
Ideálny frajer 
 

Zamilovaná som po uši, 

no nikto o tom netuší. 

Bojím sa, že sa to dozvie 

a ma bez šance odkopne. 
 

Chcem s ním chodiť stále von, 

aby ma za ruku držal on. 

Chcem sa s ním učiť  literatúru,  

aby mi vysvetlil,  čo je láska k druhému. 
 

Pozriem sa na neho a som v nebi, 

píše mi sladké správy, napríklad,  

“dobrú noc baby”. 
 

Každý má toho svojho mládenca, 

čo túla sa po nociach s tebou v uliciach... 

(Martina, 8.A)                                                

                                               Z denníka šiestačky... 
 

V sobotu ráno som sa zobudila asi o jedenástej. No a ten problém 
bol to, že o 12:30 sme mali ísť s mojou tetou na kávu a ja som 
absolútne nič nestíhala. Narýchlo som si musela upratať izbu.                
V ten deň sa mi naozaj nič nechcelo, nikoho som nepočúvala, 
pohádala som sa so sestrou, no proste úplne na nič deň. Stretla 
som bývalú spolužiačku s kamarátkami a ony sa chceli furt roz-
právať, ale ja som ich zase nepočúvala. O druhej som išla domov  
a mamina do roboty. Doma som čakala na Kvetku a Ruth. Prišla si 
prepísať sci-fi príbeh zo SJL. Keďže pani učiteľka Svetlanka býva   
o 2 vchody ďalej  odo mňa, tak sme si povedali, že jej zazvoníme  
a odovzdáme. Ona sa neozývala a kto iný ako Kvetka zakričala na 
celú ulicu: „Pani učiteľka, máte to v schránke!“ Dali sme to do 
schránky a Kvetka s Ruth išli do Korza. Bol to dosť zábavný deň, 
keď prišla Kvetka...                                                                             (Ema) 
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Na rozlúčku... 
                                   Tak už je to tu !        

                

     Hovorí sa, že každý začiatok  je ťažký a myslím, že môžem pokojne 
dodať, že ani konce nie sú jednoduché. Rozdiel je v tom, že pre mňa 
teraz koniec znamená nový začiatok. Sám si uvedomujem, že po       
12 rokoch nastáva chvíľa, kedy sa blíži už aj môj posledný článok            
v školskom časopise, ako aj posledná odpoveď pri tabuli, posledná 
písomka, posledné zasadnutie žiackej školskej 
rady v mojej prítomnosti… 
 

     Pri tejto príležitosti sa chcem vrátiť do roku 
2008, kedy som po prvýkrát prekročil brány 
tejto školy a zaradil sa medzi škôlkarov. Ani 
som sa nenazdal a už som sa ocitol v školskej 
lavici v prvej triede. Sám som bol vtedy aj 
hanblivý. Keď som však spoznal pani učiteľku 
Katku Uhlárovú, tak moja hanblivosť a bojazlivosť rýchlo zmizla. Na 
štyri roky, ktoré sme spolu na prvom stupni prežili, nikdy nezabudnem. 
Pre mňa to bola tá najlepšia a najveselšia pani učiteľka, a preto jej 
právom patrí obrovské ďakujem. 
 

     Na druhom stupni som okrem iných 
predmetov spoznal aj novú pani učiteľku, 
triednu, Andreu Petrášovú. Aj jej patrí osobitná 
veľká vďaka za všetko, čo pre mňa urobila. Touto 
cestou by som chcel obzvlášť poďakovať pani 
učiteľke Zuzke Krajčovičovej, ktorá ma vždy 

povzbudila a dodala mi 
veľa síl. 
 

Na záver by som sa chcel 
úprimne poďakovať 
vedeniu školy, celému pedagogickému 
zboru  a  ostatnému personálu školy.  

                                               V dobrom na mňa spomínajte... 
 

Táto škola bola pre mňa jedinečná                                                
a nenahraditeľná. Ešte raz veľká vďaka za všetko! 

Komiksy z 5.A 

 
 
 
 
 
 

 
 

Jakub 
 

                 Natálka 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                 
                                                                       

 



Interview s angličtinárkou 
                        
     6. Ste za inovatívnejší systém výučby, online systém, 

slovné hodnotenie alebo za bežný? 

