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OZVENY 

Prichádza to kúzlo jari, 
každému na tvári úsmev žiari. 
Keď do nášho srdca láska vojde, 
a cez dušu krása jari jemne prejde. 
Celý svet začína odznova, 
rastliny klíčia po celom svete doko-
la. 
Svet sa rozvíja krásou všetkých 
farieb 
a žiari silou tých najkrajších skla-
dieb. 
 

Jarná láska dievčaťa a chlapca, 
je to také nádherné. 
Keď chlapec ponorí sa do vlasov, 
strapca, 
dievča celé unesené. 
Zapozerá sa mu do očí, 
srdce sa jej náhle rozbúši. 
Cítila, že je to niečo nové, jedineč-
né, 
ich srdcia roztopia lúče slnečné. 
Slnko, ktoré je také silné, 
že roztopí aj srdce úplne zmrazené. 

Celý svet sa zmenil na rozprávku, 
farby žiaria ako z toho najkrajšieho 
úryvku. 
Takého, keď dobro vyhrá nad zlom 
a celý svet zažiari svetlom. 
Láska je len jedna, tá čo vydrží  
navždy 
ako keď jar rozžiari svoje farby. 
 
          -ND 



Veľkonočné tradície  

na Slovensku 

Kresťanská Veľká noc 

    Svätý týždeň 

Je obdobie, keď si kresťania pripomínajú posledný týždeň Ježišovho života na zemi. Aj keď 

sa hovorí o týždni, ide o 9 dní: Kvetná nedeľa, Modrý pondelok, Sivý utorok, , Zelený štvr-

tok, Veľký piatok, Biela sobota, Veľkonočná nedeľa a Veľkonočný pondelok. Veľkou nocou 

sa myslí noc zo soboty na nedeľu, keď Ježiš Kristus údajne vstal z mŕtvych. Svätým týždňom sa končí 40-

dňový pôst. Vtedy sa nekonzumuje mäso, ryby, vajcia a ani mlieko.  

    Zelený štvrtok 

V tento deň sa naposledy rozoznejú kostolné zvony, ktoré stíchnu až do Veľkej noci. Naši predkovia jedli naj-

mä zelenú stravu ako je špenát alebo kapusta, aby boli po celý rok zdraví.  

    Podľa ľudových zvykov ľudia museli skoro vstať a umyť sa rosou, čo im zabezpečilo zdravie. Gazdiné museli 

pozametať dom a smeti vyniesť na križovatku, aby v dome nemali blchy. Tradície hovoria, že by ste sa na Zele-

ný štvrtok nemali s nikým hádať a nič si požičiavať. Ak sa budete tradície držať, nemali by ste sa dostať do 

žiadnych sporov a vaša peňaženka by mala byť plná.  

    Veľký piatok 

Tento piatok sa považuje za deň ukrižovania Ježiša Krista. V ľudových poverách sa spája s magickými silami. 

V tento deň mali hory vydávať svoje poklady. Nemalo sa manipulovať so zemou (kopať) a ani prať bielizeň, 

lebo by bola namočená Ježišovou krvou. 

    Tak ako na Zelený štvrtok, aj na Veľký piatok sa ľudia chceli uistiť, že sa im budú choroby vyhýbať ,a tak 

sa ráno umývali  v potoku. Niekedy sa chlapci potápali a snažili sa ústami chytiť kamienok zo dna potoka, 

ktorý potom hodili za seba, aby ich neboleli zuby. 

    Biela sobota 

 V tento deň ležal Ježiš v hrobe. Sobota dostala prívlastok „biela“ možno podľa bieleho rúcha, alebo podľa 

upratovania a bielenia, ktoré sa konalo v tento deň pred nedeľou.  

    Ľudia sa snažili  zabezpečiť úrodu na poliach tak, že ju prežehnávali a sypali na ňu popol. Niekedy sa za 

trámy domov dávali uhlíky, aby ich ochránili pred požiarom. Doma sa upratovalo, pieklo a zdobili sa vajíčka.  

 



    Veľkonočná nedeľa 

  V nedeľu je najväčšia slávnosť, pri ktorej sa oslavuje Ježišovo zmŕtvychvstanie. Cirkev rozhodla, že to bude 

vždy prvá nedeľa po prvom jarnom splne, a preto je  tento sviatok dátumovo nestály. V tento deň sa v kostole 

svätili veľkonočné košíky, v ktorých sa nachádzali rôzne pokrmy. Potom nasledovalo veľkonočné hodovanie spo-

jené neraz aj s veľkonočnou zábavou.  

    Veľkonočný pondelok (alebo aj Červený) 

V tento deň sa nepracovalo, a preto je to deň pracovného pokoja. U nás sa s týmto dňom spája  na východe oblie-

vačka, na západe šibačka. Ale obe tieto tradície sa prelínajú,  a aj dnes chodia chlapci oblievať alebo šibať dievča-

tá, ktoré by ich mali odmeniť maľovaným vajíčkom, no čoraz častejšou odmenou sú peniaze.  

