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Básničkovo 

Básnička o Korone 
Školy sa zatvárali,  

Tak sme džemy zavárali. 

Doma sa už nudíme, 

Ráno sa skoro budíme. 

Prišla Korona,  

Ráno už nebýva dlhá kolóna. 

Musíme mať na uškách rúška, 

Už ma z nich bolia ušká.  

Dám si dezinfekciu, 

Aby sme nedostali žiadnu infekciu. 
 

Sofia Vargová, IV.A 

Na lúke 

Teplé slnko svieti, 

lúkou bežia deti. 

Pri veselej pesničke 

skáču v mäkkej trávičke. 

Bosé nôžky majú, 

radostne sa hrajú. 

 

 



 

Zostali sme doma 

Z jedného dňa na druhý sme zostali doma...Prečítajte 

si, čo sme počas týchto 10 týždňov robili MY  (nebolo 

toho málo, všetci sme sa zhodli v jednom, ŠKOLA nám 

veľmi chýbala) 

 

Zuzka Paučeková, IV.A 

Čo najčastejšie robím cez korona 

prázdniny ... 

Ja si najčastejšie čítam knihy ktoré 

ma najviac bavia, teraz čítam knihy  

Rýchlejšia, ako vietor a Psie 

záchranárky 2. Chodievam aj von, 

buď som na hojdačke alebo sa 

hrám zo susedmi. Hrávame aj 

stolné hry , píšem komiks ktorí sme aj so susedmi 

Martinom a Mišom vymysleli, 

volá sa Pán strom a pán kameň 

hľadajú zázračné rúško. Máme 

šesť strán.  

Jasné že sa aj učím, stretávame sa 

cez Zoom, ale radšej by som bola 

v škole. Tam je to lepšie, môžem 

sa hrať s kamarátkami hry ktoré 

vymyslíme. Cez Zoom sa to moc 

nedá, ale mne to nevadí. Síce mi 

všetci chýbajú, dokonca aj to 



 

kričanie v triede, ale som veľmi  rada že sa takto môžeme 

spájať.  A teším sa keď pôjdeme zas do školy, budú zasa 

krúžky na ktorých robíme zábavné veci. Veľmi mi chýbajú 

spolužiaci .  

Dúfam, že sú všetci zdraví a že čoskoro táto pandémia 

pominie.  Pozdravujem celú našu triedu a pani učiteľku .  

A dúfam, že sa všetci učia .  

 

Sofia Vargová, IV.A 

Počas karantény skateboardujem, bicyklujem, chodím na 

prechádzky. Často volám a hrám sa s kamarátkami.  

Učím sa, veselo skáčem na trampolíne a počúvam pesničky.  

 

Vanda Gáliková, V.A 

Cez karanténu sa 

venujem učeniu, 

lebo sa 

pripravujem na 

prijímačky na 

osemročné 

gymnázium.                                                                                                                 

Tiež chodím von 

a hrám sa so 

súrodencami.  Cez 

karanténu som 



 

začala aj piecť, lebo ma to začalo veľmi baviť. Niekedy 

čítam, ale čítam menej ako normálne.  

Volám a píšem si aj s kamarátkami, ktoré mi  chýbajú. 

Predovšetkým sa však venujem škole, chodím na online 

hodiny aj na doučovania, aby som sa dostala na 

gymnázium. V stredu mávam online hodiny Detských 

moderovaných správ, vždy sa na to naozaj teším. Hrám aj 

na gitare, tiež mávam online hodiny gitary. S rodinou 

chodím do prírody, bicyklovať sa a na turistiku. Verím, že 

sa tento školský rok ešte uvidíme, a nebude to cez 

obrazovku .                                                                                                                                                                

Sofia Fusková, V.A 

Cez karanténu som 

začala hrať Minecraft. 

Máme ho už viac než rok 

a vôbec sme ho nehrali.  

Veľmi ma baví cvičiť aj  

na hammagu (zavesenej 

šatke), ktorý mám doma. 

