
 

................................................   Slovo na úvod  

Ahoj, kamaráti! 

Rok 2014 sme úspešne opustili, už je kdesi vo 

vesmíre ......zabudnutý, ostali nám len spomienky 

a samozrejme, len tie pekné   

Tlačíme pred sebou rok 2015 a čo nám 

prinesie? To je ešte vo hviezdach. Sme len na začiatku......Tak nech 

prinesie nám všetkým len pozitívne správy  

Zatiaľ by sme mohli byť celkom spokojní. Veď posúďte, už úvodná 

obálka naznačuje, že sme mali len samé príjemné udalosti (až na tie 

výpisy polročných známok , tie si učitelia mohli odpustiť): 

1. Konečne sme si mohli vychutnať sánkovačku, 

guľovačku. Snežilo husto a krásne, ešte stále sneží 

a hádam aj bude snežiť.  

2. „Vymodlili sme si“ chrípkové prázdniny. Mnohí 

nezvládli príchod zimy, sneženie a od radosti aj 

ochoreli..... 

3. Je obdobie zábavy, karnevalov, fašiangov.......ani 

našu školu to neobišlo. Maškarný ples sa konal, aj 

keď sa musel odložiť o týždeň kvôli chrípkovým 

prázdninám a tak trochu netradične  

4. Aj zaľúbenci si prišli na svoje, valentínky sa rozdávali jedna 

radosť  



Tak sa ešte, kamaráti, sťažujte na rok 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................  Rok Ľudovíta  Štúra   

 

 

 

 

 

Možno viete, možno neviete, kamaráti, do akého roku 

sme vstúpili.... 

28. októbra 1815 sa narodil jeden z najvýznamnejších Slovákov, teda 

presne pred 200 rokmi prišiel na tento svet náš najobľúbenejší 

dejateľ Ľudovít Štúr, a preto bol tento rok vyhlásený za rok 

Ľudovíta Štúra.  

Kamaráti Smajlíka, aby sme si trošku oprášili vedomosti o ňom, 

v každom čísle vám niečo prinesieme z jeho krátkeho, ale 

plnohodnotného života. Veru krátkeho, zomrel príliš skoro vo veku 

40 rokov. Vo veku, keď sa chlapi rozhodnú oženiť, možno prvýkrát, 

podaktorí druhýkrát .  

On sa nestihol ani sa vlastne nechcel. Rozhodol sa, že svoj život 

zasvätí národu, jeho blahu a boju za jeho slobodu a identitu. A práve 

identita bola tá, ktorá ho hnala dopredu. Jedným zo znakov národnej 

identity je jazyk. Vďaka nemu sa zachováva duchovná a hmotná 

kultúra každého národa, a to si veľmi dobre uvedomoval aj Ľudovít 

zdraví vás vaša      

Redakčná rada  



Štúr už v 19.storočí. Naši slovenskí národní buditelia na to prišli 

skôr..... 

Ako prvý sa snažil dať Slovákom jazyk Jozef Ignác Bajza, avšak 

jeho pravopis bol príliš kostrbatý. 

Uznajte prvý slovenský román sa 

nazýval -René mládenca príhody 

a skúsenosti-, nebolo by ľahšie ho 

pomenovať ako Príhody a skúsenosti 

mládenca Reného? 

Potom na scénu nastúpil roku 1787 

Anton Bernolák a jeho motto : Píš, 

ako počuješ! Určite by ste mu 

všetci s radosťou zatlieskali , že? 

Mal však smolu trochu. Bol katolík, katolíci mali v tých časoch svoje 

centrum v Trnave a všetci vieme, že v tomto okolí sa hovorí veľmi 

tvrdo. Anton Bernolák si za základ spisovného jazyka vzal 

západoslovenské nárečie, lebo  dúfal, že ho katolíci podporia. Aj ho 

podporili, avšak zabudol, že evanjelikov v tých časoch bolo viac a tí 

mali svoje centrum v Prešove.  Tam sa všetko pekne mäkčilo, 

zaťahovalo, spievalo ľúbozvučne.......A teraz by mali začať 

rozprávať tvrdo? Nie, veru neprijali bernolákovčinu a ďalej 

používali češtinu. Bernolákovčine zostali verní len niektorí dejatelia, 

napríklad náš veľký básnik Ján Hollý. 

Do tretice všetko najlepšie.......Hovorí sa, že múdry človek sa učí na 

chybách druhých a hlúpy na svojich..... Kam patríte vy, Smajlíčatá?  

Že do tej prvej skupiny? O tom vôbec nepochybujem . Aj Lajos 

Štúr tam patril. Mal svoj cieľ, bol sčítaný, inteligentný, vzdelaný 

a oddaný svojmu národu. Skutočný vlastenec! Po dohovore 

s Jozefom Miloslavom Hurbanom a Michalom Miloslavom Hodžom 

navštívili staručkého Jána Hollého, aby im 

schválil ich veľké plány.... 