Počas týchto týždňov máme možnosť si v praxi vyskúšať, čo 
online vyučovanie so sebou prináša a musím povedať, že všetko 
má svoje klady aj zápory. Online vyučovanie mi vyhovuje, 
nakoľko ponúka flexibilitu, priamy kontakt so žiakmi však 
nenahradí. Čo sa týka hodnotenia - ideálne by z môjho pohľadu 
bolo nehodnotiť vôbec a postaviť vyučovací proces na vnútornej 
motivácii detí. Utópia?  

7. Akým spôsobom Vás ovplyvnila súčasná korona kríza? 
Myslím, že nielen ja som si uvedomila, že spomaliť tempo je to 
najlepšie čo sme si my, ľudia, mohli priať. Nie preto, aby sme 
zleniveli, ale preto, aby sme sa zamysleli nad tým, ako žijeme. 
Máme jedinečnú možnosť znovu nájsť samých seba, uvedomiť si 
dôležitosť zdravia, rodiny a jej vzájomnú súdržnosť. Verím, že 
všetko zlé je na niečo dobré a že z tejto situácie vyjdeme 
posilnení.         
 

   LUCKY 
 

I am happy 
since I got a puppy. 
 

I see fun 
in the sun.  
 

And in the flower 
I feel power.  
 

I like our school, 
teachers here are cool. 
 

This is the end, 
my good friend. 
 

                     (Miška, 6.A)          

                                                               

           Správičky 

MAREC 

6. 3. – bol na Slovensku potvrdený 

prvý prípad koronavírusu a to 

v Bratislavskom kraji.   

                                    16. 3. – bola zatvorená aj naša E-škola. 
 

APRÍL 

                                     9. – 13. 4. – veľkonočné sviatky a prázdniny                                        

                                    22. 4. – Deň Zeme 

                                  aktivity našich žiakov 

 

 

                                      MÁJ 

                                  10. 5. – Deň matiek  

a koláž  diel žiakov na výtvarnej vých.                                                                                                                                                                                                                     

 

 

      

 

Tretiaci a ich praktická úloha  

z  prírodovedy – príprava  

jedál z poľných plodín.  Mňam! 
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        Vyspovedali sme... 
 

1. Keď ste boli v našom študentskom veku, 
aký  predmet  bol  Váš  najobľúbenejší                  
a neobľúbený? 

 Na základnej škole sme mali pani učiteľku Janku. 
Vďaka nej som mala veľmi rada slovenský jazyk. 
Janka nám raz rozprávala o jej rodine, ktorá žila v 
Amerike. Pamätám si, ako nám povedala zopár 
anglických viet a ja som mala pocit, že som nikdy 
nepočula krajšiu reč. Anglicky som sa začala učiť až na strednej 
škole, tam to bol jednoznačne môj najobľúbenejší predmet. Z tých 
menej obľúbených boli fyzika a chémia.  
 

2. S kým by ste sa chceli stretnúť,  koho obdivujete? 
 Odpoviem trošku nepriamo - človek si naplno uvedomí hodnotu 
svojich najbližších až po tom, ako ich stratí. V mojom prípade ide 
o môjho ocka, ktorý už nie je medzi nami a ktorého dodnes 
obdivujem za jeho činorodosť a v duchu mu ďakujem za 
vedomosti, ktoré mne a sestre stihol odovzdať. Kávička s ním...?  
 
 

3. Akú krajinu by ste chceli navštíviť? 
Milujem cestovanie. Každé miesto, ktoré navštívim, ma niečím 
obohatí a mnohé z nich si ešte dlho nosím v srdci. Môj zatiaľ 
nesplnený sen je Japonsko. 
 

4. Páči sa Vám u nás v škole? 
Určite áno. Milo ma prekvapilo, s  akou otvorenosťou tu deti 
komunikujú. Páči sa mi aj to, že dokážu navzájom kooperovať           
a že sa učia vlastné rozdiely vnímať ako prínos do celku.  
 

