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Milí moji čitatelia! 

 

Opäť sa hlásime s obľúbenými BukoVinkami. Prešiel dlhší 

čas, čo sme sa neozvali, ale nové číslo je už pripravené pre 

všetkých našich priaznivcov. Hurá, hurá, už sme opäť tu! 

Jar je tu v plnej paráde. Slniečko nesmelo vykúka spoza 

oblakov, vtáčiky veselo štebocú, dni sú dlhšie a dlhšie. Máme 

za sebou Marec, mesiac knihy, ktorý bol naplnený rôznymi 

podujatiami.  Oslávili sme Deň učiteľov. Máme za sebou Veľkú 

noc obľúbenú vďaka veľkonočným prázdninám, máme za 

sebou bláznivý 1.apríl, Noc s Andersenom, Jarný beh. Nie je 

toho málo, že? No a popri tom, nezabúdame na to, prečo do 

školy vlastne vôbec chodíme. Učíme sa, trápime sa, 

pripravujeme sa, makáme na projektoch, referátoch, 

prezentáciách.  Snažíme sa získať čo najlepšie známky, aby 

výsledky na konci školského roka boli čo najlepšie. 

Nezaháľame ani popri učeniu. Súťažíme v olympiádach, v 

recitačných súťažiach, literárnych projektoch. Aktívni sme 

v krúžkoch, športujeme. Mali sme DOD-čko, pripravuje sa 

zápis prvákov do budúceho prvého ročníka.  

Kolotoč školských povinností je v plnom prúde. Ešte sa 

tak skoro nezastaví, preto želáme všetkých pevné nervy, veľa 

chuti do povinností a nezabudnite si prečítať zopár stránok, 

ktoré sme pripravili. 

 

 

Vaše BukoVINKY 



Náš redaktor Max Mencl sa rozhodol osloviť známu moderátorku 

Adelu Banášovú a poprosiť ju o rozhovor pre náš školský časopis. 

Predstavte si, že táto sympatická moderátorka Maxovi odpovedala kladne. 

Dohodli si stretnutie, stretli sa a tak vznikol tento mimoriadne sympatický 

rozhovor. 

 

ROZHOVOR S ADELOU 

BANÁŠOVOU 

 

Ako ste sa stali takou úspešnou, slávnou a obľúbenou 

osobnosťou? 

(smiech)  

No, s tou obľúbenosťou je to také, že u niekoho som 

obľúbená a u niekoho nie. A tou obľúbenou u niekoho som sa 

stala pomaly aj trochu slávnou. Vieš, nemôže to prísť z noci na 

noc, pretože to by som asi nezvládla. Je dôležité, aby všetko 

išlo krok za krokom. 

 

Čím ste chceli byť, keď ste boli dieťa ? 

Keď som mala asi jedenásť rokov, tak sme si 

s kamarátkou nahrávali rozhlasové vysielanie. Sadli sme si 

k magneťáku a nahrávali sme si rozhovory. Napríklad, ja som 

bola hosť a kamarátka bola moderátorka. Takto, takže 

začiatky sú dôležité. 

Plánujete sa ešte vrátiť do Funradia? 

No, to je na dlhšie. To je tak, ja som bola v tom rádiu 



pätnásť rokov. A bola to moja srdcovka. Veľakrát som si 

vravela, ako len odtiaľto odídem. No v jedno obdobie v rádiu 

nastali určité zmeny a vtedy mi doplo – aha, už je asi čas 

odísť. Niekedy ti signál v hlave naznačí, že už tu nemusíš byť 

a už choď  

 

Máte psa, poviete mi o ňom nejaké informácie? 

No, môj pes sa volá Mimi, ona je orech, takže je 

skombinovaná z dvoch už skombinovaných rodičov, takže 

nejako sa veľmi nedá dopátrať k rase. A je to veľmi dobrý pes, 

má dobrú povahu, vie, čo sa sluší a patrí, chodím s ňou aj do 

reštaurácií a ona pokojne sedí a nekňučí. Pochádza z dobrej 

rodiny, kompletnej, kde mala aj mamu, aj otca so svojou 

sestrou. Už ich bolo veľa, tak mi ich majiteľka povedala, či si ju 

nevezmem.  Čiže si doteraz pestuje vzťahy so svojou sestrou, 

ktorá sa volá Špagy, mamina sa volala Vivi. Tá už zomrela. 