A schválil ! 

14. februára 1843 bola 

neoficiálne uvedená do 

spoločenského diania  spisovná 

slovenčina. Ľudovít Štúr 

napísal dve diela:  

* Nárečja slovenskuo alebo potreba písaňja v tomto nárečí 

* Náuka reči slovenskej 

V tom prvom zdôvodnil potrebu spisovného jazyka. Pri výbere 

stredoslovenského nárečia ako základu spisovného jazyka vychádzal 

z ľudovej slovesnosti, čítal Kollárove zozbierané ľudové piesne, 

rozprávky a zistil, že tento jazyk je krásny, ľúbivý a obyčajný ľud 

ním hovorí. Ten ľud, o ktorého slobodu bojoval a ktorý tak miloval...... 

A v tej druhej napísal pravopisné pravidlá novej reči. Pozrite sa, 

Smajlíčatá, čo bolo v štúrovčine a čo máme dnes. Štúr, chudáčik, za 

vaše päťky z diktátov ozaj nemôže  

V pravopise: 

1. Nemal písmeno y, ý. Namiesto y, ý sa všade písalo i, í.  

2. Rozdiel medzi zvukmi d, t, n – ď, ť, ň sa všade graficky 



vyznačoval.  

3.Dvojhláska ô sa rozpisovala ako uo.                                                       

4.Dvojhláska ia, ie sa písala ja, je.  

5. V tvare gen. pl. sa zvuk v písal ako u. Napríklad kralou, sluhou, 

časou, kostolou, atď.  

 

V hláskosloví: 

1. Nemal ľ, mal len l; napr.: laví, ňeďela.  

2. Nemal ä; iba a alebo obyčajné e, napr.: svatí, zavazuje, najme, 

vezeň.  

3. Nemal iu; namiesto iu mal len ú; napr. božú, znameňú.  

4. Nemal é, mal len je; napr.: dobrjeho, dobrjemu. Výnimkou bolo 

slovo céra.  
5. Zákon o krátení druhej dĺžky sa uplatňovalo dôsledne; napr. oňi slúža, 

hlása, kvjeťim.  

Ostatné nabudúce  

                                                                                                     

Martina Ulahelová 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................  a ešte jedna básnička  

                                  Jazyk a reč 

Jazyk a reč  a  či reč a jazyk? 

Aký je v tom rozdiel? No predsa taký: 

jazyk je recept na punčový rez a čerstvý rez na tanieri je reč. 

Naša reč!  Slovenská..... 

Reč matky pri malom dieťatku, čo si žiada od tatka rozprávku. 

Vážna reč dedka s vnukom o tom, ako prejsť životom. 

 

Jazyk, ten pravopisný mučiteľ všetkých žiakov, 

keď si z nich robí srandu pri písaní diktátov. 

Tvrdá, mäkká, obojaká či aká spoluhláska 

musí či nemusí sa písať na konci slova? 

Ozaj a pekní chlapci sa môžu písať aj s ypsilonom? 

Veru môžu..... 

Len raz ...... 

Aj  to vtedy, keď sa pomýlim! 

 

Reč vraj občas dokáže pichať ako nôž, 

vie spôsobiť veľký žiaľ  a ešte väčší bôľ, 

smútok na celý nekonečný čas, 

ktorý  lieči a zahojí všetko raz. 

Človek je tvor nešťastný, odpúšťa rýchlo 

ale nezabúda na jazvy zvané mrcha slovo.  

 

Joj, ale aká krásna je reč, keď vám v nej 

vyznávajú lásku...... 

Srdiečko hreje a veselo tancuje, 



zaľúbené dievčatko sa raduje, 

keď jej chlapček básničku venuje, 

od radosti sa aj v spánku párkrát usmeje. 

 

Slovensko, ten fliačik malý na mape, 

má svoj recept i punčový rez...... 

Je chutný, šťavnatý, spevavý  

a krásne ľúbozvučný...... 

Čo chýba slovám:   

čučoriedka, anjelik, cencúľ, 

vôkol, slniečko, sovä,  

neokrôchanosť, najvyrukavičkovanejší,  

 ďakujem, ľutujem, ľúbim,  

srieň či  ozembuch? 

 

 

Veru nič! 

A komu patrí zato večná vďaka a sláva? 

No predsa tomu, kto dnes 200 rokov máva. 

Vysoký, statný  s hlbokým pohľadom, 

mužný, statočný a odvážny, 

výrečný, odhodlaný, obetavý, 

vzdelaný, inteligentný, múdry, 

skrátka a dobre..... 

