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Milí čitatelia,  

redakčná rada pripravila nové číslo školského časopisu. 

 Prichádza v čase, keď sa jeseň pomaly lúči a pripravuje sa príchod zimy, 

ktorá so sebou prináša Mikuláša a vytúžené Vianoce spolu s vianočnými 

prázdninami – čarovný svet darčekov, kúziel, venovaní, želaní, rodiny, 

priateľov, známych. 

Redakčná rada sa snažila pripraviť zaujímavé nové číslo. Maťko pripravil 

zaujímavú recenziu, Tamarka pripravila zaujímavý rozhovor, Lada a Elišky sa 

zamerali na zaujímavosti zo sveta okolo nás, Katka a Stelka sa pohrali 

s veršíkmi a občasní prispievatelia tiež prispeli svojimi príspevkami. Slovo 

zaujímavý skloňujeme vo všetkých pádoch, tak dúfame, že toto číslo bude 

naozaj zaujímavé. 

V škole máme za sebou štvrťročné hodnotenie a pred sebou obľúbené 

školské akcie, napríklad naše Adventné dielne a našu devínskonovoveskú 

Vianočnú uličku.  

Kolotoč súťaží a olympiád sa rozbehol, všetci šikulkovia už poriadne 

makajú, škola sa postupne vyzdobí do slávnostného odevu a nálada medzi nami 

bude taká iná, slávnostná. 

Tak sa držte a hurá do čítania! Čítajte a čítajte, do diaľky sa dívajte, majte 

sa fajn celé dni, na časopis nikdy nezabudni! 

                                                                                          Redakčná rada 
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Náš rozhovor...náš rozhovor...náš rozhovor...náš rozhovor... 

Pre naše BukoVINKY si pripravila rozhovor Tamarka Šimončič. Oslovila jednu zo 

zaujímavých osobností – Martina Šmahela. 

Poznáte Martina Šmahela? 

Vyštudoval Fakultu telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. V 

roku 2008 sa s bratom prihlásili do česko-slovenskej súťaže Muž roka, v ktorej sa Martinovi 

podarilo zvíťaziť. Okrem modelingu sa venuje najmä práci fitness trénera, ktorá ho baví a 

napĺňa. Televízni diváci mali možnosť vidieť jeho tanečné schopnosti v treťom pokračovaní 

televíznej šou Let's dance. V októbri 2011 sa mu podarilo uspieť na prestížnej medzinárodnej 

súťaži MANHUNT INTERNATIONAL a obsadil pekné piate miesto.  

 

 

Rozhovor Tamarky a Martina Šmahela: 

 

Čomu konkrétne sa venujete v súčasnosti? 

Trénujem ľudí, ktorí vyhľadali moju pomoc pri zmene životného štýlu, alebo tých, ktorí 

nevedia, ako ďalej na ceste za svojou vysnívanou postavou a zdravým telom. Prednášam o 

výžive a zdravom spôsobe života. Okrem toho moderujem rôzne spoločenské, športové alebo 

súkromné či firemné podujatia. Pripravujem aj knihu s videami a fotogalériou, ktorá pomôže 

každému, kto hľadá a potrebuje moju pomoc, no nemôže si dovoliť platiť osobné tréningy. 

Je to pre vás vaša vysnívaná práca? 

Áno, je. Je každý deň iná, pestrá, zaujímavá. Buď ako tréner ľuďom pomáham, alebo ich 

zabávam ako moderátor a to všetko ma napĺňa dobrým pocitom.  

Ako si spomínate na základnú školu? Vrátili by ste sa späť do školských lavíc? 
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Na chvíľu by som sa možno vrátil, pospomínal na časy pred takmer 30 rokmi, ale som 

spokojný v súčasnosti, tak to netreba meniť  Na základku mám len samé pekné spomienky, 

veľa kamarátov stretávam dodnes, prvé lásky, hodiny zábavy ,ale aj učenia v laviciach 

a kopec srandy cez prestávky. Verím, že v tomto sa toho veľa nezmenilo a že si to všetci 

užívate rovnako ako my kedysi. 

Myslíte si, že dnešné deti športujú veľa alebo málo? 