Ešte má sestru Rubi, tá má dieťa, takže má neter, mali brata, 

ktorého prešlo auto. Potrebuješ ešte viac informácií o mojom 

psovi? (smiech)  

 

Čo by ste chceli robiť v budúcnosti? 

Takúto ťažkú otázku si mi dal? (smiech). Vieš čo? 

Neviem. Neviem, čo by som chcela v budúcnosti robiť, lebo 

neviem kam ma život zavedie. Možno jedného dňa stretnem 

ľudí, ktorí mi ukážu, aké je úžasné mať farmu. Alebo česať 

kone alebo urobiť výcvik na kozmonauta, a možno sa nájdem 

v tom. Takže ja si nedávam presné ciele do budúcnosti, 



pretože neviem , čo všetko ma v živote čaká. 

 

Ako sa vám pracovalo so Sajfom? 

So Sajfom sa mi pracovalo veľmi dobre, lebo je 

„prepnutý“, takže to bolo každý deň dobrodružstvo. Ale takto 

medzi štyrmi očami sme sa vedeli niekedy normálne 

porozprávať aj vážnejšie, aj o všeličom, o živote. Takže 

vysielanie ma bavilo, bolo to super. A neviem, či si si všimol, 

ale všetci tí známejší moderátori, aj herci, ako napríklad 

Junior či Marcel, Sajfa, Vlado Voštinár, Pyco – no a všetci títo 

mali svoje začiatky v rádiu a to práve vo Funradiu. 

 

Aké je to vystupovať pred niekoľkými stovkami alebo až 

tisíckami ľudí? 

 

Samozrejme, že na úvod je tréma, lebo sa bojím, či si 

hanbu nenarobím. Keď si v pohode, tak ľudia to cítia a dajú ti 

to najavo tou svojou pohodou. Takže najprv je dôležité 

vytvoriť si s tým obecenstvom vzťah, zistiť, ako sú na tom, 

a vtedy už je to jednoduchšie. Vždy je lepšie sa s tými ľuďmi 

skamarátiť. Tréma ešte nikdy nikomu nepomohla, ale je to 

stav, ktorý  

Mávam aj ja. Ale ja som len takým nástrojom tej situácie, že 

cezo mňa sa niečo deje. Inak je to vcelku super.  

 

ĎAKUJEM ZA PRÍJEMNÝ ROZHOVOR :)  



P.S. 

Tento rozhovor s Adelou bol pre mňa neskutočne milý, 

príjemný a je to pre mňa silný zážitok, že som sa s Adelou 

stretol osobne :) 

A touto cestou sa jej chcem veľmi poďakovať, že si 

napriek všetkým povinnostiam našla na mňa čas. A dúfam, že 

sa s ňou ešte niekedy stretnem :) 

 

S pozdravom  a poďakovaním: MAX  MENCL  8.B  

 

  



Veľká noc 
Šibači už idú,  

Oblievať ma budú. 

Vajíčko dám len jednému,  

tomu môjmu najmilšiemu. 

Komu to vajíčko darujem, 

toho ja úprimne milujem. 

Kto ho zdobil? Ten má rád.  

Kto ho dostal, ten je rád. 

Komu to vajíčko dám. 

toho ja rada mám. 

 Vajíčko je maľované 

z veľkej lásky darované. 

 

 

 

Pripravila : Nikoleta Griezlová ,8.B 

  



Noc s Andersenom – Pyžamová párty s Andersenom 

 

Motto akcie: Fantázia je dôležitejšia ako poznanie. (A.Einstein) – 1.4.2016 

 

1.O 18.00 hod. sme sa stretli v školskej knižnici. Pred knižnicou stál 

„stoček prestri sa“ , na ktorý účastníci položili vlastnoručne, 

asistencia mamiek a babičiek bola povolená,  pripravené dobroty – 

koláčiky, mafinky, štrúdle, makovníčky  a iné. Postupne sme sa 

prezliekli do pyžám a županov, prezuli sme sa do papučiek , vytiahli 

z batohov plyšákov a rozprávkové knižky a ďalšie prinesené dobrotky. 

Knižnica ožila v nezvyčajnú dobu, absorbovala spacáky, karimatky, 

žinenky, čudovala sa, čo sa deje, ale postupne si zvykla, pretože jej 

svetlá zhasli až okolo tretej ráno.  

