok sa označia krížikom a každý Ír by na Veľkonočnú nedeľu mal zjesť aspoň jedno 
takto označené vajíčko. Veľkonočná nedeľa je tiež dňom, kedy Íri vychádzajú do ulíc 
tancovať a súťažiť o koláče. Populárne je tu tiež tzv. gúľanie vajíčok, každý súťažiaci dostane 
paličku alebo lyžičku a musí čo najrýchlejšie dokotúľať vajíčko do cieľa. 

 

Pripravila: Natália Šintálová, 6. ročník  

 

 

 



Veľkonočný príbeh 
Moja mamka je zvláštna. Má nejakú divnú úchylku na zajace. Nie, fakt, prisahám, že na živé 
zajace. Máme ich 10! Jeden sa volá Uško. Má hnedé ucho a meno vybrala moja staršia sestra 
(vtedy 5-ročná ). Aké originálne. Ja sa volám Tereza, tiež nie veľmi pekné meno. Teda aspoň 
mne sa nepáči. Ďalší zajac sa volá Hart. Je to môj najobľúbenejší zajačik. Má ňufáčik v tvare 
srdiečka a je to jediný zajko, ktorý ma nikdy nepohrýzol. Jeden z mojich najneobľúbenejších 
zajacov je Richard, alebo ako mu hovorí mama, Rišuldo. Je to malý, ryšavý zajac. Nemá ho 
rád ani ocko. Všade sú chlpy. Všade! A klietky čistím len ja, sestra a brat. Ach! Ale musím 
povedať, že tie chlpaté klbká mám rada. Ja neviem, či už som úplne padnutá na hlavu alebo sa 
mi to iba zdalo, ale včera večer som videla, ako sa všetky naše zajace naraz vybrali do 
kuchyne (nechávame ich voľne pobehovať po dome). Bolo to dosť zvláštne. Vlastne celá naša 
rodina je divná. Už len z toho dôvodu, že vlastníme 10 zajacov. Ozaj, dopoviem vám ich 
mená. Takže Uško, Hart, Richard, Salma, Tézis, Doro, Neyo, Lira, Nutty, Lejka. No a teraz 
späť k tej včerajšej záležitosti. O pár minút neskôr som si išla ľahnúť, no zrazu som započula 
nejaké mrmlanie a šepkanie. Normálny človek by sa zahrabal pod perinu vzhľadom na to, že 
ani rodičov nemal doma, ale ja?! Postavila som sa, zobrala si baterku a išla som sa pozrieť, 
odkiaľ tie zvuky vychádzajú. Môj hrdinský brat už dávno spal a sestra bola na pizzi 
s kamarátkami (aspoň vidíte, aké je to ťažké byť najmladší súrodenec). Keď som prišla do 
kuchyne, nič tam nebolo. Ak teda nerátam 10 zajacov po celej kuchyni. A teda, keď som si 
tak vykračovala naspäť, začula som niečo, čo ma riadne vyľakalo. „Au!“ Počula som tichý 
hlások z kuchyne. „Si normálna, Salma? Dávaj predsa pozor pod labky!“ Samozrejme najskôr 
som sa preľakla, ale potom som smelo vykročila smerom do kuchyne. Meno Salma som totiž 
veľmi dobre poznala. „Nabudúce ťa nezoberiem na ďalšiu misiu!“ Pri tejto vete malého 
chlpatého klbka, ktoré sa rozprávalo s ďalšími chlpatými klbkami, sa mi akoby na okamih 
zastavil rozum. Opäť snívam? vravela som si v duchu. „Rišuldo! Ty... ty, ty vie... Nevolajte 
ma Rišuldo! Koľkokrát vám to všetkým budem opakovať? Hups!...“ Malý ryšavý zajac predo 
mnou sa chytil uší a potom si nimi zakryl ústa aj ňufák. „My, my ti to vysvetlíme,“ povedala 
(povedala?!) Nutty a odniekiaľ vytiahla kúsok mliečnej čokolády. „Ide o to, že my, 
pomáhame veľkonočnému zajacovi Tedovi, aby mali všetky deti na Veľkú noc dostatok 
veľkonočných vajíčok, zajačikov, cukríkov, čokolád a iných dobrôt a ak za ním každú noc 
nepôjdeme a nepomôžeme mu, nebudú mať deti dostatok radosti na taký krásny sviatok, ako 
je Veľká noc, a to nesmieme dopustiť!“ Keď to dopovedala, tak za mnou prihopkal Uško 
a podal mi malé čokoládové vajíčko. Keďže mi nezostávalo nič iné, chcela som aspoň zistiť, 
či som sa zbláznila, alebo mám nejaký živý sen. Ham! A čokoláda s nugátovou plnkou už 
nebola. A tu sa môj zvláštny sen aj skončil. Teda, doteraz neviem, či to bol sen, ale jedno 
viem, aj keď na svoje zajace kričíte akokoľvek, aj tak nezačnú 
rozprávať. Tak sa o to nepokúšajte, lebo dopadnete ako ja. 
Neskutočne zvedavá.   

