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Na úvod...na úvod... 
 

 

 

Milí moji čitatelia! 

 

Pozdravujeme všetkých našich čitateľov v tomto krásnom jarnom období.  

Slniečko vykukuje z oblohy čím ďalej tým viac a viac, vtáčiky štebocú 

v povetrí, vytiahli sme bicykle, kolobežky a hurá von do prírody, k Morave, na 

ihriská, pieskoviská a podobne. Hurá, nové ročné obdobie je tu! 

Nezabúdame však na školu, ba ani na mimoškolské aktivity. 

Zúčastňujeme sa obvodných kôl rôznych súťaží, nebývalým ruchom ožila naša 

školská knižnica, školské ihrisko. Niet sa 

čomu čudovať, zimy máme dosť, a preto sa 

tešíme na prichádzajúcu jar. 

 

Jar je opäť tu, 

život všade ožíva, 

jar je opäť tu, 

je to super novina. 

Slniečko sa usmieva, 

snežienka už kvitne, 

príroda sa prebúdza 

krajší čas nám svitne! 

 

Redakčná rada sa schuti pustila do práce a pripravila pre všetkých verných 

aj občasných čitateľov zopár strán na čítanie. Miloška a Peťko sú veľmi šikovní 

piataci, Elišky sa špecializujú na rozhovory, Stelka cestuje a fotí, Mirko a Miško 

stále zatiaľ zhromažďujú materiály. Karin je stále veselá a Terezka veršuje. 

 

Tak neváhajme a s radosťou čítajme! 

 

 

 

BukoVINKY a Vaša redakčná rada! 
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Život v škole 
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Správičky zo školičky...správičky zo školičky... 

Hlavolamiáda 
V pondelok  13. februára  cez šiestu hodinu nastalo v našej kinosále také 

hrobové ticho, že kliknutie pera, či obrátenie listu papiera znelo ako zvuk 

fabrickej mašiny. 

 Piataci premýšľali ako o život, lebo práve sedeli nad úlohami historicky 

prvej hlavolamiády na našej škole.  Premiérového zápolenia sa zúčastnilo 25 

piatakov. Veríme, že všetci trúfalci, ktorí sa zúčastnili, si počínali na výbornú. 

Určite na nich čakali zaujímavé, záludné, prešpekulované  chytáky. Veríme 

však, že si s tým poradili na výbornú. Odbornú a pedagogickú ruku nad  

hlavolamiádou držali pani učiteľky Hánová a Dojčanová.  Prisľúbili, že po 

skončení a vyhodnotení nám dovolia nahliadnuť do úloh, ktoré museli riešitelia 

zvládnuť  a prezradia nám aj mená najúspešnejších. Ale o tom až nabudúce....... 

papá. Vaša Stelka Ryšánková, redakčná rada 
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Náš rozhovor...náš rozhovor 
 

 

ROZHOVOR S ĎUROM KEMKOM 

 
Zhováral sa :  MAX MENCL IX.B. 

 

 

Kto je tvoj obľúbený moderátor? 

-Jednoznačne PYCO. PYCA mám rád, pretože je 

profesionál. 

Máš aj Pycovu knihu? 

-Kuchársku? Nemám. 

Si vegetarián? 

-Nie som... 

A čo máš s PYCOM spoločné? 

-On je taký Grékofil, ja mám tiež rád Grécko tak 

asi to . 

Keď si chodil do školy, začal si už aj tam 

s nejakými dramatickými krúžkami alebo podobne? 

-Ej, až tak neskôr. Až niekedy po gymnáziu.  

Ako si sa dostal do televízie? 

-No, chodil som na vysokú školu muzických umení a potom aj do divadla, a to ma tam nejako 

dostalo . 

Keď si bol menší, prihlasoval si sa do rôznych kastingov? 

-Ja moc takéto kastingy nemám rád, neviem sa tam tak uvoľniť, čiže cez kastingy nie. 

Ako sa ti pracuje s kolegami? 

-Podľa toho s ktorými. 

Tak napríklad s týmito z Kredenca? 

-Výborne, preto je to také vtipné a dobré, lebo sa nám dobre spolupracuje. 

 

Čo máš radšej Bukina alebo Miesičov? 

-Asi Bukina. 

Akého herca máš ty tak najradšej? 

-Herca?  Latináka mám tak najradšej. 

A na koniec mi povieš ešte niečo aj o Dobre vedieť? 