 

2.Presunuli sme sa do kinosály, v tesnom susedstve s knižnicou. Začali 

sme vážne prezentáciami o H.Ch. Andersenovi, najprv o jeho 

neľahkom živote, túžbe po poznaní, fantázii a podobne. Potom sme 

pokračovali jeho tvorbou, prierezom jeho rozprávkovej tvorby, lúskali 

sme rozprávku za rozprávkou. Živo sme diskutovali o tom, prečo sú 

jeho rozprávky tak smutno-veselé, nešťastne-šťastné, dobro-zlé. 

Prezentácie vyvrcholili prezentáciou o rozprávke Malá morská víla. 

Potom sme sa vo veselšom rytme , veď kto chodí do kina v pyžamách 

„akože“ presunuli do super kina – v rukách chrumky, chipsy, popcorn 

a začalo premietanie českej verzie rozprávky o nešťastnej morskej 

víle, o jej nešťastnej láske. Po filme sme sa porozprávali o tejto 

rozprávke, rozdelili sme sa do troch skupín a začalo rozprávkové 

súťaženie pod vedením ôsmačok a ôsmakov .  

Prvý bol rozprávkový kvíz pripravený ôsmačkami „Z rozprávky do 

rozprávky“ . 40 zákerno-ťažko-veselých otázok preverilo vedomosti 

a znalosti troch skupín , ktoré sa pomenovali takto: 



1.skupina Superbaby,  

2.skupina Sorry,  

3.skupina Inteligentní blbci. 

Nasledovalo kreslenie plagátov „Malá morská víla našimi očami“. Tri 

skupiny dali hlavy dokopy, pripravili si farbičky, fixky, voskovky 

a začalo veľké kreslenie. Maľovanie sprevádzala veselá hudba. 

Kreslenie bolo prerušené druhou večerou , pretože okolo desiatej 

dorazila objednaná pizza a začalo veľké hodovanie ako počas 

kráľovskej hostiny. 

Po hostine sme sa vrátili opäť k tvorivému kresleniu, ktoré vyvrcholilo 

veľkým hodnotením a bodovaním ôsmackej poroty. 

Po maľovaní  nasledovalo hranie sa „Rozprávková pantomíma“. 

Skupiny si vylosovali kartičky s názvami rôznych rozprávok, ktoré 

museli zahrať tak, aby ostatné skupiny uhádli z akej rozprávky je daná 

ukážka. Ej to bolo smiechu, pretože herecké výkony boli naozaj 

veselé.  

Blížila sa polnoc, nasledovalo vyhodnotenie, súťaž vyhrali Superbaby, 

ktoré dostali super ceny. 

Polnoc priniesla „Tajomné putovanie za pokladom“. Škola tmavá, 

všade ticho, tma, tma , tma. Staršie dievčatá sa prezliekli za 

strašidelné postavičky a pripravili putovanie za pokladom. Skupiny 

dostávali papieriky s indíciami, kde hľadať stanovištia s príšerkami. Na 

stanovišti museli skupiny riešiť otázky týkajúce sa rozprávok, 

hádaniek, rébusov. Počas putovania sa tmavou školou rozliehali tóny 

nočného klavíra alebo krik nevinných obetí hororových príbehov. 

Odmenou za zvládnutie nočnej prechádzky bola sladká odmena – 

čokoládový poklad. 

Po tajomnej ceste už dosť po polnoci všetci živí a už nebojácni sme si 

zaspievali pieseň z Hornej-dolnej niekoľkokrát, jemné tancovanie 

a začalo pripravovanie na spánok. Karimatky, žinenky, spacáky, 



vankúšiky, plyšáčiky, umývanie zúbkov. Zavŕtali sme sa do spacákov 

a veselo sme si štebotali rôzne príbehy z kníh, ktoré sme čítali. Ale 

spánok neprichádzal, preto sme si ešte premietli jeden strašidelný 

film. Boli tri hodiny a spánok nič. Unavení zaspali, neunavení štebotali 

ďalej. Postupne však všetko stíchlo a zaspali sme. 

 

3.Prebúdzať sme sa začali už okolo 6.00 hod. No nevstali sme hneď, 

postupne, pomaličky. Ranná hygiena, návšteva stolčeka prestri sa, 

balenie a dovidenia! 8. 00 hod. Spokojní, veselí sme sa rozišli domov 

a vetou : O rok dovidenia! 