Veľká Noc vo svete 

 Tak ako u nás, aj vo svete sa slávia sviatky, ktoré nám pripomínajú Kristove ukrižovanie a                

zmŕtvychvstanie. U našich českých susedov je to podobné ako u nás – chlapi chodia vyšibať dievčatá 

s korbáčmi. Dievčatá im ako symbol odpustenia, ale aj vďaky dajú vajíčko. V Británii deti hľadajú po celom 

byte vajíčka. Vyhráva to najkrajšie a najväčšie. Na Veľkonočnú nedeľu a pondelok sa koná veľká výstava dra-

kov. V Rusku sa slávi Veľká noc neskôr. Veľkú noc však predchádza prísny štvordňový pôst, ktorý začína 

hneď  po jarných hodoch – Maslenici. Počas týchto dní sa v každom dome smažia lievance, ktoré sa potom roz-

dávajú chudobným. Medzi tradície patrí typické farbenie vajíčok , chýba však šibačka. V Taliansku Veľkej noci 

predchádza karneval, ktorý končí Popolcovou stredou. Počas veľkonočných sviatkov sa veriaci modlia 

a pripomínajú si bolestivé chvíle utrpenia Ježiša. Ako pochúťka sa podáva pečená jahňacina. Na Veľkonočný 

pondelok sa veľa rodín vydá na prechádzky alebo na rodinné pikniky. Vo Francúzsku sa neoblieva, ani nešibe, 

no deti na Veľkonočnú nedeľu hľadajú veľkonočné vajíčka po celej záhrade. V Španielsku je Veľká noc známa 

aj ako Semana Santa čiže Svätý týždeň. Počas týchto dní sa v centrách miest zastaví hromadná doprava 

a ľudia si môžu v uliciach vychutnať predstavenia so stredovekými motívmi. V Slovinsku sa ako symbol lásky 

a zaľúbenia podarúvajú vajíčka zdobené voskom. Typické jedlá cez Veľkú noc sú šunka, chlieb, chren 

a orechový závin. Vo Švédsku nedajú dopustiť na humor, a tak Veľkú noc oslavujú s množstvom žartov 

a povier. Deti sa obliekajú do dlhých šiat, tváre si namaľujú na červeno a zvonia pri dverách, aby domácim do-

ručili veľkonočné pozdravy, a tak ako u nás, aj vo Švédsku majú radi šibačky. Lov kačíc na Veľ-

kú noc je typickým pre Maďarsko. V minulosti sa hádzali mladé dievčatá do rybníkov. A tak 

ako na Slovensku, aj tu sa dievčatá za oblievačku odvďačili vajíčkom. V Nemecku sa pred veľ-

kou nocou zhromaždí čo najviac starých vianočných stromčekov, ktoré sa potom zapália. Symbo-

lizuje to pálenie posledných zvyškov zimy. V Grécku sa konajú vidiecke hostiny, na ktorých sa 

podáva grilované jahňacie, vajíčka, chlieb, šaláty a koláče.                      Sarah Kováčiková       



Marec  
    Mesiac knihy 

Marec je prvým jarným mesia-
com. Mesiac plný prvých slneč-
ných dní a prebúdzajúcej sa 
prírody A niektorí ľudia ešte 
nezabudli, že marec je  už od 
roku 1955 aj mesiacom knihy. 
Viete však aj prečo? Ak áno, 
meno Matej Hrebenda Vám 
nebude cudzie.  

Matej Hrebenda –  šíriteľ slovenskej a českej knihy. Narodil sa, a aj zomrel v marci, a tak 
na jeho počesť zvolili marec za mesiac knihy. Medzi vlastencov a vzdelancov roznášal 
nové slovenské knihy. Jeho zásluhou bolo aj to, že chudobní a nevzdelaní ľudia spozná-
vali knižnú kultúru a získavali prehľad o verejnom dianí.  
 
História knihy 
    Knihy (aj keď v iných formách oproti tým dnešným) boli vždy súčasťou  vyspelých civi-
lizácií. V staroveku sa literatúra venovala hlavne náboženstvu a postupom času sa po-
hľad na literatúru menil. V minulosti knihy patrili do rúk vzdelaných 
a vysokopostavených ľudí. Neskôr sa však začali objavovať aj v domácnostiach, kde sa k 
nim mohli dostať aj ženy a deti. V počiatkoch to boli hlavne spisy  starovekých národov 
ako Egypťania alebo Gréci. Zdokonaľovanie ľudskej  civilizácie a pokrok neobišiel ani 
knihy.  Kniha kníh, ktorá sa zachováva v našej histórií, Biblia, si prešla veľkými zmena-
mi. Najskôr ju ručne prepisovali mnísi v kláštoroch a neskôr, v roku 1452, bola vytlačená ako prvá vytlačená  
vďaka Gutenbergovej kníhtlači. 
 
Prvá kniha 
   Za prvú knihu archeológovia označili jednu z vykopávok, ešte z čias starovekého národa – Etruskov. Kniha 
sa našla na území Bulharska, ktoré niekedy patrilo k územiu Etruskov. Kniha, aj napriek svojmu veku, je via-
zaná ako súčasné knihy, no jedinečné na nej je to, že jednou z jej  materiálov je čisté zlato. V knihe môžete nájsť 
hlavne maľby bojovníkov, koní a morských panien.  
 
Knihy dnes 
    V 21. storočí sa už na knihu nepozerá tak ako kedysi. Už nie je jediným zdrojom informácií a ľudí celkovo už 
nebaví písané slovo. Ešte aj dnes knihy postúpili vo svojom vývojovom stupienku. Dnes už poznáme elektronic-
ké čítačky kníh, no veľa z nás, čitateľov, môže potvrdiť, že atmosféru z hmotnej papierovej knihy to nikdy ne-
prekoná.  
 