Dnes majú deti oproti nám nevýhodu, že už takmer neexistujú veľké štátne kluby, ktoré sa 

o športovcov starali a dnes rodičia za všetko musia platiť nemalé peniaze. Na druhej strane 

vďaka internetu (ktorý sme my nemali) sa dá zistiť a nájsť množstvo športových alebo 

herných komunít, menších klubov, súťaží ale aj nových zaujímavých športov, ktoré sme my 

predtým nepoznali. Ak môžem odporučiť, odložte mobily a tablety (používajte ich len na 

telefonovanie, učenie a vyhľadávanie informácií) a svoj voľný čas venujte telu. Nielen že vám 

to na rozdiel od ťukania do mobilu vráti v podobe pekného, zdravého a fungujúceho tela, ale 

ešte nájdete veľa nových priateľov naživo a zažijete oveľa viac zábavy a zážitkov, ako keď 

len so sklonenou bezducho zízate na display (ako ja teraz, keď píšem tieto odpovede). 

 

Kto je v športe vaším vzorom? 

Každý športovec, ktorý okrem víťazstva myslí aj na budúcnosť a venuje sa zdraviu, trénuje 

svoje telo a myseľ poctivo no s rozumom a má zo svojich každodenných výkonov radosť.  

 

Ďakujeme za rozhovor a želáme veľa pracovných aj osobných úspechov. 

Pripravila : Tamarka Šimončič, redakčná rada 
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Zo školy...zo školy...zo školy... 
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Super rozhovor...super rozhovor...super rozhovor... 
 

Naša redaktorka Lada Šatalová pre dnešné číslo 

pripravila super rozhovor s hercom Tomášom 

Horváthom, naším bývalým žiakom.  

Tomáška poznáme ako súčasného mladého herca, 

ktorý účinkuje v rôznych televíznych projektoch, 

realizuje sa v dabingu aj v divadle. Nášho Tomáška si 

naši páni učitelia pamätajú ako výborného žiaka 

a milého kamaráta.  

 

 

Ako si pamätáš na našu školu?  

No pamätám si veľmi dobre, pamätám si, ako bola stavaná a keď som sa ja sem prisťahoval 

do Devínskej to bolo v 88 roku, bol som druhák, a do tretej triedy som išiel na Bukovčana 1, 

a od 4. ročníka som už chodil do novučičkej Bukovčana 3! 

 

Kedy si sa rozhodol stať hercom?  

Ja som sa rozhodol stať hercom niekedy keď som končil základnú školu, pretože už asi od... 

No, vidíš vlastne, to má spojitosť s tou prvou otázkou, pretože vlastne, keď som začal chodiť 

na tú Bukovčana 3 do tej štvrtej triedy, tak eeeeh, na jednu hodinu k nám prišla pani učiteľka 

zo ZUŠ-ky, vtedy to bola ešte myslím ľudová škola umenia sa to volalo , z  takého jedného 

krúžku literárno-dramatického, ehhh bola to pani Špačková ,   a ona vlastne prišla robiť taký 

vyber žiakov, ktorí by radi hrali a učili sa hrať. Takže nás oslovila, a ja som sa s kamarátom 

tam išiel pozrieť... A išli sme tam a sa nám to zapáčilo, a začali sme tam chodiť a ja som 

vlastne chodil vlastne do konca základnej školy, teda do 8. ročníka, a potom som sa mal 

rozhodnúť, kam pôjdem na strednú školu, a tým, že sa mi tam v tom literárno-dramatickom 

krúžku páčilo, tak  pani učiteľka navrhla, že by som mohol skúsiť teda ísť na konzervatórium, 

ktoré vyslovene teda bolo špecializované na herectvo, ale moji rodičia boli za to, aby som 

išiel na nejaké gymnázium, aby som nešiel hneď za herca, ale že aby som skúsil nejakú inú 

školu, no a tesne predtým, ako sa bolo treba rozhodnúť tak sa otvorilo také súkromné 

muzikálové gymnázium Alcana,  a vlastne keďže to bolo aj gymnázium aj teda umelecké, že 

tam bolo aj to herectvo, tak som tam išiel spravil som prijímačky,  no a keď dom išiel na to 

teda gymnázium, tak som sa rozhodol že budem teda herec No.....☺ 

 

Čo ťa inšpirovalo ísť za herca? 

Čo ma inšpirovalo? Hmmm. No to musím porozmýšľať, tak asi som to herectvo mal aj niekde 

v génoch,  aj moji rodičia teda neboli herci, ale hrali dosť dobre na klavír a mali to nejaké 
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umelecké vzdelanie a moja babka  spievala voľakedy, jej brat bol, ehhh, sólista baletu v 

národnom divadle , ich otec bol akademický maliar, takže asi tak nejako som to zdedil. A ináč 

som sa sám rozhodol, že budem herec, nič ma ani tak neinšpirovalo.  