5. Kde ste sa naučili tak super rozprávať po anglicky? 
Angličtine sa venujem už niekoľko desaťročí a doteraz ma 
neprestala baviť. Pani učiteľka Janka vo mne zapálila prvú iskru, 
nasledovalo obdobie strávené štúdiom a prácou v Anglicku, na 
ktoré veľmi rada spomínam, no a keďže som knihomoľ, tony 
prečítaných kníh v angličtine sú u mňa povinná jazda.  A každý 
deň zisťujem, čo všetko ešte neviem. Človek sa učí celý život. 

POKRAČOVANIE ROZHOVORU NÁJDETE na str. 14... 

Zo sveta angličtiny 
Interesting facts about Slovakia 
 

Our capital city is BRATISLAVA. There is 
an UFO - shaped restaurant in Bratislava. 
It is the largest city in Slovakia. 
We have amazing mountains in 
Slovakia.  Our highest mountain is called Vysoké 
Tatry (High Tatras). We have other mountains such as: Nízke 
Tatry, Veľká Fatra, Malá Fatra. 
There are many beautiful parks such as: Tatranský národný park, 
Národný park Nízke Tatry, Slovenský Raj. 
 

                       And now we will teach you a few words in Slovak: 

                                                                          ĎAKUJEM → THANK YOU       
                                                                          PROSÍM  →  PLEASE                    
                                                                          AHOJ  →  HI 
                                                                          ŠKOLA  →  SCHOOL 
                                                                          SLNKO  →  SUN 
                                                                          VODA  →  WATER 
                                                                                      (Sofia K. a Veronika, 5.A)  
 

Who’s  Billie  Eilish?  
 

Dark thoughts or vulnerabilities. These 
are the main themes of the young and 
controversial singer Billie,  who only 
recetly celebrated her eighteenth 
birthday. The name Billie Eilish is slowly, but surely becoming 
more known. Eighteen-year-old singer with her arrogance, 
disagreement or rebellion pushes the boundaries forward. At 
first, glance at the innocent face kicked off on the music scene 
with the song OCEAN EYES which people could listen to on the 
radio in November 2016. The biggest response however was the 
song Bellyache which was released in 2017 and immediately 
won gold prise for the most sold recordings in Canada and 
the USA.                                                                                         (Ema, 6.A) 



Lásky Miroslava Válka 

Bol básnik ľúbostnej poézie,                                                  
ale jeho súkromný život neobišli tragédie. 

Zahľadel sa do modrookej trnavskej učiteľky Márie, sestry 

básnika Jozefa Mihalkoviča. Svoju lásku spečatili sobášom, 

neskôr mu manželka porodila jediné dieťa Miroslavu.               

Mária však trpela epilepsiou a 

depresiami, jej zdravotný stav sa 

zhoršoval. Vzťah zákonite vyústil 

do rozvodu. Mária už nebola tou 

ako v začiatkoch. Po rozchode sa 

utopila za nejasných okolností.  

Keď mala dcéra Miroslava 7 rokov, otec si priviedol novú 

mamu. Stala sa ňou Zora Zorinová, ktorá si do manželstva 

priniesla 4-ročného syna Andreja. Útla blondínka bola dcérou 

sovietskeho veľvyslanca v Prahe. Zora bola veľmi psychicky 

labilná. Po okupácii ju navyše začala deptať paranoja. Bola 

presvedčená, že ju sledujú. Aj tento vzťah sa skončil 

rozvodom. Dva roky po ňom Zorinová   

vyskočila z okna.  

Svoju tretiu osudovú lásku Katarínu 

básnik spoznal po päťdesiatke a po 

tretí raz sa rozhodol pre svadbu. Čím 

bol Válek starší, tým bol vraj pesimistickejší a ironickejší. 

Nihilizmus mu verne kráčal po boku po celý jeho život.                 

Politik zomrel v roku 1991 v Bratislave.  Básnik prežil...                    

(Ján Karásek,  HN magazín)  

Miroslav Válek 
(* 17. júl 1927 -  † 27. január 1991) 

 

→ narodil sa v Trnave, kde v obchodnej akadémii zmaturoval, 
potom sa zapísal na vysokú školu v Bratislave, ale štúdium 
nedokončil.  