-O Dobre vedieť? ... Tak veľmi nás to baví a neučíme sa texty, čiže improvizujeme a to je na 

tom také najvtipnejšie  

 

Ďakujem za rozhovor.  
 

 

 

 

  



8 
 
 
 
 
 

Prázdninové spomienky...prázdninové spomienky... 

Krakov 
Moje jarné prázdniny boli úžasné. Precestovala som severné Slovensko a južné 

Poľsko. Naša najdlhšia zastávka bola v jednom z najkrajších poľských miest 

v Krakove. 

Ubytovali sme sa v hoteli, ktorý sa nachádza v starej časti Krakova, priamo pod 

hradom Wawel. Wawel stojí na skalnatom brehu rieky Wisly. V jeho 

podzemných kryptách sú pochovaní mnohí poľskí králi. Hrad Wawel vyzerá ako 

pozliepaný z viacerých stavebných a architektonických štýlov. Pod hradom sa 

nachádza socha draka- po poľsky je to Smok , ktorý chŕli v pravidelných 

intervaloch z tlamy oheň. O tomto drakovi je aj povesť. Tá hovorí o smelom 

rytierovi Krakovi, ktorý zachránil mesto pred sedemhlavým drakom. Keď ho 

zdolal, ľudia chceli, aby ostal v ich meste a preto si tam postavil hrad 

a pomenoval to mesto na svoju počesť Kraków.  

 Celé mesto je popretkávané históriou a tak trochu rozdelené pomyslenou čiarou 

na štvrte. Mňa celkom zaujala židovská štvrť, ale vzápätí ma aj trochu 

„zmrazilo“ pri pomyslení na to, čo všetko sa udialo v tejto štvrti vo vojnových 

rokoch 1939-1945. Domy v tejto štvrti boli zahalené tajomstvami , údajne sa tu 

schádzala spodina Krakova. Je tu najviac židovských synagóg a aj židovský 

cintorín. Kúsok od toho sú už veľké 

kresťanské katedrály, ktorých gotické 

vežičky siahajú takmer do neba. Všade 

majú sochy poľského pápeža Jána Pavla 

II. Veľmi si ho vážia a uctievajú.  

Navštívili sme aj najstaršiu funkčnú 

soľnú baňu v Európe ,vo 

Wieliczke(Vieličke). Vrstvy soli sú 

v hĺbke až 327 metrov, no my sme boli 

najhlbšie 135 metrov. Prehliadka trvala 

dve hodiny. Na začiatku sme schádzali 

64 metrov a 800 schodov. Dozvedeli 

sme sa o histórii ťaženia soli 

a technikách v minulosti a dnes. Veľmi 

sa nám tam zvláštne dýchalo, lebo je 

tam silná koncentrácia slaného vzduchu 

a bolo tam teplo ( 14-16 stupňov). 

Autorka: Stelka Ryšánková, 

redakčná rada 
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Píšeme – tvoríme – píšeme – tvoríme – píšeme 

 
Strom 

 

Mohutný starý strom, 

k oblohe čnie sa, 

s matičkou zrastený 

zelenie sa. 

 

Kôru už vráskavú, 

ten obor má, 

veľa, ach, preveľa si 

pamätá. 

 

Roky sa míňajú, 

jar ,leto, zima, 

a strom len stojí, 

život sa míňa. 

 

Zažil on pekné dni, 

slnko i mráz, 

všetko si pamätá, 

čo bolo raz. 

 

Vrátiť by sa znova chcel, 

zažiť niekdajšiu krásu, 

keď ešte silný bol, 

vzdoroval času. 

 

Zadunel vietor a s korunou 

hrá sa, 

ach, bože, kde je jeho 

niekdajšia krása? 

 

 

 

 

 

Len torzo zostalo z bývalej 

slávy, 

vietor mu okmásal listy, 

jak z hlavy. 

Zima sa zahniezdi, 

zalezie pod kožu, 

strom celý chveje sa 

„Ach, či mi pomôžu? “ 

 

Dav ľudí rúti sa, 

vždy v zhone okolo. 

kto by však pomohol, 

takého nebolo. 

 

„Kam sa to rútite? 

Zastavte čas! 

Ja som tu pre vás bol. 

Myslite zas!“ 

 

Zomrel strom, odišiel, 

nech mu je sláva! 

Ľudstvo si pokojne, 

v betóne spáva. 

 

 

 
 

Autorka: pani učiteľka Šefčovičová 
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Kráľ Páv 

V jeden milý, krásny deň,   

rozhodol sa páv. 