Chodíme sa aj so 

sesternicami bicyklovať 

okolo rieky Nitry.  

Minule sme prešli až 25 

km.  

Veľa času trávim vonku a v lese, pretože máme bránku 

rovno do lesa a veľký pozemok. V lese sme si postavili 3 

domčeky, do ktorých sa chodíme hrať. 



 

Nina Šmátralová, VI.A 

Domov, sladký domov ... 

Počas korona ,,prázdnin“ som sa 

snažila správať zodpovedne. Čo to 

znamená??? 

Zodpovedne voči sebe samej a tiež 

voči ostatným.  

Okrem každodenného plnenia si 

školských povinností som sa snažila rozvíjať svoje 

schopnosti. Čítala som knihy, 

cvičila a tancovala v rytme 

hudby, kreslila som rôzne 

obrázky, skúšala som piecť 

chleba :), hrala som 

spoločenské hry a to všetko 

samozrejme iba doma so 

svojimi blízkymi. Našťastie 

máme dvor, ktorý mi ponúkal 

ďalšie možnosti: hru so 

svojim psíkom Badym, 

bicyklovanie, skákanie na 

trampolíne, behanie 

s vrtuľou, pretože stále fúkal 

silný vietor. Spolu s rodinou sme spestrili záhradu 

výsadbou rôznych kvetín. Teraz, keď celá záhrada 

rozkvitla všetkými farbami, sme si uvedomili zmysel 

spolupráce. Výsledok je úsmev na tvári a spokojnosť 

v rodine, lebo rodina je to najdôležitejšie. 



 

VYROBME SI SPOLOČNE RÚŠKO 

Ako si ušiť rúško? Ak ste ešte neskúšali si doma vyrobiť 

vyrobiť si doma vlastné rúško, skúste to s nami pomocou 

tohto jednoduchého návodu. Nepotrebujete ani šijací stroj 

 

 



 

PRÁCE ŢIAKOV 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PIKOŠKY ZO ZBOROVNE 

Rozhovor s pani učiteľkou Blankou Berecovou 

Tento krát sme sa rozhodli vyspovedať a trošku aj pospomínať na 

začiatky práce na našej skole s našou milou a veselou pani 

učiteľkou Blankou... 

 

Ako sa Vám učilo na tejto škole? 

Na školu som prišla ako mladá učiteľka – 32 ročná. Našla som tu veľa 

sympatických ľudí,  ktorí mi pomáhali, keď bolo treba. Dokonca som 

sa s niektorými kolegyňami stretávala aj mimo školy. Chodili sme s 

rodinami na dovolenky a lyžovačky. Rada spomínam aj na staršie 

kolegyne, ktoré mi mohli byť mamou. Bohužiaľ už niektoré nie sú 

medzi nami. 

 

Kde ste študovali ? 

Všetky stupne vzdelania 

som absolvovala v 

Čechách. Aj som tam 

začala učiť. Preto, keď som 

chcela pokračovať na 

Slovensku, musela som 

absolvovať na 

Pedagogickej fakulte v 

Nitre skúšku zo 

slovenského jazyka.   

 

Keď ste boli malá, tieţ ste chceli byť učiteľkou ? 

Určite áno. Od dva a pol roka som chodila do škôlky. Bola som tam 

vraj rada - určite kvôli kamarátkam. Bývali sme za mestom na samote, 

tak mi kamarátky chýbali. Vždy som sa do školy po prázdninách 

tešila. Možno to bolo aj tým, že som sa stretávala iba so samými 

dobrými pedagógmi. Prvá pani učiteľka ma učila 5 rokov – od  prvého 

do piateho ročníka. A veru mi to vôbec neprekážalo. 

 

Keby ste neboli učiteľkou, aké by ste mali povolanie ? 

Veru, neviem. V 9-tom ročníku som chvíľu zvažovala, či by som sa 



 

nedala na dráhu "vojačky", ale vtedy to nebolo až tak bežné povolanie 

pre ženy ako teraz. 

Koľko rokov učíte na tejto škole ? 