 

Aké máš projekty a kde účinkuješ? 

Hmmm. V projektoch tak teraz som hlavne v Policajtoch v akcii na JOJ- ke, potom občas 

fičím pre Markízu Rodinné prípady, eeeh a hrám v divadle Arteatro - to je v centre Bratislavy, 

to je teda také malé komorné divadlo, a hrám v predstavení, ktoré sa volá že ZLOMATKA. A 

ináč dabujem, dabujem dosť veľa pre všetky televízie. A hrám v rozhlasovej hre.... Ale ako sa 

volá?! Myslím že sa volá Život š vôňou vanilky - takže tam hrám. Aaaa, a občas spievam 

občas mám nejaký koncert, ale málo, málo spievam teraz, viacej hrám no.... 

 

Kto je tvojím vzorom? 

Nemám vzor. Nechcel som sa na nikoho podobať, nikdy nie, nie. 

 

Čo by si chcel dosiahnuť v budúcnosti? 

Chcel by som opäť začať  viacej spievať, chcel by som si zahrať v nejakom dobrom filme, 

eeeh, rád by som si ešte zahral dobré divadlo, no a rád by som dostaval dom, chcel by som, 

aby moje deti boli zdravé,   aby sa im darilo. No a ináč nemám nejaký cieľ. 

 

 

Nám sa to vôbec nezdá málo. Držíme Tomáškovi všetky palce, aby sa mu v práci aj 

v rodinnom živote darilo, aby mal veľa veľa super príležitostí v oblasti, ktorej sa venuje. 

A pani učiteľka Škulová  mu odkazuje, že škola aj ona sama je na neho pyšná.  

 

Ďakujeme za rozhovor! 
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Fauna, tá si predsa pred zimou  

plní nory potravou. 

Flóra lístie na zem dáva, 

alebo sa pod zem schováva. 

Slniečko nás opúšťa o hodinu skôr, 

tma je všade, človek sa bojí ísť do hôr. 

Prší veľa, fúka vietor, 

keby vedel, zo zeme by všetko zmietol. 

Veľa pranostík je o jeseni,  

týkajú sa aj Kataríny. 

Zvláštne je obdobie toto,  

vonku mokro, smutno, bledo.  

Zima, však istú nádej prináša, 

Vianoce nás veľmi potešia. 

Napadne sneh, tešíme sa  

pochmúrna jeseň zo 

spomienok vymaže sa.  
 

 

 

 

Pripravila : Katka Gersová, redakčná rada 
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Náš rozhovor...náš rozhovor...náš rozhovor...náš rozhovor... 

 

Redakčná rada sa rozhodla, že osloví vždy usmiatu pani zástupkyňu Moniku 

Škvarčekovú. Dievčatá z redakčnej rady si pripravili pre pani zástupkyňu zopár otázok. 

 

Koľký ročník Adventných dielní sa bude tento rok konať? 

Myslím si, že to bude asi 23.ročník (povedala pani zástupkyňa po dôkladnom zamyslení sa). 

 

Tešíte sa na Vianoce? 

Samozrejme, že sa teším, hlavne na rozprávky. 

 

Máte radi zimu? Ak áno, tak prečo? 

Mám rada zimu, veľmi. Hlavne na horách, nie v Bratislave. Na horách môžem lyžovať 

a lyžovanie mám veľmi rada. 

 

Pamätáte si na nejakú vtipnú príhodu zo školských vianočných dielní? 

Asi mi nič nenapadne, keďže tam je vždy veľmi dobrá nálada. 

Ďakujeme za rozhovor. 

Pripravili: Elišky, Tamarka, Lada, redakčná rada 
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Moja tvorba...moja tvorba...moja tvorba... 

 

Pod vysokým močiarom 

 

Pod vysokým močiarom 

dve jedličky rastú. 

Pozerám sa, 

obzerám sa, 

len pod nohy 

nedívam sa. 

Potkol som sa, spadol som. 

Na nohe mám chrastu. 

 

Autor: Aďo Slatkovský, 7.B 
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ZOZNÁMTE SA PROSÍM : DFS  Grbarčieta 

 

Detský folklórny súbor sa venuje chorvátskemu folklóru a zastupuje chorvátsku 

menšinu na Slovensku.                Tento súbor vedie umelecká vedúca Nikoleta Griezlová-

Krajčírová. Pred nedávnom náš súbor oslávil 30. výročie od založenia vzniku.  Ja chodím do 

súboru od svojich štyroch rokov a stále ma to neprestáva baviť. Práve že ma napĺňajú všetky 

akcie a zážitky, ktoré máme z rôznych vystúpení.  