Tu je niekoľko dôvodov, prečo sa oplatí byť čitateľom : 

    1. Obohacujeme si slovnú zásobu a zlepšujeme si vyjadrovacie schopnosti. 

    2. Knihy pozitívne ovplyvňujú psychické procesy = majú vplyv na našu dobrú náladu.  

    3. Tým, že vyžadujú „ponorenie sa do deja“ môžu zlepšiť schopnosť sústredenia sa.  

    4. Rozvíjajú fantáziu i tvorivosť čitateľa. 

    5. Nútia čitateľa rozmýšľať, polemizovať či utvoriť si vlastné názory a spôsoby na riešenie rôznych situácií.  

Sarah Kováčiková 
Zdroj: upravený z internetu  



Ako dobre poznáš Liptov? 
1.   Aký významný básnik sa narodil v Liptovskom Mikuláši?  

a.) Janko Kráľ 

b.) Janko Francisci-Rimavský 

c.) Janko Kalinčiak 

2.    Po ktorých dvoch významných osobnostiach sú pomenované gymnáziá v Liptovskom Mikuláši?   

a.) Ľudovít Štúr a Jozef Hurban  

b.) Milan Hodža a Juraj Tranovský 

c.) Juraj Tranovský a Michal Hodža 

3.    Ktorá stavba v LM je najstaršia? 

a.) Pangrácovská kúria 

b.) Pongrácovská kúria 

c.) Kostol sv. Mikuláša 

4.    Ako získala mestská časť Okoličné svoje meno? 

a.) podľa šľachtického rodu 

b.) podľa rieky 

c.) podľa pekného okolia 

5. Ako sa volá primátor nášho mesta? 

a.) Peter Blcháč  

b.) Ján Blcháč 

c.) Michal Blcháč 

6. Podľa čoho je pomenovaná súťaž Rázusovie Vrbica? 

a.) podľa Rázusovej obľúbenej rastliny 

b.) podľa mestskej časti, kde sa Rázus narodil 

c.) podľa vŕby, pod ktorou písal 

7. Hrob ktorého básnika je otočený smerom k Poludnici? 

a.) Janko Kráľ 

b.) Milan Rúfus 

c.) Martin Rázus 

8. Ako získala Liptovská Mara svoje meno? 

a.) podľa rieky 

b.) podľa dediny 

c.) podľa dievčaťa, ktoré sa v nej utopilo 

9. Ktoré bolo prvé mesto na Liptove? 

a.) Liptovský Mikuláš 

b.) Bobrovec 

c.) Hybe 

10. Priraďte k obrázkom hradov správny názov. 

Vebica 

Vŕbolistá 

Hrad Likava Liptovský Hrad—Starhrad Hrad Liptovský Hrádok 

A B C 



Deň učiteľov 

   Tak ako každý rok, aj tento si pripomíname Deň učiteľov – 28.marec. Opýtali sme sa aj našich učiteľov, prečo si vybrali práve 

toto povolanie.  

 

PaedDr. Zuzana Pavelicová 

    Moje rozhodnutie prišlo už vo veľmi ranom veku. Už ako žiačka druhého stupňa základnej školy som pracovala so žiakmi 

prvého stupňa. Snažila som sa im nejako zľahčiť ich prípravu a školské povinnosti. Tak isto som ako žiačka ôsmej triedy chodila 

hrávať divadielka pre deti do materských škôl, rada som pracovala s deťmi. Toto ma napĺňalo, mala som z toho radosť, keď sa 

deti tešili. Takže kvôli tomuto som si vybrala štúdium pedagogického zamerania.  

PaedDr. Eva Holková 

   Z presvedčenia.  

Mgr. Lucia Baltazárová 

    Nevedela som, čo chcem študovať, ale bavila ma biológia  a matematika. Postupom času som zistila, že ma baví vysvetľovať 

tieto predmety.  

PaedDr. Peter Bartek 

    Je to poslanie od Boha.  

Mgr. Marta Bellová 

    Ako dieťa som sa rada hrávala na učiteľku a páčilo sa mi to.  

Mgr. Miroslav Blaščík 

    Pred desiatimi rokmi ma to ešte bavilo.  

Mgr. Katarína Grantnerová 

    Povolanie pedagóga som nikdy nechcela robiť. Keďže milujem šport a vedela som, že po strednej škole chcem ísť na vysokú ško-

lu, kde sa budem venovať športu, tak som si vybrala vysokú školu s pedagogickým smerom. S odstupom času neľutujem.  

Mgr. Marika Ivanová 

    K povolaniu pedagóga ma priviedla láska k literatúre a slovenskému jazyku. Rozhodovala som sa medzi žurnalistikou 

a učiteľstvom... a s mojim výberom som spokojná.  

 

Mgr. Lukáš Kmošena 

    Na mňa sa pozriete a vidíte, že som na to predurčený.   

Mgr. Nadežda Kulová 

    Moja mama chcela byť učiteľkou, tak plním jej sen.  

PaedDr. Jana Maliariková  

    Ako dieťa som sa hrávala s hračkami na učiteľku. Napriek tomu, že som ňou vždy chcela byť, strednú školu som si vybrala 

ekonomickú. Nebolo to ale na škodu, naučila som sa veľa nových zručností, ktoré doteraz využívam. Vysokú školu som si vybra-

la takú, aby som si svoj sen splnila. Do učiteľskej profesie ma teda dotiahla vnútorná motivácia, vždy som učiteľkou chcela byť. 

Moje kolegyne sú učiteľky, ktoré mi pár rokov dozadu známkovali písomky.  Momentálne totiž pracujem na škole, ktorú som 

sama navštevovala  ako žiačka. Tým sa zároveň splnilo moje veľké prianie.   

 



Mgr. Dana Milanová 

    Táto profesia ma baví, mám rada deti a každý deň v škole je iný.  

Mgr. Zdena Mrnčová 

    Mala som rada hudbu.  

Mgr. Andrea Salajová  

    Chcela som ísť na umeleckú, ale nemala som možnosť, tak som išla na pedagogickú. Učím slovenčinu a výtvarnú takže 

čiastočne plním svoj sen.  

