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Milí naši čitatelia! 

 

 

Všetkých pekne pozdravujeme a želáme veľa 

nových síl do nového školského polroka.  

Veru, veru, je to už za nami – vysvedčenie.  

Polročné hodnotenie našich síl, našej snahy, 

našich úspechov či neúspechov. Nech bolo 

akékoľvek, v novom polroku sa dá všetko opraviť a koniec môže byť 

oveľa lepší ako polrok. Tým, ktorí mali na vysvečku „samé“ 

blahoželáme a veríme, že super známky si udržia aj na ďalej.  

Čaká na nás karneval, valentínska diskotéka, školské kolo 

recitačnej súťaže  Hviezdoslavov Kubín a veľa ďalších školských 

podujatí. A samozrejme jarné prázdniny, samozrejme, až po tých 

polročných.  

Tak, čo ideme do toho? 

Aj redakčná  mala školských povinností až – až, odrazilo sa to na 

jej menšej tvorivej činnosti, a preto dnešné číslo je obsahom troška 

tenšie, ako boli tie ostatné. Nevadí, v budúcom čísle sa budeme viac 

snažiť a určite bude obsahovo plnšie ako to dnešné.  

 

 

Vaša redakčná rada. 

 

 

 

  



Vysvedčenie 

Autorka Nika Griezlová, 8.B 

Keď prinesiem vysvedčenie 

 to zas bude mela, 

Mamka bude svišťať bytom, 

ako taká strela. 

 

Otec bude pochodovať, 

zastaví pri okne. 

„Čože nie sú  nižšie 

známky? 

ja s z tých čísel 

scvoknem.“ 

 

„Jedna trojka a tri štvorky... 

to ti v hlave straší??? 

Ale teraz si už synku zlatý 

v dobre veľkej kaši!!!“  



 

MOR HO!!! 

Na vysokom brale mocný hrad sa týči,  

pod ním dunajská vlna, krásu jeho líči. 

Krásna to zem, jej končiny Dunaj vlaží, 

Tatra skalnou stenou kol nej sa väží. 

Pyšné hory strážia pokojnú krajinu, 

ktorú by Slovania nevymenili za inú. 

Veru oni tu obydlia svoje majú, 

do boja sa s nikým neťahajú. 

Jedného dňa si pod ich hradom, 

postavili tábor Rimania, na čele s Rimanom-cárom. 

K obrane núti ich zvedavosť slovanská, 

vľúdne ich nečaká družina rimanská. 

Krásna na pohľad bola slovanská družina,  

krajšia, ver, krajšia než rimanská väčšina. 

A títo mládenci privítať ich išli, 

hoc boli bez zbrane, k cárovi prišli. 

Vykročili k nemu, prosiť sa nedali, 

s pokojom v srdci, chlebom a soľou ho vítali. 

„Vitaj cáre, svoj pozdrav Ti prinášame. 

Iste z ďaleka si prišiel, no aby si na rýchlo neodišiel. 

Vedz, že si v našej slovanskej zemi, 

ktorú aj v boji krvavom, brániť budeme my. 

Ak v dobrom, prišiel si, 

ráč vstúpiť ďalej a u nás sa pohosti.  

No ak meč nedobrý, krvavý v ruke držíš, 



dlho tu aj s družinou neobstojíš. 

Slovania si vlasť brániť vždy budú, 

každý meč nepriateľa kruto udupú.“ 

Riman-cár však úsmev skriví, 

s opovrhnutím na Slovanov civí. 

Som cár mocný neľútostný, 

K ľuďom som vždy neúprosný.  

Vaše dary: chlieb a soľ, už vám patriť nebudú, 

silou a pýchou podmaním si slovanskú hrudu. 

Vy, vaše stáda a domy, moje budú, 

otročiť budete pri mojom pluhu. 

Rečiem vám však- nevzdorujte, 

dedičstvo slovanských dedov, mi hotujte. 

Skloňte šije proti Rímu,  

vaša zem bude mať veľmož inú. 