Na našu školu som prišla 1.9.1990 do prvej triedy. Vtedy sa prvý krát 

na našu školu zapísalo cez 60 prváčikov a bolo treba otvoriť aj 1.C. 

Triedu sme mali v A pavilóne na prízemí, kde je teraz učebňa 

informatiky. Veru, žiadne počítače tam vtedy neboli. 
 

Máte domáce zvieratko ? 

Už áno. Keď sme bývali v paneláku, tak sme chvíľu chovali na 

balkóne andulky. Minulý rok manžel doniesol psa. Je to "sibírska 

lajka" a volá sa Ego. 

 

Čo rada robíte vo voľnom čase ? 

Teraz, keď bývame v  "chalúpke" – staršom prerobenom domčeku po 

starých rodičoch, veľa času trávim na záhrade. Rada čítam, chodím so 

psom na prechádzky a na staré kolená sme si zaobstarali bicykle, tak 

občas vyrazím do terénu.  Ručným  prácam už sa nevenujem, pretože 

už horšie vidím. 

 

Ako sa Vám učí Online ? 

Dá sa to zvládnuť. Pre mňa bolo najťažšie vysporiadať sa s technikou, 

nakoľko toto sme sa na počítačových kurzoch neučili. Niektorí žiaci 

sa správali naozaj profesionálne a boli vždy pripravení. Ale myslím, 

že už sa mnohí tešia do školy. Škola patrí do života detí, aj keď sa na 

ňu niekedy sťažujú. 

 

Stretli ste sa s takouto situáciou za tie roky čo ste učili v škole ? 

S takouto situáciou som sa nestretla. Myslím, že iba raz som zažila 

krátke "chrípkové prázdniny". Naša škola bola vždy "zdravá". 

 

V ktorej triede  sa Vám najlepšie učí ? 

Podľa môjho názoru je najľahšia druhá trieda. Učivo ešte nie je také 

náročné a deti už majú vypestované základné zručnosti školáka a na 

školu sú väčšinou už zvyknuté. 

 

Aký je Váš najvtipnejší záţitok so ţiakmi ? 

Určite som so svojimi žiakmi zažila veľa veselých chvíľ a dokázali 

sme sa zasmiať aj na vyučovaní. Naposledy som bola prekvapená, keď 



 

ste sa mi schovali  na rôznych miestach v triede na hodine vlastivedy. 

Najprv som si naozaj myslela, že žiaci 

išli na súťaž, ale postupne im začali 

vykúkať zo skrýš nohy, hlavy a iné časti 

tela, pretože v triede nie je toľko miesta 

na ukrytie. Ale že som neodhalila 

Tomáška K., to ma pobavilo. 

 

Zmenili sa ţiaci počas rokov ? 

Hovorí sa, že deti sú stále rovnaké – 

zvedavé, hravé, štebotavé, poslušné aj 

menej poslušné. Myslím si, že niektoré 

dnešné deti sú menej trpezlivé. Všetko 

chcú hneď. Nevedia trpezlivo počúvať. 

Kedysi sme často počúvali rozprávky z gramofónových platní. 

Myslím si, že dnes by som s týmto u detí nezabodovala. 

 

Bude Vám to tu chýbať ? 

Určite áno, ale čas nezastavíme. Všetko sa raz skončí. Preto chcem 

skončiť zarovno so školským rokom, a tak "cez" prázdniny nenápadne 

vkĺznuť do dôchodku. 

 

Čo budete robiť, keď budete na dôchodku ? 

Asi budem žiť život "obyčajnej" dôchodkyne. Starať sa o domácnosť, 

záhradu, manžela aj psa. Dala som si záväzok, že budem chodiť 

pravidelne plávať. Verím, že sa občas vyberiem na výlet, pretože pri 

vyučovaní vlastivedy vo štvrtom ročníku  som zistila, že na Slovensku 

je veľmi veľa zaujímavých miest.   