 

  



Jarný beh 

Príjemné konečne už jarné počasie vylákalo 2.apríla vyše šesťdesiatku nadšencov pod obľúbený Most 

slobody, aby sa zúčastnili XXVI. ročníka obľúbeného Jarného behu, ktorý pravidelne organizuje naša škola. 

Slniečko vystrčilo svoje nesmelé lúče, aby povzbudilo  všetkých bežcov - malých aj väčších, mamičky  aj oteckov, 

mladších aj starších. Všetci sa stretli s jediným cieľom – príjemne stráviť sobotné doobedie a dobre si zabehať. 

Nálada bola veselá, odhodlanie zdolať nenáročné bežecké trate veľké a tak nič nebránilo tomu, aby Jarný beh 

odštartoval jedno z najkrajších ročných období. Tí najlepší boli odmenení a  každý účastník si odniesol veľkú 

odmenu v podobe super pocitu z príjemného podujatia.   

Výsledková listina - BLAHOŽELÁME 
Výsledková listina 

JARNÝ BEH 

2.4.2016   

 

Predškoláci       5.-6. ročník ročník 

Dievčata       Dievčatá 

1. Zuzka Gánovská          1. Tamara Mačáková 

2. Nelka Balogová          2. Grétka Gondová 

3. Sofia Mentelová      Chlapci 

Chlapci            1. Zalan Pavlík 

1. Mário Benáček          2. Matúš Labanič 

2. Matúš Kvasnička          3. Bruno Kačeriak 

3. Vilko Balog     

1.-2. ročník       7.-9. ročník 

Dievčatá       Dievčatá 

1. Alexandra Šaradinová         1. Maťa Olšová 

2. Anička Nováková          2. Kaja Pistovčáková 

3. Vikinka Banovičová         3. Tereza Gondová  

Chlapci        Chlapci 

1. Adam Laurovič          1.Šimon Beladič 

2. Kristián Jambrich                   1. Sebastián Fronc 

3. Janko Chandoga                                                 2. Martin Paďour 

4. Ivan Hančík 
 



3.-4. ročník             

Dievčatá       Dospeláci 

1. Sofia Pavlíková     Ženy 

2. Tamara Šudová          1. Iveta Revalová 

3. Mirka Revalová          2. Monika Kačeriaková 

Chlapci       Muži 

1. Bohuslav Novák          1.Dušan Dobrík 

2. Juraj Kvasnička          2. Ivo Kačeriak 

3. Miško Hrabovský          2. Šimon Beladič 

     3. Radovan Hančík 

 

         GRATULUJEME!!! 

 

 

 

 

  



DEŇ UČITEĽOV 

Vítame Vás srdečne, 

Zišli sme sa, konečne! 

Rok prešiel, sme tu zas 

Ubehol celkom krátky čas. 

Schádzame sa každoročne, 

Každoročne v hojnom počte. 

 

Že ste prišli, prišli to nás teší! 

Veľa z vás tiež prišlo peši. 

Ale na tú rozcvičku, 

Treba dobrú kondičku.  

 

Máte prácu veľmi ťažkú, 

Ale vy to zvládnete! 

Z domu berte knihy, tašku 

Otočte sa na päte! 

 

Deviataci či prváci 

Pozorujte ich pri práci! 

Lebo budú opisovať 



A na vás si dovoľovať. 

 

To sa však stať nesmie, 

Pretože autorita rýchlo klesne. 

Ako z ocele musíte byť, 

Slušného správania ich naučiť! 

 

Učiteľ či učiteľka, 

To sú spasiteľ a spasiteľka. 

Lebo jednotka tá poteší. 

Priemer isto vylepší. 

 

Každý žiak je rád, 

Keď je s učiteľom kamarát. 

Oporu v ňom hľadá, 

Potom mu i básne skladá.  

 

Ja sa hlásim prvá, 

Žiačka tejto školy, 

Ja Nika Griezlová 

Si vás pozdraviť dovolím!  

Pripravila: Nikoleta Griezlová, 8.B 



Správičky zo školičky.....Správičky zo školičky.....Správičky zo školičky..... 

 

Máme za sebou prvý jarný mesiac, ktorý má veľa prívlastkov. No tej najkrajší aj najvýstižnejší 

je azda ten, že marec patrí knihám – Marec, mesiac knihy. Prečo práve marec patrí knihám? 