→ pracoval v redakciách viacerých časopisov a v r. 1966 – 1967 
bol spoluzakladateľom a prvým šéfredaktorom literárneho 
časopisu Romboid, zároveň zastával funkciu tajomníka Zväzu 
slovenských spisovateľov. 
 

→ už v rokoch 1946 – 1948 začal publikovať svoje prvé básne,  
potom sa na niekoľko rokov odmlčal a pokračoval vo svojej 
tvorivej činnosti a  vydal svoju prvú básnickú zbierku Dotyky, 
neskôr Príťažlivosť, Nepokoj, Milovanie v husej koži, Slovo ... 

→ okrem poézie sa venoval aj prekladom, písal eseje a literatúru 
pre deti a mládež (Do Tramtárie, Panpulóni). 
 

→ angažoval sa aj politicky, v r. 1962 vstúpil do Komunistickej 
strany  Československa, v r. 1969 – 1989 pôsobil ako  minister 
kultúry , neskôr bol poslancom Snemovne národov Federálneho 
zhromaždenia a taktiež bol poslancom Slovenskej národnej rady 
a z najvyšších politických funkcii odišiel až v roku 1988.  

Len tak,                                
ako keby som ťa stretol náhodou, 
ako keby som ťa stretol na ulici                         
v prudkom daždi, 
ako keby som ťa mohol odviezť loďou, 
len tak mimochodom 
poviem: » Mám ťa rád! « 
Povieš: » Ach! Ako každý! «   

(Dominik, 9.A) 



Chvíľka poézie 

Životné hry 
 

Kráčam po preplnenej ulici, 
a stretám veľa ľudí vo dvojici. 

Teraz hlavou mi chodí, 
či sa im všetkým dobre vodí. 

 

Úsmevy, ale aj zachmúrené tváre, 
je to iba môj pohľad na vec, 

nad čím sa zamýšľam práve? 
 

Dievča jedno veľmi sa smialo, 
a úprimne na svojho chlapca hľadelo. 

Ale z pohľadu jeho mal som pocit, 
že on najradšej pobozkal by ju na čelo. 

 
Možno je to teraz jedno, 
ale časom sa to vyvinie. 

Či zo srdca to u nich bolo, 
alebo len scéna ako vo filme. 

 

Avšak pravda býva iná, 
niekedy milá , niekedy bolestivá. 
Myslíte , že je život  iba o radosti, 

nielen o zážitkoch, ale aj o trpkosti? 
 

Úsmev hraný, slovo klam, 
na toto, sa tiež priprav. 

V živote všetci sme len herci, 
deti, dospelí  i  starci . 

 
Preto snažme sa ním čo najlepšie preplávať, 

a hlavne seba nesklamať ! 
(Riško, 9.A) 

O prievidzskom erbe 
(regionálna povesť) 

 
     Pred mnohými rokmi sa na hrade jedného mocného pána 

odohral zaujímavý príbeh. A nielen na hrade, ale aj  v podhradí 

tohto veľkého hradu. O rodine pána sa všeličo povrávalo, ale                     

o samotnom pánovi a jeho žene každý vedel, že sú poctiví                                   

a čestní. Mnoho ľudí sa chodilo za kráľovnou radiť, až kým 

nenadišla jej osudná chvíľa. Ľudia nielen z podhradia, ale aj zo 

susedných krajov smútili nad týmto nešťastím. Asi o mesiac sa 

však udiala vec, ktorú by nikto nečakal. Na skale pred hradom 

sa zjavil anjel s krížom, kľakol si na kamene a poprosil pastiera, 

ktorý práve išiel okolo, aby zvolal ľud z okolia, a aj kráľa pred 

skalu. Pastier urobil, ako anjel povedal a zvolal ľudí ku skale. 
 

     Všetci tam prišli a uvideli kráľovnú, ako s krížom v ruke kľačí 

na kameňoch. Ale vtedy niekto z ľudí povedal: „Aha, veď naša 

pani má krídla!” Vtedy sa aj anjel ozval: „Moji drahí, dávajte si 

dobrý pozor, lebo zajtra sa vás pokúsia prepadnúť Turci. 

Preto sa na nich poriadne pripravte!” 
 