Ď  A K U J E M E, Ľudevít Štúr! 

 

 

 

................................................  Mandala lásky  

Počuli ste už niečo o mandale?  

Podľa múdrych madala je  harmonické 

spojenie kruhu a štvorca, kde kruh je 

symbolom neba, vonkajších síl a 

nekonečna, pričom štvorec 

predstavuje vnútorné sily, to, čo je 

spojené s človekom a zemou. Oba 

obrazce spojuje centrálny bod, ktorý 

je zároveň počiatkom i koncom celého 

systému. 

Existujú rôzne druhy mandál – očisťujúce, posilňujúce určité 

vlastnosti či jednotlivé oblasti ľudského života.  

V najširšom zmysle sú mandaly diagramy, ktoré ukazujú ako sa chaos 

stáva harmonickou formou. Obrazy sa vytvárajú zo 

zafarbeného piesku, ryžovej múky alebo iného sypkého materiálu. 

Ich tvorba vyžaduje veľkú starostlivosť a trpezlivosť, čím 

predstavuje určitý rituál.  

Mandala je vytváraná zvyčajne pri príležitosti nejakej slávnosti 

alebo obradu a jej forma sa riadi zmyslom a významom príležitosti, 

ku ktorej je vytváraná. Tvorca na jej povrchu 

vyjadruje geometrickými obrazcami a pre zasvätených 

zrozumiteľnými symbolmi svoje videnie sveta, prírodných síl, 

kolobehu života, astrologických znamení. Pri ukončení slávnosti alebo 

obradu, pre ktorý bola mandala vytvorená, je obrazec verejne 

zmetený a vrhnutý do rieky, alebo rozprášený do vetra ako symbol 

toho, že všetko krásne sa raz  pominie. 

My vám ponúkame mandalu lásky. Ktovie, možno má čarovnú moc a po 

jej vymaľovaní stretnete toho pravého (pravú)... 



                                                   

  Upravené z najčastejšieho zdroja .......z internetu 

 

Vaša mandala lásky:   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

...........  a ešte trošku máááličko o láske a potom už dosť  

 K sviatku svätého Valentína neodmysliteľne patrí láska. Láska 

môže mať rôzne podoby: 

 partnerská  

 rodičovská  

 súrodenecká 

 kamarátska  

 krátka 

 dlhá 

 večná.................. 

A dokonca kdesi som čítala aj o takomto delení: „Láska ak...“, „láska 

pretože...“ a „milujem ťa a bodka!“ 

Tak si to trochu bližšie definujme a potom sa zaraďte, kam patríte 

vy, kamaráti.  

 „Lásku ak....“ môžeme prijímať a dávať, iba ak sú splnené 

určité podmienky. Či už je to láska v rámci rodiny alebo priateľstiev. 

Napríklad: „Ak urobíš, čo poviem.....“ a iné. Táto láska funguje ako 

výmenný obchod. Manželstvá, založené na tomto type lásky, často 

rýchlo stroskotajú. 

 „Láskou pretože...“ je človek milovaný pre to, čím je, aké má 

vlastnosti, čo má alebo čo robí. Vzniká na základe určitých 

predností a hodnôt človeka. Napríklad: „Milujem ťa, pretože si 

bohatý..., pretože si pekný....“ atď. Na chvíľu by sa zdalo, že tento 

druh lásky je v poriadku, ale po nejakom čase sa môže objaviť 



konkurencia. Tento druh lásky nevytvára pevné a spoľahlivé základy 

pre manželstvo. 

 „Milujem ťa a bodka!“ je láska bez podmienok. Táto láska 

rastie poznaním milovaného človeka, takže nie je slepá, ale pozná 

„objekt svojej lásky“ veľmi dobre, teda so všetkými dobrými 

i zlými vlastnosťami. Táto láska je bez požiadaviek, nie je od 

ničoho závislá, nie je možné si ju kúpiť. V takomto vzťahu nie je 

miesto pre obavy, závisť alebo žiarlivosť. 

Hovorí sa, ak nevieš, prečo miluješ, tak práve vtedy ozaj 

miluješ...... 

 

 

 

 

                                                                      Redakčná rada 

 

 

 

 

 

 

..........................................  Stalo sa na škole  

 

Imatrikulácia – sa konala ešte pred vianočnými prázdninami, ale 

nestihli sme o nej napísať. A navyše mala byť oveľa skôr, ale pani 

učiteľka malých prváčikov 

ochorela, a tak sme na ňu 

počkali.  Deviataci si pre nich 

pripravili starú ľudovú 

rozprávku o hlúpom Janovi. 