Mgr. Zdenka  Skovajsová 

    Od piatej triedy som chcela byť učiteľka matematiky. Mala som ju rada a vysvetľovala som ju svojim spolužiakom.  

Mgr. Veronika Štefanovičová 

    Bavilo ma to. Mala som staršiu sestru učiteľku, ktorá bola mojím vzorom. Bavili ma športy a na gymnáziu som mala skve-

lú učiteľku ruštiny.  

Mgr. Ivana Švachulová 

    Povolanie učiteľky ma veľmi baví.  

Mgr. Mária Trepáčová 

    Nevedela som, čo ma čaká ☺ , ale aj tak by som svoje povolanie nevymenila.  

Mgr. Lenka Valentová 

    Bol to môj sen od základnej školy a išla som si za ním.  

Čo povedali naši družinári 
• „Paťka, nebehaj, zase ti pôjde krv z nosa!“ - Paťka: 

„Nevadí, ona chodí každý deň, keď príde jej čas.“  

• Miško: „Pani vychovávateľka, prosím sa ísť hrať 
PINKPANKBOL.“ (ping-pong) 
 
• Pani vychovávateľka sa pýta: „Viki, čo je Sophinke?“ - 
„Neviem, doktori jej zistili, že má nejakú PLIAGU.“ 
 
• „Pani vychovávateľka, Viki sa popichala ŠPENDLIAK-
MI.“ (špendlíkmi) 
 

 „Adelka, nie je ti zima?“  
 „Nie, mám ZAHRIATE pančuchy.“ (oteplené) 
 
• Paťko: „Na tablete som počúval ANGLIČTINÁR-
SKE pesničky.“ 
 
• „Vieš, kde patria raketky?“  - Kristián: „Neviem, ja 
som to ešte NEODLOŽOVAL.“ (neodkladal) 
 
• „Aha! Na obrázku je JAPONKYŇA. (japonka)“ 
 
• Pri čítaní z čítanky: „Táto ČLÁNKA mi ide dobre.“ 
 
• „Bola som v Železnom so svojím bratom a so mnou.“ 
 

• „Môžem robiť AUTÍČKY?“ (kresliť autíčko) 
 
•Romanko: „Nachlípal som sa studeného vzduchu a teraz 
CHACHLEM.“  
 
• „Kedy pôjdeme na KORČULISKO?“ (klzisko) 
 

• „Zle sme zaparkovali, dali nám tú BOTIČKU.“ (papuču) 

• „Pozri sa, ako mi narástol účes!“ 

• „Dnes mi nebude zima, mám nové LEČO.“ (pončo) 



Potulky prírodou 

     Keď som bol malý, mohol som mať 5–6 rokov, 

tatko ma zobral do lesa. Von bolo nádherne. 

Všetko rozkvitnuté, lúky svietili rôznymi farba-

mi lúčnych kvetov a z blízkeho lesa sa ozýval 

šum potôčika. Stromy, buky, duby a brezy, boli 

práve v rozpuku.  

S otcom som zastal na kraji lúky, aby sme nabrali 

trochu síl, keď som sa zahľadel a zbadal malého 

motýľa, ktorý sedel na nádhernej žltej púpave. 

„Oci? Prečo je ten motýľ zelený?“ spýtal som sa 

zo zvedavosti. 

„Zelený je preto, aby nebol ľahkou korisťou, vieš? 

Ten motýľ sa tak maskuje.“ otec ma pohladil po 

vlasoch a zobral si ruksak na chrbát. 

„Oci? A prečo sedí na púpave?“ zase som sa opý-

tal a snažil sa ho dobehnúť, keď bol niekoľko 

krokov predo mnou. 

„Očividne sa mu ten kvietok zapáčil, a tak sa naň 

usadil. A tiež pomáhajú opeľovať rastliny a stro-

my.“ 

Otca som sa na krátky čas nič nepýtal. Potichu 

sme pokračovali v ceste, až sme došli na začiatok 

lesa. Chvíľu som sa obzeral okolo, otec ma potom 

zobral za ruku a vošli sme hlbšie do lesa. 

Šli sme voľným krokom, prešli sme potôčik, ktoré-

ho šum po čase ustal. 

Na malý moment sme opäť zastali, aby sme si 

oddýchli, keď som uvidel malého chlpatého tvora, 

ktorý trochu pišťal a liezol po strome. 

„Oci, aha, pozri sa,“ ukázal som na strom, „čo je 

to?“ 

„To je veverička. Na jar sa musí starať o svoje 

mláďatá, a tak zliezla dole, aby im našla nejakú 

potravu,“ ocko sa na mňa usmial, opäť ma chytil 

za ruku a pokračovali sme ďalej v ceste. 

Keď sa už pomaly stmievalo, vyšli sme z lesa 

a pokračovali domov. 

Obľúbil som si takéto prechádzky s otcom. 

     Ale až po čase, keď som bol starší, som zistil, 

že to malo nejaký  hlbší dôvod. Tie prechádzky 

a všetko okolo toho.  

Otec mi chcel ukázať čaro prírody, ktoré je 

v dnešnej dobe  vo veľkých mestách pre mnohých 

nedostupné. Všetky tie zvieratá, od ktorých sa na 

jar šíri nový život. Rastliny, ktoré začínajú kvit-

núť a svojou farbou lahodia ľudskému oku rovna-

ko ako  svojou omamnou vôňou. 

Teraz, keď som ja dospelý a mám vlastnú rodinu, 

pokračujem v otcových šľapajách a beriem svoje 

deti do prírody, aby vnímali krásu, ktorú máme 

niekedy rovno pod nosom, ale sme priveľmi zane-

prázdnení na to, aby sme si ju všimli.  