Stane sa on kráľom 

zvierat, 

najkrajší je sám. 

 

Spýtal sa on všetkých 

vtákov, 

zamysleli sa. 

No po chvíľke 

rozmýšľania, 

tak rozhodli sa. 

 

Leva máme plné zuby, 

bojíme sa ho. 

Súhlasíme s pávom 

kráľom, 

je čas na blaho. 

 

Leva to však nahnevalo, 

a tak zvierat pýta sa: 

Či by mal byť kráľom 

zvierat? 

 Zamysleli oni sa. 

 

Áno, Nie, Áno, Nie 

počul milý lev. 

A tak teda rozhodol sa: 

radu dá mu netopier. 

 

Netopier bol cicavec, 

a predsa mal krídla. 

On už niečo vymyslí, 

súťaž; napríklad. 

 

Páv, lev a aj netopier 

dlho váhali. 

Aká súťaž toto bude? 

No napokon zvolali: 

 

„V kráse“ páv zvolá. 

„V sile“ lev zvolá.  

 „V múdrosti“ dokončí 

netopier. 

 

Súťaž krásy najlepšia je“ 

popýši sa páv. 

„Učešeš sa, upravíš sa. 

najkrajší si sám. “ 

 

„V sile bude súťaž ľahká“ 

Povie veľký lev. 

„ Kto ustojí v prúde rieky, 

zbadá svoj úsmev“ 

 

„Múdrosť tiež je dôležitá“ 

skončí netopier.  

„ Hádankou, sa súťaž končí“ 

Čuť zvuk zvonkohier. 

 

 

V kráse vyhral páv, 

jasné všetkým nám. 

V sile, zasa lev, 

„Ahá!“ Už to mám 

zvolá netopier. 

„Hádanku som vymyslel!“ 

 

Lev aj s pávom počúvajú, 

čo sa bude diať. 

„Či bolo skôr kura, 

a či vajce? Haaaa?  

Kto sa bude smiať? 

 

Levovi to príde na um. 

„Jasné, že vajce.“ 

Páva to však hrozne naštve: 

„Rozsekám ťa na krajce!!“ 

„Nemáš na mňa, 

operenec, 

si len obyčajný  kríženec. 

Aj dinosaury kládli vajcia“ 

 

 

 

„Správne!“ zvolá netopier. 

„Už je koniec týchto hier. 

Lev je správnym kráľom 

zvierat. 

Vtáci, musíte to uznať!“ 

 

No a chudák páv, 

nie je veru kráľ. 

Ale predsa niečo tu je, 

naše poučenie:  

Odhadujme svoje sily. 
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Ukvákaná žaba 

Bola jedna žabka- 

ukvákaná skrátka. 

Išli vám z nej nervy puknúť, 

na to sa nedá zabudnúť. 

 

Všetkým kecy vadili, 

a tak ju vyhnali. 

 

O hlúpom jazvecovi 

V jednom lese žil istý jazvec, ktorý bol taký dobrý, až bol hlúpy, každý, kto ho poprosil 

o niečo, dostal to, o čo prosil, aj keby mal na to jazvec doplatiť.  

Jedného dňa bol vlk hrozne hladný, a mal chuť práve na jazveca. A keď sa 

dozvedel, že je takýto hlúpy jazvec vo vedľajšom lese, hneď sa tam šiel 

pozrieť. A naozaj, jazvec bol taký hlúpy, že keď vlk povedal... „Ahoj milý 

jazvec, ja som vlk dobrák, ja nikoho nejem, pustíš ma prosím dnu? Je tu 

hrozná zima.“ 

...tak ho jazvec pustil dnu. A vlk si na jazvecovi pochutnal, a z toho plynie 

poučenie: Dôveruj, ale preveruj  

 

 

Korytnačka a lasica 

Pri veľkej rieke, žila korytnačka a lasica. Raz korytnačka 

spadla a nevedela sa prekotúľať z chrbta na nohy. Keď šla 

okolo lasica, tak korytnačke nepomohla, aj keď ju 

korytnačka o to veľmi žiadala. Nakoniec sa to korytnačke 

podarilo a asi o mesiac na to  prišla veľká voda a vytopila 

lasičiu noru. Keď lasica požiadala korytnačku o prenájom 

(keďže korytnačka mala noru na kopci a nevytopilo ju) no 

korytnačka jej iba odpovedala: „Ani ty si mi nepomohla keď 

som to potrebovala, lasica tak ani ja ti teraz nepomôžem. 