Hlúpy Jano chcel vyslobodiť 

princeznú, avšak do školy 

nechodil, tak ani cestu z dediny 

nepoznal.......Prváčikovia mu však pomohli, sprevádzali ho po lese, 

plnili za neho ťažké úlohy......a samozrejme princeznú vyslobodili. Boli 

veľmi odvážni, statoční a múdri. Za pár mesiacov v škole vedeli toho 

dosť......viac ako hlúpy Jano . Skúškami prvákov prešli hravo, a tak 

ich deviataci slávnostne pasovali do cechu 

žiakov.  

Chrípkové prázdniny –joooj, aká škodaaaaa, 

nemohli sme chodiť do školy......jojojoj, čo len 

bude s nami......zostaneme hlúpi ako ten Jano 

. 26. januára zaznela v školskom rozhlase tá 

najkrajšia správa: Na škole sa vyhlasujú 

chrípkové prázdniny do 2. februára. Hlasné HURÁÁÁ hádam počuli 

aj v susednej dedine.....Po poslednej hodine sme zmizli ako gáfor, aby 

sme sa náhodou nenakazili..... 



Polročné prázdniny – trvali síce len jeden 

deň, ale pre hroziacu chrípku sme boli celý 

týždeň doma. Neskutočné.....Aj počasie nám 

prialo, krásne husto snežilo, všetci zdraví 

sme si užívali sneh, guľovačku, sánkovačku 

a všetko, čo k zime patrí.....a tí chorí sa na 

nás spoza okien pozerali a tíško závideli....  

Zápis – sa konal 2. februára, keď 

my šikovní, skúsení a múúúúúdrí 

žiaci školy sme oddychovali doma 

pred počítačom, telkou či vonku 

sa naháňali za 

dobrodružstvami....Budúci malí 

prváčikovia navštívili našu školu 

a na chvíľku zakúsili, aké to 

je.....sedieť v školských laviciach. Maličký strach im odháňali pani 

učiteľky Čiefová, Mészárosová, Kollárová a pani riaditeľka. Takže 

v dobrých rukách boli a určite sa tešia na september 2015. Aj my, 

ale najprv ešte viac na leto  

Maškarný ples – sa mal konať, ale 

chrípkové prázdniny nám spravili škrt 

vo všetkom, ale nám to nevadilo. Užili 

sme si ich......a maškarný ples sa konal 

i nekonal . 4. februára sme mali 

netradičné vyučovanie v maskách. 

Väčšina detí prišla tak oblečená, ako 

plánovala prísť na maškarný ples. Učitelia vyučovali brušné 

tanečnice, princezné, bezdomovcov, čarodejníkov, rytierov, 

chemikov, zlodejov, popcorn, spidermanov, kovbojov.....a iné 

príšerky. Bola sranda, po 4. vyučovacej hodine sme si spravili 

prehliadku masiek, zatancovali sme si klasický stoličkový tanec. Bol 

mierny zmätok, podaktorým vypadnutým sa podarilo nenápadne 

vrátiť do hry , čo už ....... stáva sa .... 

Korčuľovanie – nenechali sme si ujsť ani túto 

zábavku. Korčuľovať sa chodíme pravidelne 

do Nových Zámkov. Neviem ,prečo nás to 

baví, keď sa mnohí vraciame s napuchnutými 

zadkami od nespočetných pádov. Je to 

sranda sledovať všetkých, ako sa snažia 

udržať rovnováhu na ľade. Ako to tí hokejisti 

robia, udržia sa na ľade a ešte rýchlosťou blesku naháňajú malý puk, 

ktorý ja občas na tej obrazovke ani nevidím poriadne, kde je  

Lyžiarsky výcvik -  sa bude konať od 18. 2. do 23. 2. 2015 

v Polomke......Ako tam bolo, vám prinesieme v ďalšom čísle  Ale už 

teraz nepochybujeme o tom, že SUPER .  

 

 

 

 

Redakčná rada 



.......................................zaľúúúúúbené básničky  

Láska nie je len mať rád, 

to dokáže aj dieťa. 

Ťažšie je však milovať 

a povedať vážim si ťa! 

 

 

 
 

Na teba myslím, keď slnko vychádza. 

Na teba myslím, keď sa končí deň. 

Na teba myslím, keď už všetci spia. 

Na teba myslím, keď snívam sen. 

Pýtaš sa prečo? 

Lebo ťa milujem! 

 

 

 
 

Chcem vedľa teba stáť, 

chcem s tebou hviezdy počítať, 

chcem tvoje srdce mať 

s tebou plakať aj sa smiať, 

tak skús mi lásku dať, 

tak skús ma milovať!!!!!!!!! 

 

 

 
 

 

Si moje všetko, 

 darujem ti moje malé srdiečko, 

opatruj ho vo dne v noci, 

nech ťa stráži aj v chladné noci, 

snáď sa mi to raz vráti 

a tvoja láska mi zasvieti. 