Grbarčieta dosiahli mnoho ocenení, napríklad : stáli sme na javisku v Pražskej 

Lucerne, Prešove, Poprade, Chorvátsku, Rakúsku, Taliansku, Maďarsku...Na vystúpení 

v  Piešťanoch sme vyhrali Grand Prix – hlavnú cenu do Parížskeho Disneylandu  v roku 2018.                                                                                                

Máme rôzne choreografie z oblastí Chorvátska-  Slavonija, Dalmácia, Zagorja, 

Podravina.         

V tomto súbore sa neučíme len tancovať a spievať, ale učíme sa aj samostatnosti, 

zodpovednosti sami za seba, sebadisciplíne a slušnosti.  

Som rada, že môžem v takom super kolektíve pôsobiť aj ja.  

Ak máte doma neposedné deti a neviete, čo s nimi, môžete ich prihlásiť do súboru a aj 

ony uvidia kus sveta a nebudú sa s nami nudiť.                                                                                     

Neváhajte a príďte k nám. 

        

                                                                                   

Vaša Erika Moravčíková 7. B. 
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Svet rozprávok v Disneylande  

Disneyland môžeme navštíviť v Kalifornii, v Hongkongu a v Paríži. 

Disneyland je snom nielen malých detí, ale aj dospelých. Ťažko povedať, koľko Slovákov už 

navštívilo zábavný park, ale každý jeden odchádzal s úsmevom na perách . 

Ak vojdeme do parku, ocitneme sa na 

hlavnej ulici Main Street, na ktorej sú 

milé  domčeky, v ktorých sa skrývajú 

čarovné obchody. 

 

Ak ideme ďalej, uvidím legendárny 

čarovný zámok, ktorý  vyzerá navonok 

pekne a zvnútra je ešte krajší. 

 

Keď chcete zažiť trocha 

adrenalínu, tak choďte na 

Hollywood Tower, lebo tam 

môžete zažiť napríklad  pád 

s výťahom alebo hororové kino. 

 

Nedajú sa samozrejme opísať 

všetky atrakcie, ktoré tu 

nájdete, no určite stoja za to 

najmä „Piráti z Karibiku“, 

„Pinocchiova cesta“ alebo 

„Let Petra Pana“. 

Ale najlepšia atrakcia je 

horská dráha Rock. 
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Problémy, ktorý Disneyland ale 

má, je nedostatok skutočne 

dobrých reštaurácií. Je síce 

plný fastfoodov, ale porcie sú  

malé a drahé. Preto, ak 

nechcete minúť celý majetok na 

rodinné posedenie v reštaurácii, 

pri ktorom sa až tak nenajete, 

vezmite si radšej niečo pod zub 

so sebou.  

 

Keď sme tam boli, práve stavali atrakciu „Space Mountain: Mission 2“. Ide o to, že 

jednoducho vás vystrelia z dela na mesiac a potom sa závratnou rýchlosťou pohybujete po 

trasách a podobne.  

 

Príjemný oddych vám poskytne kino, kde sa 

premietajú klasické disneyovské animované filmy. 

Taký čiernobiely Mickey Mouse plaviaci sa na 

parníku a hrajúci na krave vám určite zlepší náladu. 

Na každom rohu môžete vidieť disneyovské 

postavičky, ako napr.  Mickey Mouse, Goofy, Pluto, 

postavy zo Star Wars, Monster sro. 

 

  

Aby ste sa však do Disneylandu naozaj bez 

problémov dostali, neberte si dnu žiadne ostré predmety a už vôbec nie nože. Pri vstupe je 

totiž dôkladná bezpečnostná prehliadka, ktorá vám ich zabaví.  

Autor: Dávid Rostás , 7.B 
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PAPRIKA 

 

Paprika je trojročný norfolkský teriér. Volá sa Paprika, no všetci ho volajú 

Papi. 

Papi  zbožňuje maznanie, prechádzky, schovávačku a smradľavé deky. No 

naopak neznáša vysávače, fény a zo všetkého najviac biele dodávky.  