Marec je mesiac knihy už od roku 1955, kedy ho v bývalom Československu vyhlásili na počesť Mateja 

Hrebendu. Cieľ bol jednoduchý – podpora trvalého záujmu o knihy. 

Martin Hrebenda Hačavský (10. 3. 1796 – 16. 3. 1880) bol šíriteľom slovenskej a českej knihy. Narodil 

sa a aj zomrel v marci. Paradoxne bol slepý, to mu však nebránilo venovať sa zbieraniu kníh a ich 

zachraňovaniu. Medzi vlastencov a vzdelancov roznášal nové slovenské knihy. Rozširovaním 

obľúbených kalendárov a populárnej spisby medzi pospolitým slovenským ľudom sa zaslúžil, že aj 

chudobní a nevzdelaní ľudia spoznávali knižnú kultúru a získavali prehľad o verejnom dianí. Svoju 

súkromnú zbierku kníh daroval Matici slovenskej a prvému slovenskému Gymnáziu v Revúcej. 

Do mesiaca knihy vhodne zapadol aj Týždeň slovenských knižníc, ktorý vyhlásila Slovenská asociácia 

knižníc v roku 1999 a pravidelne sa organizuje posledný marcový týždeň. 

Aj naša školská knižnica oslavovala. Jej priestory navštívili vo väčšom počte práve tí, ktorí si chceli 

prečítať dobrú knihu.  

Okrem toho sme sa zúčastnili aj podujatí, ktoré organizovala knižnica pri Istracentre. Tento rok 

pripravili super besedy so super spisovateľmi – s pánom Danielom Hevierom a pánom s Branislavom 

Jobusom. Besedy boli zároveň vyhodnotením literárnej súťaže o obľúbených knihách.  

 

DANIEL HEVIER - Do základnej školy a do gymnázia chodil v Prievidzi. Po maturite roku 1974 študoval 

estetickú výchovu a slovenský jazyk na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. 

Vyrastal v učiteľskej rodine. Už počas vysokoškolského štúdia začal pracovať ako redaktor literárnej 

redakcie Slovenského rozhlasu v Bratislave. V rokoch 1982 - 1989 pôsobil ako profesionálny 

spisovateľ v slobodnom povolaní. V rokoch 1989 - 1992 pracoval ako šéfredaktor vydavateľstva 

Mladé letá. Od roku 1991 vedie vlastné vydavateľstvo Hevi v Bratislave, v ktorom zatiaľ vyšlo viac ako 

100 titulov. 

Básnicky debutoval Daniel Hevier v roku 1974 zbierkou poézie Motýlí kolotoč. Je autorom takmer 

stovky kníh, s poéziou, prózou, esejmi, píše básne pre deti, rozprávky, venuje sa prekladom, 

autorským antológiam pre dospelých i deti... Viaceré jeho knihy boli preložené do cudzích jazykov. Je 

členom slovenského PEN klubu.  

Spisovateľ sa prejavil aj ako textár. Je autorom viacerých známych textov piesní. Z jeho pera vyšli 

texty pre skupinu Team (Pieseň pre nesmelých, Severanka, Držím ti miesto), ale aj pre skupinu Avion 

Františka Grigláka.  

Píše tiež divadelné a rozhlasové hry, libretá muzikálov, filmové a televízne scenáre, scenáre pre 

multimediálne projekty, spolupracuje s rozhlasom, televíziou, prekladá z angličtiny.  

 

BRANISLAV JOBUS - debutoval v roku 2006 rozprávkovou knihou Láskavé rozprávky. Druhé vydanie 

knihy vyšlo pre veľký úspech v r. 2007 v nakladateľstve Edition Ryba. Ďalším literárnym počinom bola 



kniha Zázračné rozprávky z r. 2009. O rok neskôr vyšla Jobusovi kniha Muflón Ancijáš a jeho spanilá 

jazda (2010, Slovart), rozprávkové leporelo Na výlete do vesmíru (Agentúra Pohoda), ale aj audio 

kniha Láskavé rozprávky. V roku 2011 vyšlo pokračovanie knihy o Muflónovi Ancijášovi s názvom Ako 

Muflón Ancijáš cestoval na západ, takisto vo vydavateľstve Slovart. Nasledoval tretí diel trilógie Ako 

Muflón Ancijáš sľub dodržal. V roku 2014 nás oboznamuje s červotočom Chrumom v knihe Ja nič, ja 

muzikant. Zatiaľ najnovším titulom je Plajko. Vyšiel v r. 2015. 