 

 

 
 

Moja nebeská láska stále horí 

len škoda, že mi nikto nedvorí. 

Jeden by sa aj našiel, 

ale do inej sa zahľadel. 

A tak moja láska nebeská 

bude svietiť zas aj dneskáááááá :-) 
 

                                               Vaši zaľúbenci  

 

 

 

 

 

 

 



................................. Keltský stromový horoskop  

Keltskí druidi boli spätí s prírodou. Preto je ich horoskop zostavený 

podľa 22 rôznych stromov, pričom každý strom je symbolom iného 

typu človeka. 

Stromy sa považovali za obydlia duchov a bohov, lesy boli posvätné. 

Keďže tento národ viedol rozjímavý život v lesoch, 

na základe pozorovaní usudzovali, že každý človek sa 

svojou podstatou a povahovými rysmi podobá 

stromu.  

Jedľa(2. – 11. 1. a 5. – 14. 7.) Jedle pôsobia neprístupne a 

uzavreto. Ale za touto tvrdou kôrou sa skrýva citlivé vnútro a bdelý 

duch! V láske sú náročné, niekedy im chýba vôľa robiť kompromisy. 

Svojou vernosťou a vášňou to znova napravia. 

Brest(12. – 24. 1. a 15. – 25. 7.)Keď sa s niekým zaobchádza 

neférovo, ľudia  narodení  v znamení Brestu sú prví, ktorí proti tomu 

protestujú. Majú skvelý zmysel pre spravodlivosť, ktorý však 

niekedy môže pôsobiť svojhlavo.  

Cyprus(25. 1. – 3. 2. a 26. 7. – 4. 8.)Cyprusy milujú slobodu. 

objavujú nové cesty a často s nadpriemerným 

úspechom. Ale aj pri všetkej láske k slobode samota 

nie je nič pre ne, najlepšie sa cítia v kruhu rodiny a 

priateľov.  

Topoľ(4. – 8. 2. a 5. – 13. 8.)Rýchle rozhodnutia 

nie sú práve silnou stránkou Topoľov. Často bojujú 

proti neistote. Pritom svoje silné stránky 

schovávať nemusia: sú spoľahlivé, vedia skvelo 

organizovať, často sú umelecky nadané a 

nadpriemerne múdre.  

Céder(9. – 18. 2. a 14. – 23. 8.) Cédre sú plné 

energie a sebavedomia a vyznačujú sa optimizmom 

a rozhodnosťou, takže často dosiahnu aj vysoko postavené ciele. Nie 

vždy sa im podarí získať priateľov pre priame konanie a tendenciou 

k netrpezlivosti.  

Vŕba(1. – 10. 3. a 3. – 12. 9.) Vŕby sú skôr introvertné, citlivé 

a sú dobrými poslucháčkami a vedia ukázať pochopenie. Samy sa 

však často cítia nepochopené.  

Dub(21. 3.)Všetko bude dobré! To je motto Dubov. Stále aktívne a 

vybavené temperamentom, strhnú so sebou úplne všetkých. Nerady 

sa nechajú ovplyvňovať, ale aj voči iným sú vždy tolerantné.  

Lipa(11. – 20. 3. a 13. – 22. 9.)Nesebeckosť je to pravé 

označenie pre Lipy. Na gril párty prinesú veľa jedla a ak nájdu 

niekoho, kto ich úprimne ľúbi a nie je s nimi len preto, aby sa oňho 

starali, potom už doživotnému šťastiu nestojí nič v ceste. 

Oliva(23. 9.)Olivy sú stvorené na boj za mier. Sú tolerantné a 

vyrovnané, odmietajú násilie. Vedia sa vžiť do kože druhých a 

takisto vedia na ľudí pozitívne pôsobiť. Borovica(19. – 29. 2. a 

24. 8. – 2. 9.)Borovice stoja oboma nohami pevne na zemi: sú 

svedomité, cieľavedomé a majú úžasný organizačný talent. Tieto 

ženy sú kamarátky, s ktorými sa dá všeličo podniknúť, ale čo sa 

hlbšieho priateľstva týka, sú opatrné a nesmelé.  



Lieska(22. – 31. 3. a 24. 9. – 3. 10.)Liesky 

pôsobia na prvý pohľad nenápadne. Vyzerá to, 

že porekadlo o tichej vode, ktorá brehy myje, 

bolo stvorené podľa nich. Keď chcú Liesky 

dosiahnuť nejaký cieľ, objaví sa u nich 

nečakaná cieľavedomosť a šarm.  