Vlastne je to taká malá energická guľka, ktorú si môžete pomýliť s veľkou 

kefou. Bella, jeho panička  sa s mamičkou Suzi a bratom Leom práve 

presťahovali do Cliffsidu, mestečka pri mori, kde sa chystajú otvoriť vlastný psí 

salón krásy. Aj keď sa snažia, ako len vedia, práce je veľmi veľa a Bella sa 

obáva, či sa všetko do oslavy otvorenia salónu stihne. No medzi týmto zmätkom 

začala Bella s Leom chodiť do novej školy. Bella bola trochu sklamaná, pretože 

si nenašla ešte žiadnu kamarátku ale dúfala, že sa to čoskoro zmení. Keď sa 

Bella ráno zobudila a zhlboka sa nadýchla morského vzduchu, hneď sa cítila 

lepšie. Chytro vyskočila z postele a obliekla sa do novej školskej uniformy. Bola 

jemná, mäkká a navyše mala krásnu fialovú farbu. No zrazu započula, ako si jej 

brat Leo frflal popod nos, že fialová je pre dievčatá a tváril sa, ako keby si na 

seba obliekal sliz.  

Papi sa rozhodol že dnes chce pochytať všetky vlny a odprevadiť Bellu a 

Lea do školy. Tak ho Suzi teda zobrala nech sa vyšantí. „To je skvelý pes,“ 

ozvalo sa za Bellou, „môj je čierny ako uhoľ a volá sa Snehuľka. Ako sa volá 

ten tvoj?“  

„Volá sa Paprika ale voláme ho Papi. Bella to dievča  ihneď spoznala. 

Volala sa Amber a chodila s ňou do triedy. Začali sa spolu kamarátiť a aj Papi so 

Snehuľkou sa vedel zabaviť. No v salóne bolo stále veľa práce a v sobotu malo 

byť slávnostné otvorenie Psieho raja. Papi im to vôbec neuľahčoval. Nešťastnou 

náhodou naňho kvapla ružová farba a prišiel rad na kúpanie. Suzi chcela 

otestovať nový fén pre psov. Papi neznášal ten zvuk. Suzi na to úplne zabudla a 

Papi sa rozbehol smerom na ulicu. Rozbehli sa hneď za ním. No už sa stmievalo, 

tak si zobrali baterku a šli ho hľadať, no žiaľ bez úspechu. 

 Vrátili sa teda domov. Bella v noci skoro vôbec nespala a v škole len 

sedela na mieste a vyzerala ako bez duše. „Hej, Bella si v poriadku?“ spýtala sa 

Amber. „Papi nám utiekol.“ odpovedala Bella. Amber bola z toho úplne v šoku. 

Amber sa na Papiho začala vypytovať, pýtala s na Psí raj a či môže ísť s Bellou 

hľadať Papiho. Belle to už začalo liezť na nervy a vykríkla: „Nie! Nemôžeš! 

Nikdy!“ Amber zostala ako obarená. Ale nedala sa, tak sa začali hádať. Keď 

Amber povedala: „Si ten najhorší človek akého som kedy stretla! Nečudujem sa, 

že aj ten pes od teba utiekol!“ tak po týchto slovách Bella odišla. Jedinou dobrou  

správou bolo, že Psí raj mal už novú podlahu. No Bella sa správala ako 

vymenená.  

Bola stále nervózna zo strachu o Papiho. Spoločne šli teda Papiho hľadať 

na pláž. Po ceste sa rozprávala s mamou o tom, čo všetko potrebujú na párty. No 
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zrazu uvidela Amber. Vedela, že sa jej musí ísť ospravedlniť. „Amber! Amber 

počkaj!“ „Čo chceš?“ spýtala sa Amber. Bella sa jej ospravedlnila a všetko jej 

vysvetlila. Amber to pochopila a znova sa skamarátili. Bol už piatok no Papiho 

stále nenašli. Bella si spomenula že rád oňuchával chatky na pláži. Tak sa tam 

spoločne aj s Amber vybrali. Na drevenom mostíku pred chatkou uvidela Bella 

chumáč hnedých chlpov.  

Keď prišla k chatke, započula tiché kňučanie. Už vedela že je to Papi. 

Všetky plážové chatky stáli na drevených kolíkoch a Papi bol uviaznutý pod 

chatkou. Keď ho z tadiaľ dostali, zobrali ho domov a okúpali.  

Nakoniec sa všetko vyriešilo a sobotňajšie otvorenie Psieho raja dopadlo 

úžasne a aj Papi bol šťastný, že je už konečne doma.     