 

  



 

"Včerajšok je história, zajtrajšok je tajomstvo, dnešok 

je dar." 

 

Myslím si, že tento citát má veľmi hlboký význam a ponúka 

nekonečný priestor na uvažovanie o ňom. Niekde som počula, že by 

sme mali žiť každý deň tak, akoby to bol náš posledný.  

Náš život beží tak rýchlo, že každá prežitá sekunda odchádza do 

histórie minulosti a ukrajuje nám z dĺžky času nášho života a zároveň 

nás posúva k ďalšej minúte budúcnosti. Hlboký zmysel tohto citátu si 

prirovnávam k filmu. To pozreté je vlastne to už prežité - včerajšok, 

so všetkým, čo sa podarilo aj nepodarilo, s tým o čo sme ľudstvo 

obohatili a tým, čo po nás zostalo v danom, no už uplynutom čase. 

Dnešok je akoby dej filmu, ktorý práve sledujem, zúčastnene vnímam, 

bojujem spolu s hercom, prekonávam prekážky.....ale na svojom 

bojisku v reálnom živote. Myslím na to, že možno práve teraz niekto 

vynašiel liek proti rakovine a zachráni tým život ľudí. Prekonávam 

ľahké aj ťažké situácie, ktoré ma posúvajú ďalej.....do neznámej 

budúcnosti, ktorá je zahalená rúškom tajomstva a vlastne mojím 

zajtrajškom. Skladá sa z ešte nezodpovedaných otázok, túžob a snov, 

ktorých zmysel často ukáže až ten zajtrajšok. 

Áno, takto pomaly ale iste, ako ten film plynie náš život, ktorý 

máme plné právo prežiť najlepšie ako vieme. 

Autorka: Katka Beňušková, 8.A 

  



Piataci na ceste za poznaním – exkurzia piatakov 

 

Piataci z 5. A triedy sa v piatok vybrali na dejepisno-geografickú exkurziu.  

Cieľom ich cesty bol Svätý Jur. 

Svätý Jur je starobylé mestečko, ktoré leží vo vínorodnom kraji na 

úpätí Malých Karpát, necelých 14 km od Bratislavy. Historické jadro Svätého 

Jura bolo v roku 1990 vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Má viac 

ako 700-ročnú vinohradnícku tradíciu.  

 

Aké pamiatky sa tu dajú obdivovať? 

 Budova prvej konskej železnice v Uhorsku 

 Gotický kostol Svätého Juraja 

 Drevená zvonica pri kostole svätého Juraja 

 Evanjelický kostol 

 Hradby mestského opevnenia 

 Piaristický kostol svätej Trojice 

 Pálfiovský kaštieľ 

 Piaristický kláštor 

 Zrúcanina hradu Biely Kameň 

 Slovanské veľkomoravské hradisko 

 Morový stĺp so súsoším svätej Trojice 

 

Mali sme toho naplánovaného veľmi veľa. Cestovali sme vlakom. Boli  sme v 

katolíckom a v evanjelickom kostole. Pozreli sme si Múzeum histórie Svätého 

Jura. Počasie sme  mali celkom dobré, ale  chvíľami nám dosť  aj pršalo. 

Mali sme ísť aj na Biely Kameň,  ale kvôli nepriaznivému počasiu sme sa toho 

nezúčastnili. Pozreli sme si aj zaujímavú studňu a krásne námestie. 

A nakoniec sme si dali čajík a koláčik, čo  nám veľmi dobre padlo. 

Mne osobne sa páčila na našom výlete hlavne zvonica pri katolíckom kostole. 

Bolo fajn, domov sme sa vrátili plní nových zážitkov. 

 

Pripravila: Emka Kolesárová, 5.A 

  



Svätý Jur 
Katarína Gersová 5.A 

 

Boli sme na výlete v Svätom Jure. Bolo to veľmi zaujímavé a prešli sme si viaceré pekné miesta 

v tejto malej dedinke. Boli sme v dvoch kostoloch a v zvonici, ktorá mala až 12 000 šindľov. 