Jarabina(1. – 10. 4. a 4. – 13. 10.)Pôsobí 

jemne a zraniteľne, ale zdanie klame: Jarabiny 

sú silné, vytrvalé a nedajú sa zaskočiť úskaliami života. Navonok 

pôsobia stále veselo, prežívajú však každé trápenie, či už sa týka 

cudzích, alebo vlastné.  

Tis(1. – 14. 5. a 4. – 11. 11.) Ľudia narodení v znamení tohto 

stromu buď život nadovšetko milujú, alebo sú na smrť deprimovaní. 

Ich senzibilita síce podporuje ich umelecký talent, zároveň ich aj 

zraňuje.  

Hrab(4. – 13. 6. a 2. – 11. 12.)Žiadne zbytočné reči, radšej 

skutky! To je heslo  narodených v znamení Hrabu. Čo si zaumienia, to 

aj dosiahnu, a to skvelou disciplínou a húževnatosťou.  

Buk(22. 12.)Úspech určuje život narodených v znamení Buka. Aby 

ho dosiahli,  disciplinovane si pestujú svoj zovňajšok a ten ich poháňa 

dopredu. Ich dominantný štýl ich predurčuje na vedúce pozície.  

Javor(11. – 20. 4. a 14. – 23. 10.) Ľudia v tomto zanmení milujú, 

keď všetci o nich hovoria, a vždy aj dodávajú 

dôvody, aby sa o nich hovorilo. Všedný deň, 

stereotyp, nutnosti a predsudky im robia veľké 

prekážky.  

Gaštan(15. – 24. 5. a 12. – 21. 11.)Často zistíte až po čase, čo 

sa v gaštanoch  skutočne skrýva: chcú dať svojmu životu zmysel, 

preto stále hľadajú ideál, ktorý by im ukázal smer.  

Figovník(14. – 23. 6. a 12. – 21. 12.)Je veľmi citlivý, svojimi 

„senzormi“ ihneď zachytí každú zmenu v blízkom okolí, 

predovšetkým, keď ide o city a pocity.  

Orech(21. – 30. 4. a 24. 10. – 3. 11.)Za svoje ciele bojujú s 

veľkou angažovanosťou a kreativitou, ale len vtedy, keď za nimi 

stojí rodina a partner.  

Jaseň(25. 5. – 3. 6. a 22. 11. – 1. 12.)Vďaka ich fantázii a 

otvorenosti sú jasene obľúbené, či už u priateľov, alebo aj u 

cudzích. Ľahko sa nadchnú pre nové veci a sú vždy pripravené na 

nové skúsenosti a zážitky.  

Breza(24. 6.)Na konci tunela je vždy svetlo! O tom sú Brezy 

presvedčené. A práve to im pomáha prekonávať 

všetky ťažkosti v živote.  

Jabloň(25. 6. – 4. 7. a 23. 12. – 1. 

1.)Tieto milé bytosti vedia oceniť všetci 

priatelia a príbuzní. Ľudia ich radi vyhľadávajú, 

keď potrebujú radu. Jablone majú pre nich 

vždy porozumenie, niekedy možno až príliš.  

 

Tak čo?  Našli ste sa, kamaráti, ktorý strom je váš?  A sedí vec...... 

? 

 



......................................  Príbeh na pokračovanie  

 

 

2.kapitola 

Nový byt 

 

 „No Ron ako sa ti páči náš nový byt?“ pýta sa mama. 

,,Aha, fajn,“ odpovedá Ron. 

"Páči sa ti tvoja izba?" pýta sa mama. 

"Hmmm, ujde to, keby si mi dovolila 

plagáty s Ronaldom, bolo by to okej," 

povedal Ron. 

Mama sa len pousmiala a pokrútila hlavou, 

že nie. 

Leto prešlo  rýchlo, už si zvykli na byt. 

Maggie bola spokojná, v izbe ju strážili jej plyšáky a z fotelky sa na 

ňu usmievala jej gitara. Ronom plieskala puberta, vo všetkom ohŕňal 

nosom. Ničím sa mu človek nezavďačil. 

Prišiel 2. september  a s ním škola. Deti pomaly a neisto prestúpili 

školsky prah. Uvideli nový svet, zazvonil zvonec všetko stíchlo, ticho 

bolo ako v hrobe. Každý si našiel svoje miesto, rozprávali si svoje 

zážitky z leta. Maggie s Ronom si tiež hneď našli kamarátov medzi 

spolužiakmi. Všetok strach z nich opadol. 

Ani ich rodičom nebolo všetko jedno, mali obavy, ako sa ich deťom 

bude páčiť v škole. Najmä Ronovi, predsa je v takom veku, keď sa 

všetko kritizuje, protestuje..... 

Po návrate sa ich mama vypytovala a oni len prikyvovali. Maggie bola 

výrečnejšia ako Ron, prirodzene. 