 

Ďakujeme veľmi pekne za 

rozhovor 

 

Sofia a Vanda, V.A 

 

 



 

Zasmejme sa  

Zápis v ţiackej kniţke: „ Ustavične 

zle napovedá a výrazne tým 

zhoršuje priemerný prospech 

triedy.“ 

 

Pani učiteľka na prírodovede vyvolá Joţka a pýta sa ho: 

- Joţko vymenuj mi 3 vtáky. 

A Joţko začne: 

- Drozdík, vrabček a ... 

- Stop! - povie pani učiteľka. - Čo keby si nepouţíval 

zdrobneniny Joţko? 

- Dobre pani učiteľka. A tretí? Aha!!! Lastovica! 

Ţiak dostal jednotku z odpovede z geografie. Učiteľka mu 

povie: 

„Daj ţiacku kniţku.“ 

Ţiak jej povie: 

„Neviem, kde je.“ 

Spoluţiak mu povie: „Tak na tu máš moju.“

 



 

Čerešňovo banánová torta 

Prísady: Na cesto: 4 vajcia, 2 PL horúcej vody, 150 g cukru 

1balíček vanilínového cukru Dr. Oetker, 130 g hladkej 

múky,  1 zarovnaná KL  

kypriaceho prášku do 

pečiva Dr. Oetker štipka 

soli, 1 balíček pudingu 

Originál s čokoládovou 

príchuťou Dr. Oetker 

Na náplň: Čerešňový 

kompót bez kôstok 

(hmotnosť po odkvapaní  

185 g), 3 banány, 4 PL 

citrónovej šťavy, 30 g  

práškového cukru, 250 g 

polotučného tvarohu, 200 g kyslej smotany, 2 balíčky 

Smeta-fixu  Dr.Oetker, 1 zarovnaná PL čerešňového džemu  

Na ozdobenie: Cukrové zdobenie napr. srdiečka, lentilky 

Postup:  

1. Na prípravu cesta vyšľaháme vajcia, vodu, cukor a 

vanilínový cukor elektrickým ručným šľahačom na 

strednom stupni do peny.  

2. Zmiešame múku, kypriaci prášok , soľ a pudingový 

prášok, všetko pridáme do vaječnej zmesi a krátko 

ručne zamiešame. Cesto naplníme do vymastenej, 

múkou vysypanej formy a uhladíme. Formu vložíme 

do rúry a pečieme.  

Elektrická rúra: 180 stupňov (predhriata)  



 

Teplovzdušná rúra: 160 stupňov (nepredhriata)  

Doba pečenia: asi 30 minút  

3. Korpus uvoľníme z formy, vyklopíme na kuchynskú 

mriežku a necháme vychladnúť. Korpus  položíme na 

podnos, vydlabeme tak , aby zostala spodná časť 

hrubá asi 1,5 cm a okraj.  Rozdrobený korpus 

eventuálne použijeme na prípravu gulôčok.  (pozri Tip 

redakcie )  

4. Na prípravu náplne necháme odkvapkať čerešne na 

sitku . 

V mise ušľaháme jeden roztlačený banán, 2 – 3 PL 

citrónovej šťavy , cukor , tvaroh , kyslú smotanu  

a smeta–fix elektrickým ručným šľahačom na 

strednom stupni dotuha .  

5. Zvyšné banány pozdĺžne prekrojíme, pokvapkáme 

zvyškom citrónovej šťavy a položíme na korpus. Na 

vyplnenie voľného miesta použijeme čerešne. Na 

povrch nanesieme náplň (eventuálne natrieme tenkú 

vrstvu náplne aj na horný okraj cesta). Džem 

rozmiešame dohladka a pomocou malej lyžičky 

nanesieme na náplň malé kôpky. Tortu až do 

podávania uložíme do chladničky. Pred podávaním 

posypeme okraj torty cukrovým zdobením 

a lentilkami.  

TIP redakcie: Ak použijeme na vydlabanie lyžicu, 

môžeme z kúskov korpusu vykrojiť srdiečka a neskôr 

ich použiť na ozdobenie hotovej torty. Rozdrobený 

korpus zmiešame s džemom a tvarujeme do guľôčok. 