Som rád, že viem, aká je príroda dôležitá a že 

som spoznal jej čaro.  

Nádherná a dôležitá. 

Ivana Halondžiaková 



Chvíľka poézie 

Láska a hudba 
 

Život sťa hudba rozmanitá, 

v duši žiaľ s láskou plynie. 

Čas sa s ňou kotúľa 

a spomienky na mladosť premieta. 

 

Či už jarný vánok, či žalostný plač, 

ako aj dážď padajúci v lete, 

padajúci na môj plášť, 

ktorý nikdy nepremokne. 

 

Ako klavirista v čiernom obleku, 

život sťa hudba rozmanitá, 

v duši žiaľ s láskou plynie. 

Čas sa s ňou kotúľa 

a spomienky na mladosť premieta. 

 

Či už jarný vánok, či žalostný plač, 

ako aj dážď padajúci v lete, 

padajúci na môj plášť, 

ktorý nikdy nepremokne. 

 

Ako klavirista v čiernom oble-

ku, 

čo skladbu stvoril raz. 

Ja dívam sa naň sťa mráz 

ako na starom obloku. 

 

Svojím tónom hreješ ma, 

skladba hľadí ma. 

Už sa viac netrasiem, 

Zlo zo sveta znesiem! 

 

Sekundy sa zdajú dlhšie, 

zvuk sa šíri priestorom, 

ba aj tou mocnou temnotou 

zrazu sa zdá všetko pestrejšie! 

 

Tón, rytmus a tá melódia 

ako rodokmeň našej histórie. 

Krehké city v hĺbke piesne ukrýva 

a moja duša v mojom tele chveje sa. 

 

Tak hraj ako Mozart ten, 

a ja zahrám ako huslista 

lásky vnem 

a prejavím lásku iba tebe. 

 

    Adriana Medzihradská 

Biela ľalia 

 

Zem je lúka preveliká, 

je farebná, krásna - preďaleká. 

Diaľkou sa črtajú rady kvetov, 

sťaby rástli veky vekov. 

 

Na tej lúke žijú nepokojne, 

trápi ich ľudské nevedomie. 

Ako ľudské duše uzavreté, 

vedomosti majú chabé... 

 

Na tej lúke žije ľalia, 

je taká spanilá, nádherná. 

No problémy má neveľké, 

ach, to pacholiatko malinké... 

 

Kopú do nej, 

šliapú po nej... 

Úbožiatko obité, boľavé 

Líčka má od bolesti belavé.  

 

Aká je veľká tá ľudská chamtivosť? 

Že privlastnia si deň i noc... 

Aká je veľká tá ľudská hlúposť? 

Zabíjajú nemého pre radosť... 

 

,,Človek, uvedom sa!" 

kričí chabo ľalia. 

,,Koľko ešte pomrie nás 

pre ľudskú hlúposť..." 

    Adriana Medzihradská 



Svet, v ktorom by som chcel žiť... 

 Milý António Guterres, 

viem, že viete zmeniť tento svet. Tuším, že to nie je  ľahké, ale chcel by som Vám  poradiť ako zmeniť ten-

to svet. 

 Pomôžme ľuďom bez vody prekonať chudobu a dať im nový život. Ľudia za to nemôžu, v akých 

rodinách alebo v podmienkach sa narodili. Stovka detí zomrie od hladu a my len sedíme doma na zadku! 

Pomôžme aj my! 

 Žiadny človek by nechcel žiť v nepriaznivých podmienkach, preto sa spamätajme a pomôžme týmto 

ľuďom prekonať túto ťažkú prekážku. Chcel by som odísť na misiu  a pomáhať chorým či zdravým, ale 

chudobným... A verte tomu, že títo ľudia si tento život nevybrali..   

Pokúsme sa naplniť viac  zberných košov na šatstvo, aj tým môžeme zachrániť život. Pokúsme sa zlepšiť 

aj situáciu v prírode. Mohli by sme vyberať poplatok za nerecyklovanie a hádzanie odpadkov na zem... 

Zodpovední by mohli vytvoriť viac pracovných miest, pretože  je na svete toľko bezdomovcov a ľudí bez 

práce . Najradšej by som tu vypísal všetky problémy sveta, ale to by sme tu boli do zajtra. Chcel by som, 

aby všetci žili a mali taký život ako ja. Mám všetko, na čo si spomeniem: vodu, oblečenie, jedlo, bývanie, 

školu, proste všetko.   

 Držím Vám palce a dúfam, že toto všetko prekonáme a stretneme sa v nádhernej prírode na tejto 

krásnej Zemi. Vážme si ju, ľudia!  

                                                                                                                 S pozdravom Marek Rádi 

Milý António Guterres, 

zdravím Ťa z môjho bydliska, mesta Liptovský Mikuláš, kde bývam spolu s mojou rodinou. 

     Chcel by som Ti napísať o svete, v ktorom by som chcel žiť. Predstavujem si svet plný ľudskosti, tolerancie, 

rovnosti a všetkých dobrých ľudských vlastností. Neboli by žiadne nepokoje medzi ľuďmi ani medzi štátmi. 

Ľudia by sa k sebe a k druhým správali úctivo, vedeli by sa podeliť, pozdraviť sa, pomôcť si navzájom, usmiať 

sa jeden na druhého alebo napríklad uvoľniť miesto v autobuse starším. Predstavujem si svet bez rasovej ne-

návisti, kde sa všetci majú navzájom radi a nevadí im farba pleti, a už vôbec nie vierovyznanie!  