Tak ako prvý deň až do posledného dňa v 9.triede im to ubehlo 

rýchlo. 

Až dodnes tam bývajú. 

                                                                 Laura Nagyova  6. trieda   

............................................  Európa v škole  

Mamina vôňa 

(poviedka) 

 

Kde bolo tam bolo, bola raz jedna rodina.  Tá rodina bola naoko, ale 

len naoko normálna.  

Otec, mama a 3 deti. Ale i tak sa niečím líšila od ostatných. Bola 

bohatá, veľmi bohatá. Materiálne zabezpečenie bolo závideniahodné. 

Rodičia tvrdo pracovali denno-denne, aby mali peniaze. Takmer 

všetok svoj čas trávili v práci. Pravdepodobne si neuvedomovali 

správnosť svojho počínania.  Deti boli priam nešťastné. Rodičia 

posadnutí prácou  ich väčšinou ignorovali, alebo ich poslali preč 

slovami: Máš všetko, tak neotravuj.... 

 Peniaze však nie sú všetko. Dávajú človeku krídla, slobodu, pocit 

voľnosti a viac sebavedomia. Kúpite si za peniaze aj lásku detí? 

Možno na istý čas.... Občas však dobre padne, keď vás mama či otec 

len tak zadarmo pohladkajú, prehodia pár milých slov. V našej 

takmer dokonalej rodine to tak nevyzeralo. Deťom chýbala  láska 

rodičov. Deti, starší syn Filip a mladšie dcéry Sandra a Diana, robili 

všetko preto, aby sa s nimi rodičia aspoň porozprávali. Ale ako vždy 

všetko márne. Deti sa vždy zhovárali, ako prinútiť rodičov, aby si ich 

aspoň všimli. A v jeden krásny slnečný deň Diana dostala nápad. 

Prediskutovala to so svojimi súrodencami. Rozhodli sa, že pôjde 

k mame do práce. Je z nich najvýrečnejšia, najcitlivejšia 

a samozrejme najmladšia.......A viete, ako je to s tými poslednými 

v rodine. Maznáčik...... 



Diana presvedčená o svojom úspechu vkročila do maminej kancelárie. 

Ešte v nej nikdy nebola. Veľká priestranná presne ako ich obývačka. 

Zacítila maminu vôňu, čistú pokojnú a tichú. Jazmín sa strieda 

s ružou a čerstvo natrhanými fréziami. Každé ráno ju táto vôňa 

ovanie v kuchyni. Mama, bola tu, jedla tu, pila svoju kávu a 

.....ponáhľala sa do práce. Pusa na čelo a už.....len vôňa ostala. Ale ja 

to dnes zmením, pomyslela si a povzbudená touto predstavou začala 

sa usmievať. 

„Mami?“ spýtala sa Diana, keď vstupovala do jej kancelárie. Jej 

mama, nahnevaná, že ju niekto vyrušil, sa iba na ňu pozrela. 

„Čo chceš?“ kruto sa jej spýtala. Dcéru bodlo pri srdci. „Nechcela by 

si ísť so mnou nakupovať?“ 

„Veď choď sama, už nie si malá. Joj, takýmito vecami ma nezaťažuj, 

Dianka“ Odvrkla a vrátila svoj pohľad na monitor a klávesnicu. To 

snáď nie je pravda! 

„Ale ja chcem, aby si šla so mnou. Chcem sa s tebou porozprávať 

o niečom.“ Povedala dcéra. Mama sa kuriózne na ňu pozrela: 

„Môžeme sa porozprávať, keď budem doma. Teraz fakt nemám čas. 

Mám kopec papierov, zavolaj nejakú kamarátku alebo Sandru....“  

„Ale ty sa so mnou nebudeš chcieť porozprávať,“ skočila jej prudko 

Diana do reči . Mama sa na ňu šokovane pozrela. „O čom to, do 

čerta, hovoríš? Kedy som sa s tebou nechcela porozprávať? 

Nerozčuľuj ma, Diana! A vôbec, ako si sem prišla? “  

Dcéra sa na ňu iba pozrela s nemou výčitkou v tvári. Tak to ťa trápi, 

kto ma sem pustil? Smiešne..... 

„Nikdy s nami ani slovo neprehovoríš. Vždy iba pracuješ, a keď 

prídeš domov, si taká unavená, že iba padneš do postele. A ešte je 

podstatné, kto ma sem pustil?!“ povedala na jeden dych. 

„To nie je pravda,“ povedala mama rázne a postavila sa, chcela 

podísť k dcére. Tá ju však predbehla slovami: „Ale je! A to isté robí 

aj otec! Pomaly ani neviem, či sme vôbec rodina!“  

A potom Diana rázne zatvorila dvere. Ráznym, rýchlym krokom šla 

cez chodbu, ktorá viedla k východu. Vyšla na ulicu celá nahnevaná. 