No ten, čo sa mi postaví,  

družina moja ho zastaví. 

Junač vaša silu dá mi, 

ďalší boj už bude s vami.“ 

Slovania však nedbali, 

cárom sa zastrašiť nedali. 

Meč v ruke ich sa blyští už, 

do boja sa stavia slovanský muž. 

Výkrik, vydral sa im z hrdla,  

MOR HO! Skríkli až rimanská družina stvrdla. 

S mečom ťali ako strela, 

to ti je Riman na pýchu treba. 



Už zlatý trón v prachu leží, 

vystrašený cár ku svojim vojakom beží. 

Tých však zdá sa menej čoraz, 

no ďalší valia sa zas. 

Hynie tam aj národ slovanský, 

kántri ho národ rimanský. 

No tí vďačne lejú krv po osudnom poli, 

oj, veď padnúť za národ, oj veď to nebolí. 

A boj pomaly ku koncu sa chýli, 

vyhasli hrdých Slovanov životy vo chvíli. 

No cár však nemá pokoja v duši, 

odvaha a hrdosť Slovanov jeho dušu mučí. 

Či patrí sa zabiť človeka, čo národ si bráni? 

Oj, styď sa duša rimanská, aj so svojimi vrahmi. 

 

Autorka: Katka Beňušková, 8.A – na hodine literatúry pracovali ôsmaci 

s textom básne Mor ho od Sama Chalupku a prepracovali ho podľa vlastnej 

fantázie. Katke sa to celkom dobre podarilo, posúďte sami! 

  



Viete že? Viete že?  Viete že? 
Angelique Kerberová-víťazka Australian Open 

Neuveriteľným prekvapením sa na finále Australian Open 

stala nemecká tenistka Angelique Kerberová (nasadená 7), 

ktorá obhájila svoju 8. trofej na hlavnej profesionálnej úrovni. 

Zdolala americkú tenistku, obhajkyňu trofeje, Serenu 

Williamsovú (nasadená 1). Kerberová zdolala Williamsovú 

v troch setoch- 6:4, 3:6, 6:4 za 128 minút. 

Serena Williamsová urobila zbytočne 23 

nevynútených chýb. Ľaváčka Angelique Kerberová 

hrala trpezlivejšie a istejšie, preto urobila len 3 nevynútené 

chyby. 

Angelique Kerberová si vďaka víťazstvu odniesla domov 

1,7 milióna austrálskych dolárov. Taktiež získala toľko bodov, 

že nabudúce bude ako nasadená 2. 

Pre divákov to bol veľmi zaujímavý duel a všetci si to užili. 

Tenistky predvádzali veľmi dlhé výmeny, na ktoré Serena nie 

je zvyknutá. Možno aj to bol dôvod jej prehry. Serena 

Williamsová hneď po poslednej loptičke išla so srdečným 

úsmevom na tvári pogratulovať víťazke a všetkým ukázala, že 

je naozaj veľkou osobnosťou súčasného tenisu. 

Kerberová s roztrasenými kolenami a s dojatím na tvári si 

prevzala trofej a poďakovala Serene za úžasnú hru. 

 

Pripravila: Zuzka Ševčovičová, 8.A 

 



Z VLASTNEJ TVORBY... Z VLASTNEJ TVORBY... Z VLASTNEJ TVORBY 

 

O láske na prvý pohľad 
 
 

Ej, moja láska, moja, 
neodchádzaj odo mňa. 

Lebo srdce moje 
hneď padne do ohňa. 

 
 

Ale aj keď odídeš, 
ľúbiť  ťa budem stále 
a nikdy nezabudnem 
na tie krásne chvíle. 

O nevoňavom hnoji 
 

Strom si len tak chodí, 
višňa si tam len tak stojí. 
No jablko nahlas vraví, 

ach, milí moji, 
už som dávno v hnoji. 