Ale keď mi nabudúce pomôžeš, môžeš prísť na návštevu.“ 

Lasice sa to síce nepáčilo, ale vedela, že korytnačka má 

pravdu. A z toho plynie poučenie: Ako sa do hory volá, tak 

sa aj ozýva.     
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Otec Zajko 

 

Otec Zajko troch synov mal, 

aj o záhradku sa on staral. 

Synovia leniví boli, 

kamarátov tí nemali. 

 

Zajko ich však vychoval, 

jeden z nich sa už staral, 

No tí dvaja lenivci, 

stále vylihovali na lavici. 

 

Otec Zajko  raz však zvolá: 

„Choďte preč lenivé telá! 

Nikde vás nebudú chcieť! 

Usilovnosti vo vás niet!“ 

 

Poučenie: Lenivosť nie je nikde vítaná. 

 

 

Autorka: Katka Gersová, 6.A 
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Bájky 
Veronika Poláková 6.A. 

O troch zajacoch  
Na lúke neďaleko lesa žili zajace. Na lúke nerástla zelenina ani 
ovocie, ale iba bylinky a burina. A zajace mohli jesť iba to, čo našli 
na lúke. Raz išiel po lúke vozík plní zeleniny a vypadla z neho jedna 
mrkva. Všimli si ju traja zajace. Dvaja hneď vyšli z úkrytu a začali 
sa o ňu biť. Tretí vyšiel z úkrytu až keď  sa nepozerali a mrkvu si 
zobral. 
Poučenie: Keď sa dvaja bijú tretí zvíťazí.  
 
Srnky  
V lese žila skupinka srniek. Jedna z nich bola veľmi vychudnutá a 
vyzerala škaredo. Ostatné sa jej smiali a ona 
chcela, aby bola tiež krásna a silná ako ony. 
Po lese sa každý deň prechádzal poľovník. 
Vyhliadol si najväčšiu a najkrajšiu srnku, ktorú 
potom zastrelil. Škaredá srnka si uvedomila, 
že pretože je škaredá a vychudnutá ju 
nezastrelil. 
Poučenie: Buď rád, že si taký aký si.  
Páv a sokol 
Na jednom dvore býval páv. Bol veľmi pyšný a 
každému sa vychvaľoval, aké má krásne svoje 
perie. Raz priletel na dvor sokol, aby si 
oddýchol. Keď si ho všimol páv, tak sa okamžite 
začal vychvaľovať a posmievať. „ Pozri aký som 
krásny, mám krásne perie, aj chvost a ty si iba 
obyčajný!“ Sokol mu na to povedal „ Síce mám 
obyčajné a škaredé pierka, ale viem úžasne 
lietať,“ zamával krídlami a odletel preč. 
Poučenie : V jednoduchosti je krása, ktorá môže 
byť viac ako prepych, lesk a bohatstvo. 
Boháč a peniaze  
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Kedysi dávno žil človek, ktorý bol veľmi bohatý 
a lakomý. Keď raz išiel po námestí, stretol 
žobráka, ktorý si od neho prosil jednu mincu. 
Boháč bol veľmi lakomý a tak mu nič nedal. Po 
ceste stretol  svojho kamaráta, ktorý bol tiež 
boháč. Začal sa s ním rozprávať: „Ahoj, 
priateľu. A kde ty teraz bývaš?“ „Tu, v tomto 
veľkom dome.“ „Ten je naozaj krásny“...  
Nevšimli si, že ich počúva zlodej. Zlodej ich 
okradol a nikto nemal nič. 
Poučenie : Pre lakomstvo a chamtivosť môžeš behom chvíle o všetko prísť. 
             
Vrana a kačka 
Na jazere žila kačka. Vrana raz uvidela kačku ako pláva po jazere. Vrana veľmi 
chcela plávať tiež. Vletela do vody a začala sa topiť. Našťastie sa jej podarilo 
vyliezť na breh ,ale poranila si krídlo.  
 
Poučenie : Nevypláca sa bez rozumu 
napodobňovať to, čo  robia druhí. 
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  Veselo s Kajou... veselo s Kajou... 
 

Kohút a kniha 

 
 Bol raz jeden kohút, ktorý sa volal Vývar a najradšej ho mala jeho malá 

majiteľka Sára.  

Sára mala dvanásť rokov a Vývara má od vajíčka. Raz Sára 

dostala novú knižku o Marci mesiaci knihy a nevedela sa od nej 

odtrhnúť.  