     Poddaní a kráľ sa pripravili, ako im anjel poradil.  Turci síce 

prišli, ale keďže boli poddaní            

a kráľ na obranu pripravení, 

Turkov hravo porazili. Kráľ potom 

vyšiel na skalu, kde predtým 

kľačal anjel a povedal: “Odteraz, 

ako veľká vďaka, bude v našom 

erbe anjel kľačiaci na skale                        

s krížom v ruke!” A tak do dnes 

deň erb Prievidze zobrazuje dobrú 

hradnú paniu.           (Veronika, 5.A) 



Z denníka šiestakov 
Pondelok: ráno ma vyľakal budík. Veď pondelok je strašný deň 
hneď po víkende. No nič, je čas ísť do školy. V škole bol deň ako 
každý iný. Keď som prišiel domov, otec mi povedal, že kúpil 
elektronické bicie. Už je večer, tak si zapnem telku. 
 

Utorok: ráno som už vstal pokojnejšie. Utorok je lepší ako 
pondelok. V utorok bolo super, že sme mali dve hodiny dejepisu. 
Poobede sme mali telesnú, ktorú zastupovala iná učiteľka. Po 
telesnej som išiel na teóriu. Tam sme si opakovali na písomku. 
Tak nič, dobrú noc. 
 

Streda: ráno bola super, lebo som sa tešil na tie bicie. Streda je 
ľahký deň. Piata hodina je hudobná, tá bola super. No nič, už som 
doma, prišli bicie. Bolo to super, lebo sme ich skladali dve hodiny. 
A večer sme si zahrali, náš oco drvil do desiatej večer...       (Dávid) 
 

Sobota: Ráno som sa zobudila, išla som von s Ňufom na malú 
prechádzku po dvore. Na obed sme mali rajčinovú polievku, ako 
druhé sme mali rybu, ktorá mi moc nechutila. O pol tretej som 
išla na tréning. Keď som skončila, išli sme na návštevu k tete 
Janke. Potom som prišla domov, osprchovala som sa a išla spať.                  
                                                                                                                (Miška) 
Nič moc som nerobil. No, ale trocha som hral na telefóne a na 
Xboxe. Ale nie som závislák, tak som sa trocha učil a hral 
monopoly s mojou sestrou a jej frajerom. Jasné, že som bol potom               
v škole a zaspal. Nikto si to ale nevšimol. Ou, a ešte som bol na 
tréningu.                                                                                           (Simeon)    
Sobota: Tak ráno sa zobudím a ako vždy ležím v posteli, kým 
nepríde mamina z roboty. Keď už je mamina doma, tak sa asi 
pôjdeme najesť do čínskej reštaurácie, alebo keď sa nám chce, tak 
si urobíme doma nejaký dobrý obedík. Potom si pôjdeme pozrieť 
telku, keďže sme po obede vyčerpané a musí nám vytráviť. 
Mamina zavolá Robovi a čakáme, kým príde. Keď už bude pred 
PD,  tak nám zavolá, aby sme išli von. Máme na pláne ísť do 
Trenčína. Ááááááá, potom sa vrátime domov a mám na pláne si 
ísť pozrieť nejaký dobrý film :)                                                  (Bianka) 

    Zo sveta hudby   
                                The Beatles 
 

 bola anglická rokenrolová skupina, ktorá 
vznikla v roku 1960 v Liverpoole. 

 skupina účinkovala v rokoch 1960–1970. 
 

Členovia skupiny:  

 John Lennon (gitara) 
 Paul McCartney 

(basgitara)  
 George Harrison 

(sólová gitara)  
 Ringo Starr (bicie) 

 ich hudobné začiatky boli ovplyvnené skiffle, bigbítom                      
a rokenrolom 50. rokov 20. storočia. 

 v roku 1963 ich nesmierna popularita spôsobila fenomén, 
ktorý dostal názov „Beatlemania“. 

 prvým ozajstným oficiálnym 
hitom od The Beatles bola                    
v roku 1962 nahrávka piesne 
„Love Me Do“. 

 

Rozpad skupiny 

 po rozpade skupiny v roku 1970 mal každý z členov 
skupiny úspešnú sólovú hudobnú kariéru. 