A čo naša zem? Naša príroda? Mali by sme si všetci uvedomiť, že to, čo si požičiavame  a berieme z prírody, 

by sme  nemali ničiť. Všetko to, čo nám príroda dáva, mali by sme jej  odplácať. Nepoškodzovať ju, nevyrubo-

vať lesy, nevyrábať a nevypúšťať toxický odpad do riek a do ovzdušia.                                                       

      Čo ty na to? Aký je tvoj názor?  Myslíš, že sa o to môžeme spoločne pokúsiť?   

  Lúčim sa  s pozdravom zmeňme svet, nie pre svoj úspech, ale pre svoju planétu. 

                                                                                                                                         Jaroslav Podhorány                                              



Ako by som zmenil svet ja  
 

Svet môžeme zmeniť niekoľkými spôsobmi. Každý má vlastný nápad, ako ho zmeniť a nie je to vždy dobré, 
pretože nie sú všetky zmeny dobrosrdečné. 
 
Keby som mal moc zmeniť svet, urobil by som veľa vecí, aby bol svet lepším  miestom na život. Samozrejme, jeden 
človek nemôže svet zmeniť sám. Vieme, že jedným z najväčších problémov vo svete je hlad. Na jednej strane máme 
veľa ľudí, ktorí sú hladní a nemajú peniaze a na druhej strane máme chamtivých, bohatých  ľudí, ktorí sa 
nestarajú o nikoho.  
Urobil by som výmenu. Ľudí, ktorí majú veľa peňazí, by som poslal do miest, kde ľudia nemajú nič na jedenie, 
aby videli, čo cítia. Museli by žiť aspoň jeden týždeň v podmienkach, v ktorých žijú chudobní ľudia alebo 
bezdomovci. Myslím si, že je to dobrý nápad, ako ich prebudiť a možno si ľudia konečne začnú pomáhať. 
  
Keď hovoríme o veľkých zmenách vo svete, tu je druhá vec, ktorú by som urobil. Odstránil by som zbrane, najmä 
jadrové. Nenásytnosť veľkých krajín nám nepriniesla nič iné ako zlo, vojny a pohromy. Viem, že je nemožné zničiť 
všetky zbrane, pretože sú ešte potrebné na ochranu, ale myslím, že bez jadrových zbraní môžeme žiť. Samotná 
skutočnosť, že sa jadrové zbrane každý deň viac vyvíjajú, neprinesie nám nič dobré.  
  
 Obyčajný človek môže zmeniť svoj život a ovyplyvniť životy druhých. Keby sme každý deň iba pomohli 
staršiemu susedovi, svet by bol krajší. Mali by sme niekedy tráviť čas s ľuďmi, ktorí nás potrebujú; sirotami, 
chorými a staršími ľuďmi bez rodiny. 
  
Aj najmenšia maličkosť môže zmeniť život. Napríklad, vo svete žije veľa detí, ktoré nemali dobrý vzor. Ak im 
niekto pomôže nájsť správnu cestu, zmenil im už život. Je to malá, ale dôležitá zmena, pretože deti sú budúcnosť. 
  

Neviem, ako by som ešte zmenil svet, lebo som iba žiak zakladnej školy, ktorý nemôže veľa urobiť. Možno v 

budúcnosti urobím niečo, čo bude dôležite, čo zmení svet, aby bol krajší pre budúce generácie. Ale už dnes môžem 

začať od maličkostí.                                                                                                                              Jakub Zemko                          

Vtáčiky spievajú,  

rodia sa mláďatká,  

všetci sa radujú 

aj malé mačiatka. 

 

Je to ako splnený sen, 

keď je jar, 

zostaň dlhšie len,  

jari nie je pár. 

 

Veď rok bez jari, 

čo to je? 

Môžeme byť radi,  

že ju máme. 

Vtedy všetko ožije. 

Kačiatka, 

 jahniatka a  

kuriatka, 

i tieto sa rodia mláďatká. 

 

Svetlozelená trávička, 

túto jedia zajačiky, 

v takejto sú vajíčka, 

niekedy aj koláčiky. 

 

Fašiangy, Veľká noc,  

tieto sviatky má jar. 

Všetky majú svoju moc, 

je to ako vzácny dar. 

 

Toto je naša jar.  

Alebo to nazveme raj? 

Začína sa a čoskoro končí, 

užime si ju, čo ja viem,  

aj na kolotoči, 

ročných období. 

                                           

JAR 

                   Anna Beňová 



Veľká noc môže byť aj zábava 

14.4.2017 

Milý denníček ! 

Zase prichádza Veľká noc. Už o 3 dni... Nenávidím to! Ja proste nechcem Veľkú noc! Chalani nás oblievajú, 
potom schytám korbáčom od mladšieho brata, ktorý nechápe, že to má byť len symbolické. A ešte aby som im za 
to dala sladkosti! Ale tentokrát bude všetko inak. Ja už im to trpieť nebudem!!!Mám plán. Tento rok ideme na 

Veľkú noc na chatu. Odchádzame už o pár hodín. To ešte len bude zábava! 

 

15.4.2017 

Milý denníček ! 

Vypadá to tak, že táto Veľká noc bude úžasná. Sme na chate. Je tu nádherne! Chata sa nachádza na okraji ho-
ry, takže je tu pokoj, ale nie sme úplne odrezaní od sveta. Asi desať minút cesty od chaty je dedina. A ako bonus, 
v tej dedine býva moja kamoška. Presťahovali sa sem pred pár mesiacmi. Ale aj keby tu nebola, aj tak by to bolo 
úžasné. Je krásne, teplúčko a slnečné lúče, ktoré presvitajú cez stromy, vytvárajú nádherné zákutia. Idem teda 

za Dášou, dlho sme sa nevideli. 