Autorka: Natália Hasprová, 6. ročník  

 



Báj o Gerlachovskom štíte 
Dávno pradávno žil v tatranských horách zbojník Gerlach. I zdatný bol, i pekný, no 

taktiež sebecký a nafúkaný. Videl vždy iba seba, ostatných surovo urážal, a keď niekomu 

ublížil, veselo sa na tom smial.  

Jeden večer, na Jána to bolo, si pobalil veľké vrece, lano a háčik na ryby a pobral sa do 

hôr. Chcel zazrieť lesné žienky, čo na Jána po čistinkách tancujú, a kde-tu im nejaké čarovné 

vecičky pokradnúť. Ticho kráčal lesom, keď ich zazrel. Jemne tancovali po tráve, že sa ani 

stebielko nepohlo. Gerlach sa ukryl do húštia, ktoré bolo pri vílach najbližšie, na lano si 

priviazal háčik a jemne ho nahodil na vrecúško, ktoré bolo na suknici tej najkrajšej. Už ho 

pomaly mal, keď zrazu zašuchotalo lístie a Gerlach veľmi šklbol háčikom. Vrecúško sa 

odtrhlo, padlo na zem, víly sa otočili a Gerlacha zazreli. Gerlach sa začínal už aj báť, no 

povedal si, že je chlap a podišiel bližšie k vílam. Keď sa riadne osmelil, začal si ich obzerať 

ako dôležití páni vzácny obraz. Obchádzal ich, občas sa zastavil a nakoniec drzo spustil:  

„Hm, a vy že ste najkrajšie? Aha, šaty dotrhané, na čelenkách okvetné lístky opadané, nohy 

bosé, vlasy dlho nečesané. Už som aj krajšie videl. Veď vy nie ste lesné žienky, vy ste 

ježibaby!“ Víly ostali stáť ako obarené. „Kto to je, že si to dovoľuje povedať o nás, čo ho 

môžeme k smrti ľahko utancovať?“ šepkali si víly. Najkrajšia z nich tiež nebola nadšená 

Gerlachovými slovami. Predstúpila pred neho a spýtala sa ho: „Čo si žiadaš, keď si si dovolil 

nás v tanci vyrušiť?“ Gerlach mohol urobiť čokoľvek, no on ako malé dieťa vyplazil na vílu 

jazyk. Všetky víly naraz zhíkli, ako keď ich dačo uštipne. „Ty sám si si vybral svoj osud,“ 

povedala víla chladným hlasom a Gerlach pocítil, akoby mu tvár pohladil ľadový vánok. Víla 

sa otočila a začala vyriekať zvláštne zaklínadlo. Keď dopovedala posledné slovo strašného 

zaklínadla, zdvihol sa prudký vietor, všade vôkol lietalo lístie a Gerlach začal pomaly 

kamenieť. Gerlach začal kričať, prosiť a preklínať víly, aby len prestali. Tie však len 

kamennou tvárou hľadeli Gerlachovi do očí a svojím hnevom sa prevrtávali do Gerlachovho 

kamenného srdca.  