Zuzka Paučeková, IV.A 



 

Hádanky 

Štyria bratia ustavične pod jedným 

klobúkom stávajú a nikdy sa zísť 

nesmú. Čo je to???(alotsyhon) 

Nemá hlavy, a predsa má hrdlo. 

Čo je to ?? (ašaľf) 

 

Ktorá hlava nikdy neplešivie?? (ántsupak) 

Beţí, beţí bez prestávky. Stále beţí, večne svieţi. 

Z chlapcov robí starčekov. Z dievčat robí starenky.  

Kto to je?(sač) 

Som tvoj kamarát. Popod teba, ponad teba, 

popod teba, ponad teba prešvihnem sa rád. 

Čo je to?? (oldahivš) 

Cestou k mestám, cestou k lesom, beţí kolo 

za kolesom. Beţia naraz, zvon im zvoní, 

jedno druhé nedohoní. Čo je to (---˃) 

Som taká maličká kúzelná palička. Na 

papieri kúzla stváram. Presvedčte sa, ţe 

netáram, keď ma drţí ručička. Čo je to? 

(akzurec) 

Veľmi chutná, hnedá, sladká, čo ju jazyk v ústach hladká, 

a maškrtník stále hľadá. Jaj, veď je to … 

(adálokoč) 

Redakčná rada 



 

Hlavolamy 
Otestujte si s nami Vašu pozornosť. Podarí sa, 

Vám objaviť na obrázku nástrahy, ktoré číhajú na 
deti pri letných radovánkach ?  

 

 
Správna odpoveď: číslo 4 môžete odpočítať od čísla 81 jedenkrát. 81 – 4 = 77. 

Nasledujúce odčítanie by už bolo z čísla 77.  



 

 



 

Stratená v meste 
V jeden krásny deň sa do New Yorku prisťahovalo 

dievča menom Lila (čítaj Lajla). Prišla sem kvôli škole, 

lebo na tej starej nemala kamarátov. Myslela si, že ani 

tu nebudú, ale po 

dvoch dňoch po tom 

čo prišla do školy,  

si ju všetci obľúbili. 

Veľmi sa čudovala, 

ale bola veľmi 

šťastná. Konečne 

mala kamarátov. 

Keď prišla 

domov, mamina sa 

jej spýtala, ako bolo 

v škole. Povedala, 

že to bol jej najlepší 

deň na svete, 

pretože si našla 

kamarátov. Mamina 

sa veľmi potešila a išla to povedať jej otcovi, no Lila 

nechcela aby mu to povedala. Nechcela aby to vedelo 

veľa ľudí. Mamina teda prikývla a Lila sa jej spýtala 

prečo má toľko kamošov. Mamina jej povedala, že preto 

lebo, je dobrá, múdra a pekná. Lila sa vyzula a išla si 



 

robiť úlohy, lebo ich mala veľa a chcela ich mať hotové. 

Bola už v piatom ročníku a mávali veľmi ťažké úlohy. 

Po hodine ich mala hotové, išla sa navečerať a potom si 

išla čítať knihu do izby. Zrazu jej zazvonil mobil a keď 

ho zdvihla ozvala sa jej kamoška Ela. Spýtala sa jej či 

nechce ísť zajtra do kina a Lila povedala, že sa musí 

spýtať maminy. Išla sa spýtať a mamina jej povedala že 

môže ísť. Rýchlo bežala do izby povedať, že môže ísť.  

Dohodli sa o druhej poobede. Lila bola šťastná. Bolo už 

9 hodín a bola už veľmi ospalá, tak si ľahla a po chvíli 

zaspala.  

Na druhý deň sa stretli pred kinom a dohodli sa, že 

pôjdu na komédiu. Keď Lila prišla domov, chcela 

porozprávať mamine ako bolo v kine, no mamina 

povedala, že až neskôr.  

Pokračovanie v ďalšej časti časopisu ..... 

Zuzana Paučeková, IV.A 
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