 

16.4.2017 

Milý denníček ! 

Dáša spí u nás na chate aby sme spolu trávili čo najviac času. To je super! Do svojho protiveľkonočného plánu 
som zapojila aj Dadu a tiež je z neho nadšená. Kým naši ešte spali, hľadali sme, kde sa v chate vypína voda. 
Naše hľadanie dopadlo úspešne. Zistili sme ako  odstaviť vodu v celej chate. Boli sme také nadšené, že sme zišli 
dolu do kuchyne, aj keď bolo ešte skoré ráno. Nechceli sme pôsobiť veľmi nápadne, tak sme pripravili raňajky. 
Kým ostatní  jedli  a Dada zabávala našich, ja som zatiaľ odbehla na WC. Namiesto toho som sa však potichu 
vkradla do bratovej izby a pohľadala jeho  korbáč. Bol celkom dobre skrytý, preto som tam strávila dobrých de-
sať minút. Podľa plánu som mala zobrať ešte aj otcov, ale to by som bola hore už veľmi dlho. Nechcela som 
vzbudiť podozrenie, a tak som sa radšej vrátila dolu. Nikto nič nezbadal. Našťastie! Po raňajkách sme sa s Da-
dou zavreli do našej izby a premýšľali nad tým ako dostať otcov korbáč. Rozhodli sme sa, že sa akože stratím. 
Dada zariadi, aby ma išli všetci hľadať a ona bude čakať na chate, ak by som sa náhodou vrátila. Všetko išlo 
podľa plánu. Zavolala som mame a tá na to hneď skočila. Keď odišli, Dada mi zavolala a ja som sa vrátila na 
chatu. Otcov korbáč ani nebol poriadne skrytý, mal ho odložený v kufri. S Dadou sme ho spolu s bratovým scho-
vali a ja som sa rozhodla, že sa vrátim do lesa, aby to bolo vieryhodnejšie. Po pol hodine čakania ma oco našiel a 

ja som predviedla poriadny herecký výkon. 

 

16.4.2017   VEČER 

Milý denníček ! 

Mama si ma pred chvíľou zavolala, že sa so mnou chce porozprávať. Vraj má pocit, že sme to stratenie zinsce-

novali. Nechcela mi prezradiť, ako na to prišla, ale nakoniec sa prekecla. Prezradili ma  topánky. Ako som moh-

la urobiť takú chybu! Keď odchádzali, moje botasky boli v chodbe, obuté som mala gumáky. Keď som  



sa vracala do lesa, obula som si botasky. Bože, ja som ale blbá...no nič, mamina to až tak neriešila, a keď som ju po-
prosila, aby to ockovi nepovedala, záhadne sa usmiala. Argumentovala som  tým, že by sa hneval. Mamina mi sľúbi-

la, že mu nič nepovie a objala ma. V taj chvíli som bola veľmi šťastná, že vo svojom pláne môžem pokračovať. 

 

17.4.2017 

Milý denníček ! 

Všetko je pripravené, voda vypnutá, korbáče schované. Prichystali sme raňajky a uvarili čaj, aby sa hneď nezistilo, 

že v tom máme prsty. Potom sme sa už len tešili na to, čo bude nasledovať. Zrazu sme začuli otcov hlas. Volal bra-

ta. Potichu sme sa prikradli ku dverám. Ani jeden z nich nenašiel korbáče. Ako by aj mohli...S Dadou sme ledva za-

držali smiech. Vbehli sme do kúpeľne, zamkli sme a rozosmiali sa. Skontrolovala som vodu. Nešla! Upokojili sme sa 

a vyšli sme von. Ocko sa práve v kuchyni pokúšal nabrať vodu do pohára. Mali sme z toho dobrú komédiu. Najhor-

šie na tom bolo, že sme sa nesmeli začať smiať. Ale aj tak to bola zábava, lebo ocko s bratom nič nepovedali ani ma-

me. Chceli nás totiž  prekvapiť a zaútočiť vtedy, keď to budeme najmenej čakať. Lenže potom sa zavreli do bratovej 

izby a dlho o niečom debatovali. Pokúšali sme sa načúvať za dverami, aj cez stenu medzi našimi izbami. Hovorili 

však veľmi potichu. Porozumeli sme len pár slov. Horský...dobre...namočíme...Dadu a ty Líviu...do potoka...Pozreli 

sme sa s Dadou na seba. Zašli sme tak ďaleko. Nenecháme sa teraz hodiť do potoka. Narýchlo sme si zobrali nejaké 

sladkosti a vybehli sme z chaty.  Najprv sme chceli ísť k Dade, ale potom nám došlo, že tam čaká jej ocino aj s dvomi 

bratmi, strýkom a bratrancami. A táto predstava sa nám vonkoncom nepozdávala. Zamierili sme teda do lesa. Roz-

hodli sme sa, že zídeme z chodníka, aby nás tak ľahko nenašli. Máli skvelú náladu a pospevovali sme si. Domov sme 

sa chceli  vrátiť až po dvanástej. Táto Veľká noc bude zrejme veľkolepá! 

 

17.4.2017 POOBEDIE 

Milý denníček ! 

Táto Veľká noc asi nebude až taká veľkolepá. Asi pred hodinou sme sa rozhodli, že sa vrátime. Lenže...my...teda 
Dada a ja sme hrozne múdre...my sme totiž zišli z chodníka a teraz netušíme, kde sme. Najhoršie na tom je to,  že aj 

keby sme zavolali našim, tak by nám po včerajšku neuverili. No, jednoducho nevieme, čo máme robiť. 