To Vývara nahnevalo, a keď Sára išla s jej mamou do obchodu, 

tak sa na knihu vrhol, ale to ešte nevedel, že aj ona sa vie biť. Facky 

tam lietali ako vtáky a keď kniha vyšklbla Vývarovi pierka, tak ju 

roztrhal a urobil si z nej záchod.  

Vtedy zazvonil zvonec a uletenej rozprávky je koniec. Že sa vám 

nepáčila? Nech sa páči, príďte do školskej knižnice a môžete si požičať 

knihy od výmyslu sveta! 

 

Autroka: Karin Paďourová , redakčná rada 
 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO4KPRpr_SAhVRKywKHZVzD7gQjRwIBw&url=http://www.uvell.se/i/a23071381/2015/&bvm=bv.148747831,d.bGg&psig=AFQjCNH5CQYSqnjapY-pXCXyzmsNw8vz_w&ust=1488801051096978
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI8viCr7_SAhXIkSwKHXwCBNIQjRwIBw&url=http://zsnd.edupage.sk/news/?zac=220&bvm=bv.148747831,d.bGg&psig=AFQjCNGVHQrSTxVgnASWujuL-HcM4avIPw&ust=1488803340022681
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Čítam – čítaš - čítame 
Mňa očarila kniha Mengeleho dievča. Je to príbeh Slovenky, čo prežila 

štyri koncentračné tábory. Auschwitz - Birkenau (po slovensky Osvienčim -

Brezinka ), Ravensbrück, Buchenwald, Neustadt bei  Coburg.  

Táto Slovenka sa volala Stern Rózsa, ale teraz sa volá Viola Fischerová. 

„Každý večer , keď myslím na svojich drahých , ktorí už nežijú , si hovorím: 

Ako si to mohla prežiť? Sama neviem. Bolo to naozaj iba o šťastí a náhode.“  

To sú slová Violy Stern Fischerovej, ženy, ktorá prežila Mengeleho 

pokusy, štyri koncentračné tábory a nakoniec nacistom utiekla. Niekto by 

povedal, že keď na nej robil Mengele pokusy, tak nebude mať deti, ale ona ich 

porazila , dokonca dvakrát - má dve skvelé dcéry.  

 

 

 

 

 

 

Autorka: Nelka 

Valníčková 6.A 
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Čítam- čítaš- čítame 
 

Tom Gates 

 
Táto kniha je dobrá v tom, že je síce detská, ale nie je, nie sú tam žiadne 

víly, ani nič podobné. Je to vlastne taký denník o chlapcovi, ktorý prišiel do 

piatej triedy a so svojimi kamarátmi založil kapelu a snaží sa byť ako jeho 

obľúbená kapela MAKAČI.  

A prekonáva všelijaké prekážky, ktoré mu život postavil do cesty. Jeho 

najlepší kamarát sa volá Derek a kamarát zo skupiny Mark. Má staršiu sestru 

Deliu, mamu, ocka a dedka a babku, ktorým hovorí vykopávky. Jeho triedny 

učiteľ sa volá pán Fullerman. A jeho najväčší nepriateľ je Marcus. Jeho 

najobľúbenejšia sladkosť je waferka. 

Jeho vlastné slová: 

Volám sa Tom Gates. Keď na mňa nezízajú učitelia, čarbem si do zošita 

a vymýšľam, ako vytočiť Deliu. Učitelia si myslia, že som neposedný a „neviem 

sa sústrediť“, čo vôbec nie ja pravda. 

 

 

 

Autorka: Alena Valníčková 6.A 
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Vieme, čo jeme...vieme, čo jeme... 
PÁSIKAVÁ VEČERA 

Potrebujeme:  

- kuracie prsia naložené v olivovom oleji, korení a cesnaku 

- cuketu 

- kríčkové paradajky 

- uvarené zemiaky v šupke 

Rozpálime si gril a postupne na ňom dávame upiecť kuracie prsia, nakrájanú 

cuketu, zemiaky a paradajky. Všetko nakoniec podľa chuti trošku posolíme 

a podávame. 

Dobrú chuť. 
 

 
 

 
 

Autor: Oliver Šteiner, 6.c 
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Z rozprávky do rozprávky...z rozprávky do rozprávky... 

 
Zlatý meč a pomstychtivý princ 

 

Bol raz jeden princ, ktorý sa chcel vydať do sveta. Otec s matkou mu to 

však nedovolili.  