 

 

Autorka: Erika Moravčíková, 5.C 

 



Rozhovory......rozhovory....rozhovory 
 

Grétka Gondová a Karina Paďourová, členky redakčnej rady       

majú bratov, ktorí majú športové záľuby. Obe členky našej 

redakčnej rady sa rozhodli, urobiť so svojim bratmi kratučké 

rozhovory o športoch, ktoré chlapcov zaujímajú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grétka Gondová a jej brat 

 

Môj brat a futbal. 
 

Koľko rokov chodíš na futbal? 

- V šiestich som začal, takže to 

budú 3 roky. 

 

Ako sa volá váš tím? 

- FCL Devínska Nová Ves. 

 

Koľko je chlapcov u vás v tíme? 

- 12 

Koľko máš ocenení? 

- Päť medailí , jeden pohár a jedno ocenenie za najlepšieho strelca. 

 

Koľko zápasov ste vyhrali? 

- Vyhrali sme už desiatky zápasov. 

 

Čo myslíš, máte na to vyhrať ligu? 

- Úprimne ani nie, lebo sú silnejší súperi ako my.  

 

  

                
  



Môj brat(Maťo) hokejista.        
 

Karin Paďourová  a jej brat 

 

Kedy si začal hrať hokej?               
- Pred siedmimi rokmi, takže keď som mal päť rokov.  

Za aký tím hráš?    

- ŠHK HOBA BRATISLAVA.  
Aké máš číslo na drese?  

- 68. 
Ako sa volá tvoj obľúbený hokejista?                        

- Jarda Jágr. 
Máš svoj obľúbený tím?  A ako sa volá? 

- Áno. Chicago Blackhawks. 
Aký je tvoj najväčší doterajší úspech?               

- 1.miesto vo finále Orange minihokej tour 2013 
 

 

   

      

 



Náš bývalý žiak Filipko poslal do redakcie svoju básničku a redakčná 

rada ju zaradila do dnešného čísla ako jednu z vianočných spomienok: 

 

 

Vianoce 

 

Už sa blížia Vianoce, 

Santa Claus sa rehoce. 

Že mu snežiť nebude, 

ako darčeky nosiť bude? 

 

Deti budú nešťastné, 

no plačú predčasne. 

Rodičia všetko vyriešili, 

darčeky im nanosili. 

 

Autor: Filip Weissensteiner, náš bývalý žiak, stále náš kamarát 

 

  



Vlastná tvorba: 

 

Za mamu 

 

Keď sa moja mama smeje, 

vtedy nebo krásne hreje. 

Nech je v Tvojej ochrane  

aj keď slnko zapadne. 

Každý deň sa o mňa stará,  

buď ti za to, Bože, chvála. 

 

Za otca   

 

Ocko, ten má ruky toľké, 

 že unesú veci veľké. 

Zo srdca on má ma rád, 

 vždy má čas sa so mnou poihrať. 

Za to všetko, dobre viem,  

Tebe, Pane, ďakujem. 

 

Autorka: Adelka Biloruská, 5.C 

  



ZIMNÁ   SPOMIENKA: 

 

Vianoce 
 

Pod stromčekom ležia dary,  

každému sa dneska darí. 

Snehuliak sa na to díva,  

až sa mu z toho metla kýva. 

 

365 dní v roku čakáme,  

na tie úžasné Vianoce. 

Na Facebook napíšeme,  

že už sa nám na ne len spomínať chce. 

Frflavý snehuliak 
 
Na dvore si stavia Jana  

snehuliaka zavčas rána. 

No len čo mu ústa spraví,  

otvorí ich a hneď vraví: 

Netrčia mi z čiapky uši? 

Nos mohol byť trochu dlhší,  

aj metla malá zdá sa,  

väčšia lepšie zametá. 

Pozrime sa na frfloša! 

Do umenia sa rád mieša! 

Ver, že pre mňa tak - či tak  

si najkrajší snehuliak! 

 

 
 

 

 

Autorka: Adelka Biloruská, 5.C 

 

  



   

  



 

 