 John Lennon zomrel po atentáte v roku 1980, George 
Harrison skonal na rakovinu pľúc v roku 2001. 

 Paul McCartney a Ringo Starr, ktorí žijú dodnes, sú stále 
hudobne aktívni.                                                       (Natália, 9.A)  



Povesti o Prievidzi 
 

     Raz žil jeden chudobný Prievidžan a išiel okolo Bojnického 

zámku. Keď už bol pri ňom, započul divné zvuky v  kaplnke pri 

jazierku. Preto sa tam išiel pozrieť. Uvidel opicu, ktorá hádže do 

vody papagája v klietke. Strašne sa preľakal a rozhodol sa 

papagája vybrať z vody, aby sa neutopil. Zrazu sa pošmykol                 

a spadol do vody. Napokon sa tam zjavil anjel so zlatým  krížom. 

Zachránil Prievidžana aj s papagájom z vody. Keď už boli na 

pevnine, tak sa Prievidžan spýtal anjela: ,,Prečo si tu ?” 

     ,,Keď my anjeli vidíme človeka bez hriechu, aj krídla si 

potrháme, aby sme ho zachránili,” a hneď zmizol. 

     Keď sa kráľ dozvedel túto udalosť, hneď išiel za chudobným 

Prievidžanom a  ten mu všetko vyrozprával. Kráľ sa takto 

dozvedel pravdu a hneď sa vydal za richtárom Prievidze                            

a povedal mu, aby tento chudobný Prievidžan navrhol erb pre 

Prievidzu. Samozrejme, že ho richtár nemohol odmietnuť. A takto 

dal chudobný Prievidžan vďaku anjelovi za svoju záchranu. 

Všetko sa skončilo šťastne, chudobný Prievidžan už nebol 

chudobný, lebo za vytvorený erb dostal horu zlatých mincí.                    

A tento erb sa zachoval až dodnes.                                    (Susie, 5.A) 

___________________________________________________________________________ 

     Pred mnohými rokmi, v jednom peknom meste Prievidza, bol  

hrad, v ktorom býval kastelán Pech. Tento pán mal dcéru, čo rada 

zbierala bylinky, ktorými liečila prievidzský ľud.  

     Jedného daždivého dňa ochorel jeden malý chlapec v podhradí 

a ona potrebovala bylinku, ktorá bola na hradnej skale. Lenže, 

ako ju išla odtrhnúť, pošmykla sa  a  spadla z tej skaly. Tesne nad 

zemou však vzlietla ako anjel. Odvtedy na Prievidžanov dáva 

pozor. ___________________________________________________   (Jakub, 5.A) 
 

 

 

     Kedysi dávno žil hradný pán, ktorého 

sídlom bol hrad  v Prievidzi na Mariánskom 

vŕšku. Bol to malý hrad a raz večer sa tu 

zjavil anjel. Jasná vec, že sa hradný pán 

zľakol, ale potom anjel zmizol, ako keby sa 

pod zem prepadol. Hradný pán zavolal 

všetko služobníctvo, kuchárov aj slúžky a hovorí im: 

“Služobníctvo, moje drahé, nezjavil sa vám náhodou dnes večer 

anjel?” Služobníci sa  na neho pozreli, ako keby z jahody spadol. 

Hradný pán ich všetkých poslal naspäť do práce.  

     Prišlo ráno, slniečko krásne svietilo a hradný pán sa rozhodol, 

že sa pôjde prejsť do zadnej záhrady. Ako tak išiel, zbadal anjela, 

ktorý kľačí na kopcoch vedľa záhrady a drží zlatý kríž. Hradný 

pán sa rozhodol pokračovať ďalej,  ale anjel sa potom zase zjavil   

a zachránil hradného pána pred spadnutím do hlbokej priekopy. 

A zase ten anjel zmizol.  Práve preto  sa hradný pán rozhodol dať 

do erbu anjela, ktorý kľačí na kopcoch a drží zlatý kríž, ako 

vďaku, že mu zachránil život. A takto vznikol erb Prievidze.                                                                                         

(Lea, 5.A)   _____________________________________________________________ 