 

17.4.2017 VEČER 

Milý denníček ! 

Začína sa stmievať. Blúdili sme po lese celé hodiny, ale aj tak sme nenatrafili na chatu ani na žiadnych ľudí. Začí-
name byť zúfalé. Rozhodla som sa, že predsa len zavolám rodičom. Lenže, práve teraz, keď to potrebujem, nemám 
signál. Dadu to položilo. Sadla si na neďalekú lavičku a rozrevala sa. Prisadla som si k nej, že ju uteším, ale vtom 
mi čosi napadlo. Túto lavičku si predsa pamätám! Na tomto istom mieste som sedela, keď som sa akože stratila. Od-

tiaľto už bez problémov trafím na chatu. SME ZACHRÁNENÉ  !!! 

 

18.4.2017 

Milý denníček ! 

Včera sme došli na chatu úplne unavené, ale nikto sa na nás nehneval. Všetci boli šťastní, že sme naspäť. Dokonca 
sme ockovi prezradili všetko o vode aj o korbáčoch. Nehneval sa. Bol rád, že som živá a zdravá. Dokonca ma po-
chválil za vynaliezavosť. Toto bola tá najlepšia Veľká noc v živote. Keby boli všetky ostatné aspoň takéto dobré, už 

by som proti Veľkej noci vlastne nič nemala.  



Naše úspechy 

Zimná kalokagatia 

V dňoch 14. a 15. marca sa naši žiaci zúčastnili školských majstrovstiev Slovenska – ZIMNEJ KALOKAGA-

TIE. Celkovo sa na tejto akcii zúčastnilo 367 súťažiacich.  

Našu školu reprezentovali : 

Emma Piatková z VI.A 

Veronika Bukasová z VIII.A  

Lea Obrcianová z VI.A  

Cindy Hladká z IX.B 

Milan Boda z VII.C  

Marek Klepáč z VII.C 

Umiestnenie: 

Veronika Bukasová a Emma Piatková – strieborné medaily v tímovom šprinte v behu klasickou technikou a neskôr 

aj v biatlone. 

Emma Piatková – 3. Miesto v behu na lyžiach 

Veronika Bukasová – 5. Miesto v biatlone 

Cindy Hladká – 3. Miesto v snowboardovaní 

Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku 

Dňa 16. 02. 2017 sa v Žiline konalo krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Našu školu pod vedením  

PaedDr. Evy Holkovej reprezentoval Oliver Lubelec zo VII.A v kategórii 1A sa s počtom bodov 89 umiestnil na 

vynikajúcom 2. mieste ako úspešný riešiteľ, pričom k víťazstvu mu chýbal jediný bod!  

    

Okresné kolo Geografickej olympiády 
Dňa 07.02.2017 sa konalo okresné kolo Geografickej olympiády. Našu školu reprezentovalo 9 žiakov, z toho bolo 5 
úspešných riešiteľov. 
Kategória E (8. a 9. ročník) - 43 zúčastnených: 
1. miesto: Nina Zemková, IX.A, 91 bodov - úspešná riešiteľka 
3. miesto: Sarah Kováčiková ,IX.A, 80 bodov - úspešná riešiteľka 
7. miesto: Ľuboš Martiš, IX.A, 73 bodov - úspešný riešiteľ 
Menovaných žiakov pripravovala PaedDr. Eva Holková.  
    
Kateória F (6. a 7. ročník) - 47 zúčastnených: 
16. miesto: Monika Jambrichová, VII.A, 53 bodov 
24. miesto: Zuzana Moníková, VII.B, 46 bodov 
Žiačky pripravoval Mgr. Miroslav Blaščík. 
 

Kategória G (5. ročník) - 38 zúčastnených: 
10. miesto: Martin Medvecký ,V.A,65 bodov - úspešný riešiteľ 
12. miesto: Adam Sálus, V.A, 65 bodov - úspešný riešiteľ 
29. miesto: Barbora Moníková, V.A, 40 bodov 
Žiakov tiež pripravoval Mgr. Miroslav Blaščík. 



Školské kolo matematickej Pytagoriády 
 Dňa 08.12.2016 sa konalo školské kolo matematickej Pytagoriády. Tu je prehľad o počte zapojených žia-
kov v jednotlivých ročníkoch a tiež mená úspešných riešiteľov 
3. ročník:  počet zapojených v školskom kole: 10 
             úspešný riešiteľ: Jerguš Kováčik ,III.A 
4. ročník:  počet zapojených v školskom kole: 17 
             úspešní riešitelia: Matúš Tóth ,IV.A a Jakub Piovarči,IV.B 
5. ročník:  počet zapojených v školskom kole: 30 
             úspešní riešitelia: Zuzana Jurečková 
                                               Rebeka Freissl 
                                               Martin Medvecký  
                                               Adam Ilavský z V.A 
6. ročník:  počet zapojených v školskom kole:  29 
7. ročník:  počet zapojených v školskom kole :  25 
             úspešní riešitelia: Veronika Krčahová VII.A a Alexandra Guothová VII.B 
8. ročník:  počet zapojených v školskom kole:  21 
 

Školské kolo v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín 
Školské kolo sa uskutočnilo 14., 20. a 21. marca 2017. 
 
I. kategória – poézia 
    1. Selina Kaščáková, 3.A 
    2. David Freissl, 2.A 
        Jakub Ďumbala, 4.A 
    3. Patrícia Holla, 3.A 
        Natália Cibáková, 4.A 

 
 

I. kategória – próza 

    1. Neudelené 
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