Jedného dňa našiel princ zlatý ligotavý meč. Pomstí sa svojim 

rozporuplným rodičom. Ešte v  tú noc sa princ prikradol do kráľovskej spálne a 

sťal rodičom hlavy. Keď vstal, ešte chcel spať. Nečudo, v noci stihol pozabíjať 

služobníctvo, aby nič nebolo podozrivé. Ale, keď je ten meč taký mocný, prečo 

nemôže princ vládnuť ľuďom?  

Vtom  sa  meč tajomne zablysol, a buuuum! Z princa zostala kamenná 

socha.  

Tak to aj v živote chodí, pomsta sa nikdy nevypláca. 

 

 

Autor: Miloško Masár, redakčná rada 
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Prázdninové spomienky...prázdninové spomienky... 

 

 
Lyžovačka v Zuberci 

 

 
Už tretí rok sme boli na lyžovačke v Zuberci. A už druhýkrát  sme brali babku 

s jej psom Tarou. Je nám spolu super. Hráme karty, a keď ideme lyžovať na 

Spálenú, babka sa aj s Tarou prechádza v neďalekých lesíkoch. Sú krásne, minulý 

rok som tam tiež bola. Každý deň sa ideme najesť do neďalekej reštaurácie 

s názvom U starej matere. Sú tam 

skvelé a sympatické čašníčky 

a výborné jedlo. Každému odporúčam 

lyžovačku v Zuberci. 

 

 

 

 

 

 

 

Autorka: Katka Gersová, 6.A 
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Čítaš – čítam – čítame 

 
Miles a Niles 

 

Táto kniha ma zaujala, lebo je vtipná a niekedy aj pritiahnutá za vlasy. 

Je to o tom, ako dvaja vtipkári (fóristi) boli najprv nepriateľmi, ale postupne 

sa z nich urobili čoraz väčší priatelia. Pomocou kanadských žartíkov strápňovali 

namysleného riaditeľa. Tým, že pomáhali v škole, nikto im na to neprišiel . 

Mám rád knihy, v ktorých vystupujú chalani v mojom veku. Tieto knihy 

(sú dva diely) odporúčam všetkým. Aj nepriateľom. 

 

 
 

Autor: Oliver Šteiner, 6.C 
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Vieme, čo jeme...vieme, čo jeme... 

FIT SOVIČKY  

               
                                                                                        

  
                                                                                       

Autorka: Hanka Krátka, 6.C 
  

Rúru si dáme rozohriať na 180 stupňov. 
V miske si rozpučíme vidličkou banány. 
Potom si ich preložíme do väčšej misy 
a prisypeme ovsené vločky. Pridáme trošku 
škorice a celé to premiešame. Na plech si 
prichystáme papier na pečenie. ,,Cestíčko“ 
si poukladáme na plech v tvare tváričky. 
Budú to hrubšie placky. Na placky si 
poukladáme 2 brusnice ako oči a jednu 
mandľu ako zobáčik. Naše sovičky už len 
vložíme do rúry na 15 minút. 

Budeme potrebovať:  
2 banány                                         
1 šálku ovsených vločiek 
škoricu                                          
mandle                                         
brusnice 
 

Tak a FIT SOVIČKY máme hotové. 
Želám vám dobrú chuť. 
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Prázdninové spomienky...prázdninové spomienky... 
 

Cez jarné prázdniny som bol u uja a tety v Prahe. Navštívili sme aj výstavu Na 

film! o histórii a výrobe filmu. Na výstave sme si mohli sami vyrobiť 

animovaný film technikou Stop motion. 

 

Oliver Šteiner, 6.C 
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Cez jarné prázdniny sme boli na super lyžovačke v Oraviciach.  

Bolo tam výborne, lebo cez deň sme lyžovali a po lyžovaní sme išli do 

termálneho bazéna, ktorý bol hneď pod svahom.  

Na svahu sme stretli černocha ktorý bol veľmi vytrvalí a strašne sa chcel naučiť 

lyžovať, tak sme mu v tom trochu pomohli.  

Jedného dňa veľmi pršalo, tak sme navštívili Múzeum kávy v Krušetnici, kde je 

najväčšia mozaika z kávových zŕn na svete.  

 

Veronika Magdolenová, 6.A  
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Toto sú fotky z našej lyžovačky. 

Boli sme v Bílej na severnej Morave. 

 

Táňa Danielová, 6.C 
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Bez komentára    Bez komentára   Bez komentára 

 

 

 