Nad ránom vietor ustal a cez husté mraky sa predralo slniečko. Po vílach nebolo ani 

chýru, ani slychu a na mieste, kde stál Gerlach, vyrástol vrch vysočizný a mohutný, vyšší než 

všetky vrchy naokolo. Vrcholec mal biely a skaly strmé. A ľudia tento vrch pomenovali 

Gerlachovský štít. 

Autorka: Sára Hercegová, 6. ročník 

 



 

Keby som vyhral lásku... 
Keby som vyhral lásku! Hocijakú! Súčasnosť je strašná. Človek žije na vlastnú päsť. Nemá 

žiadnych priateľov. Neviem, čo sa to stalo, ale o láske som len počul. Vraj je krásna. Už 

dlhšie rozmýšľam, aké je to byť „zamlnovaný“. Teda „zamilovaný“. Ale vlastne, hocijaká 

láska je krásna. Láska k poriadku, láska k zvieratám, láska k športu, láska k veciam... No 

láska k ľuďom musí byť skvelá. Ľudia tu chodia ako bez života. Stále len pozerajú televíziu 

a sú na internete. Neviem, čo sa to stalo. Kde ľudia urobili chybu? O láske sa na verejnosti 

nehovorí. V telke vysielajú samé futuristické programy. Kde sa vytratila tá nežnosť, vášeň 

a porozumenie? Práve sedím na svojej novej vzdušnej sedačke a na diaľku prepínam kanály.  

Dobrý večer, chcete sa naučiť, ako sa brániť proti mimozemšťanom?  

Ahoj, vítam ťa medzi nami, v klube supermoderných.  

Dnešnou témou je, ako si zostrojiť vlastnú prenosnú zbraň.  

Prepnem na môj obľúbený kanál a tepelne si upravím svoju sedačku.  

Pekný večer, všetkým! Uistite sa, či ste sami doma a začneme. Vítam vás pri vašom 

obľúbenom programe Okom do minulosti. Dnes si zaspomíname na dávno stratenú lásku. 

Zbystrím pozornosť a upriem svoj zrak cez interultrakozmické okuliare na televíziu. 

Dnes máte šancu prihlásiť sa do súťaže Vyhraj to!, v ktorej poslednom kole pôjde o veľa – 

o lásku! 

Okamžite sa v hlave pripojím na internet a hlasovo si vyhľadám súťaž Vyhraj to! Keď čítam 

pravidlá, som zdesený! Sú pritvrdé – tí ľudia, čo vypadnú, prídu o všetko. No ten, kto vyhrá, 

získa všetko – lásku. 

Autorka: Natália Hasprová – 6. ročník 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

V osemsmerovke nájdi tieto slová:  

FAŠIANGY, JAR, ŠIBAČKA, SMIECH, VOŇAČKA, PRÁZDINY, KORBÁČ, KRÁSA, 
VEDRO, SLNIEČKO, LÁSKA, RADOSŤ, ZAJAC 

 
F  J  Ž L Á S K A E K
P  A  Z A J A C L Á O
M  R  Š I B A Č K A R
CH  V  Á I Á M P R Ť B
O  E  R Z A E K Á S Á
R  R  I  Á D N S S O Č
D  N  U M V N G A D E
E  Ľ  K Ú S N I Y A O
V  O  Ň A Č K A N R C
S  L  N I E Č K O Y ☺

 

Autorka: Eleni Kepková, 6. ročník  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Šibem, šibem, šibi, ribi, 

môj korbáčik nemá chyby. 

Ešte vody trošička, 

daj vajíčko z košíčka. 

 

Všetci sa radi majte, 

veľkonočné sviatky si užívajte, 

maľované vajíčko nech vás poteší 

a nech k vám prídu šibači najlepší. 
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