V útulnej kaviarni sme si dali čaj a zmrzlinu. Nakoniec sme boli v múzeu kde nám povedali túto 

povesť: 

Keď sa hrad Biely kameň ešte len staval a prišli Turci, každý sa poberal kade ľahšie. Ten kto 

dôveroval svojim nohám šiel do viniča. Kto nevládal, schoval sa. Bolo tam jedno dievča, ktoré 

utekalo do viniča a už nevládalo. Schovalo sa teda do studne. A kde sa vzal, tu sa vzal križiak. 

Utkal na studni pavučinu. A keď šli okolo Turci, pomysleli si, že keď tam je neporušená 

pavučina, človeka tam nebude. A tak bola dievčina zachránená. Jej brat tam dal postaviť sochu 

Turka z bieleho kameňa, ktorá sa našla až v 20. Storočí a povesť sa stala v 17. Storočí. 

V múzeu boli aj zaujímavé veci od umeleckého hrnčiara a umeleckého kováča. 

 



 

  



    

Úvaha 

Múdrosť a hlúposť. Dva pojmy, ktoré v našej reči bežne 

vyslovujeme. „To je ale hlupák…Ten je zasa múdry ako 

Šalamún….“ Mohli by sme však povedať, že presne vieme 

význam týchto slov? Ako vlastne vidíme rozdiel medzi 

múdrymi a hlúpymi? Dá sa vôbec múdrosť merať?  

    Tak ako svet nie je iba čierny alebo biely, ani ľudia nie sú 

rozdelení na hlúpych a múdrych. Múdrosť človeka nemôžeme 

posúdiť len podľa výsledkov nejakých testov. Skutočná 

múdrosť sa ukáže v ťažkých životných rozhodnutiach, 

situáciách a skúškach, ktoré musí človek zdolávať. 

Vzdelávaním môže získať určité poznatky z tej ktorej oblasti, 

no ešte stále nemusí byť vo všetkom múdry. Nie je to len o 

vedomostiach, plnej hlave zbytočných informácií, ktoré 

nevyužijeme.  

    Múdrosť sa skrýva najmä v ich využití v pravý čas a v 

postoji k životu. Hlúpych ľudí spoznáme najmä v ich 

ľahostajnosti a nezodpovednému prístupu k životu. Možno, 

že aj v ich názoroch, ktoré aj tak nevyšli z ich vlastnej hlavy. Aj 

preto by sme si nemali neznemožňovať šancu stať sa 

múdrejšími. A dosiahnuť to môžeme jedine vzdelaním. 

 

Pripravil: Denis Vlašič, 8.B 

  



 

Ak chceš byť šťastný, vedz, že to záleží len od teba. 

    Čo je to vlastne šťastie? Každý si pod týmto pojmom predstavuje niečo iné. 

Niekto si predstaví veľa peňazí, veľké drahé autá, niekto zase rodinu, deti, 

stabilné zamestnanie, ktoré ho baví a niekto zasa zloženie maturity. Ja si 

predstavujem toto všetko, ale šťastný by som bol aj keby mi ostala iba rodina. 

   Názory na to, čo je šťastie sa síce líšia, no jedno je isté, treba byť šťastný. 

O tom hovorí aj tento citát. Hoci je na svete veľa ľudí čo nie sú šťastní, je to iba 

ich voľba tak predsa nechcú byť šťastní. Majú na to dôvody napríklad rôzne 

závislosti, problémy v rodine a podobne. Ale prečo? Byť šťastný ej predsa vrchol 

života. Niektorí ľudia, ale nevedia čo je to byť šťastní. Títo ľudia môžu mať 

nadbytok všetkého no vo svojom vnútri cítia, že im niečo chýba a to niečo je 

šťastie. Niektorí ľudia sú síce chudobní, nemajú veľa nazvyš, no aj tak sú stále 

šťastní, a to preto, lebo majú rodinu a jeden druhého. Aj tak je iba na nás, či 

budeme šťastní, alebo nie.  

    S citátom na začiatku súhlasím na sto percent. Snažím sa ho dodržiavať a je 

to také moje motto. Vždy sa snažím nájsť na všetkom niečo pozitívne a vždy 

som rád, keď vidím ako sa niekto so mnou usmieva. Je to dôležité aj pre naše 

zdravie Tak preto sa snažím byť šťastný. 

 

Pripravil: Dominik Morávek, 8.B 

  



 



Bez komentára 

                                                     

 

 