Stratila nervy. „Ako môže mať takú prekliatu matku?“ pomyslela si. 

Pomaly ani nevedela, či sú vôbec rodina. Každý hovoril, že má 

dokonalú rodinu. Spolužiačky jej závideli. Hlavne Klára z vedľajšej 

triedy. Stále jej v jedálni prízvukovala, že by si rada raz vymenila 

s ňou život. „Vraj akých mám super rodičov, všetko mi dovolia. Ale to 

vôbec nie je pravda, nie je pravda, nie, nie, nie....Oni vôbec nie sú 

rodina.“ Celé vnútro jej šlo roztrhnúť, priam kričalo od zúfalstva. 

Tak hlboko premýšľala o rodinných záležitostiach, že si nevšimla 

červenú na prechode. V poslednej chvíli si ju vodič všimol a prudko 

zabrzdil. Ale to nezabránilo nárazu. Na viac si už nepamätá..... 

Pomaly otvorila oči. Zrak mala hmlistý, nič nevidela. Až po 

niekoľkých minútach sa zaostril. Uvidela svoju matku, otca 

a súrodencov okolo seba. Vôbec nevedela, čo sa deje. Keď si matka 

všimla, že otvorila oči, slzy šťastia, strachu a možno vlastného 

hnevu jej zarosili tvár. Opatrne ju objímala.  

„Je mi to tak ľúto, dcéra moja.“ Cítila tú ľútosť aj v jej hlase. 

Ostatní iba mlčky sedeli. 



„Už nikdy viac to nesprav, Dianka, dušička moja,  sľúb to.“  

Dcéra iba nemo prikývla. Prístroje okolo seba si iba teraz všimla. 

Bola v nemocnici. 

Otec prudko vstal a zobral sa na odchod.  

„Prosím, neodchádzaj...“ zašepkala dcéra. 

Otec videl ten strach v jej očiach. Prikývol a sadol si späť. Mama ju 

pustila z objatia.  

„Vieš čo, zlatko? Keď sa uzdravíš, vyberiem si dovolenku, dobre? 

Pôjdeme si niekde oddýchnuť.“ 

A vtom opäť ju čosi udrelo.... do nosa. Zacítila maminu vôňu, čistú 

pokojnú a tichú. Jazmín sa strieda s ružou a čerstvo natrhanými 

fréziami. Ale tentokrát tu je aj ona, mama. Diana  sa  usmiala: 

„Konečne....“ 

Asi po 3 týždňoch ju pustili z nemocnice. Mama sľub dodržala 

a naozaj si vybrala dovolenku. Užívali si život ako nikdy predtým. 

Navštívili všetko, čo mohli, a všetci SPOLU. Obchody, kúpaliská, 

ešte aj múzeum si boli pozrieť. Dcéra o tomto snívala odjakživa. Žiť 

ako rodina...Teraz jej môže Klára od 

vedľa závidieť.... 

 

 

 

 

.......................Základom života nie sú peniaze alebo práca.  

.........................Základom života je RODINA.  

........Prečo prichádzame na to vtedy, keď sa niečo udeje???? 

                             naša bývalá žiačka Lucka Izsáková  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



...............................................  Zasmejme sa  

*Jožko, vymenuj niekoľko hviezd. 

**Filmových alebo športových, pán učiteľ? 

 

 

*Ktoré zviera je najprítulnejšie? 

** ?????? 

*Pytón. Keď si ťa raz k sebe pritúli, už ťa nepustí. 

 

 

Mamička chce dať Adamkovi horké kvapky, ale on kričí: 

*Ja chcem kvapky od dedka! 

** Prečo od dedka? - čuduje sa mamička. 

*Dedkovi sa trasú ruky a vždy polovicu vyleje. 

 

 

Stretnú  sa dva bacily: 

*Ako sa máš?  - pýta sa prvý 

** Ale necítim sa dobre, asi som niekde chytil penicilín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



.....  a na záver .................Anketa.................... 

A k é   b o l o    v y s v e č k o????????? 

Avril: veľmi spokojná 

     Bronka: veľmi spokojná 

           Dominika: veľmi spokojná 

               Korina: super 

                         Kiara: super 

   Viki: spokojná 

          Norbi: spokojný 

                 Paťo: dobre 

                      Andrej: veľmi spokojný  

                                                             Tamás: veľmi spokojný  

                                                                                                      

........................neskutočnéééééé   

                  ..................... takí šikovní  

                               ............... alebo takí skromní?   

 

  

  

 

Kamaráti, nájdite v osemsmerovke tieto slová bez diakritiky:  

    chémia, vzorec, Afrika, sloveso, sedľah, Archimedes, riaditeľ 
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