 

Pripravila: Barborka Belošicová, 7.A (ocenená v Hrdinovia z našich kníh) 
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Joanne Kathleen Rowling 

 

Knihy a filmy o mladom čarodejníkovi sú známe po celom svete. Knihy sa 

distribuujú približne  do 200 rôznych krajín. Spolu boli preložené do 81 

jazykov. V roku 2011 bolo vytlačených minimálne 450 miliónov kníh. Na 

Slovensku knihy vydávalo vydavateľstvo Ikar. 

V anglickom origináli si Harryho zahral Daniel Radcliffe, jeho najlepšieho 

kamaráta Ronalda Weasleyho Rupert Grint a ich kamarátku Hermionu 

Granger Emma Watson. Viacero ľudí na konkurze vrátane autorky 

Rowlingovej si od začiatku bolo istých, že lepších hercov vybrať nemohli. 

Harryho v slovenskom znení narozprával v prvých dvoch častiach Jozef 

Benedik ml. a v ďalších častiach Marek Fašiang. 

Celkovo sa mi páčili viac knihy ako film. V knihách bol viac opísaný dej, človek tomu lepšie rozumel 

a chápal čo tým chcela autorka povedať. Vo filme urobili síce skvelé počítačové efekty, ale knihe sa to 

nevyrovná.  

 

Harry Potter a ... 
Rok vydania knihy v 

angličtine 

Rok vydania knihy v 

slovenčine 

Rok nakrútenia 

filmu 

...Kameň mudrcov 1997 2000 2001 

...Tajomná komnata 1999 2001 2002 

...Väzeň z 

Azkabanu 
1999 2001 2004 

...Ohnivá čaša 2000 2001 2005 

...Fénixov rád 2003 2003 2007 

...Polovičný princ 2005 2005 2009 

..Dary smrti 2007 2008 1. 2009 

   2. 2010 

 

https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Jozef_Benedik_ml.&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Jozef_Benedik_ml.&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Marek_Fa%C5%A1iang&action=edit&redlink=1
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Harry James Potter Daniel Jacob Radcliffe 

 

  

Ronald Bilius Weasley                                                  Rupert Alexander Lloyd Grint 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

  

Hermione Eva Granger                                                                    Emma Charlotte Duerre Watson 

 

Pripravila: Katka Gersová, redakčná rada (ocenená z Hrdinovia z našich kníh) 
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LEV – moje obľúbené 

zviera 
Lev púšťový alebo 
len lev je cicavec z čeľade mačkovitých. 

Vzhľad 

Lev sa od iných mačkovitých šeliem odlišuje krátkou priliehavou srsťou a koncom chvosta, kde má 

dlhú srsť. Už na prvý pohľad vidieť, či je to samec alebo samica.. Samce sa od samíc líšia 

mohutnou hlavou, krk a hruď majú pokrytú hrivou, ktorej farba sa odvíja od dominantnosti v 

skupine.  

Veľkosť  

 Dĺžka:140 až 250 cm 

 Dĺžka chvostu: 90 až 105 cm 

 Výška:100 až 130 cm 

 Hmotnosť: lev 120 až 250 kg, levica 120 až 175 kg          

Sfarbenie 

Srsť dospelého leva je plavožltohnedá alebo červenohnedá. Hriva samcov býva tmavšia. 

Výskyt 

Lev púšťový je rozšírený v savanách a stepiach Afriky na juh od Sahary, v 

ekosystéme Serengeti a v Národnom parku Gir v Indii. 

Život leva 

Potrava 

Lev sa môže živiť napr. antilopami, zebrami, žirafami, byvolmi a mláďatami slona, hrocha a gorily, 

lebo dospelé jedince sú pre leva nebezpečné. Keď vo voľnej prírode nenájde potravu môže zájsť 

až k obydliam ľudí. 

Lov 

Väčšinou lovia samice v skupinách s mladými levmi. Najradšej lovia v močarinách. Najskôr sa z 

úlovku nažerie samec až potom samica a mláďatá. 

Mláďatá 

Samica je tehotná 100 až 120 dní. Táto levica odíde od skupiny. Potom si nájde skrýšu, kde porodí 

4 až 6 mláďat. Z nich sa 3 až 5 mláďat dožije 3 roky. Levica, ktorá kojí mláďatá, potrebuje denne 

skonzumovať až 6 kg mäsa. Keď levica privedie svoje mláďatá do skupiny, ostatné levy ich prijmú 

medzi seba. Pripravila: Katka Gersová, redakčná rada 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Cicavec
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ce%C4%BEa%C4%8F_(taxon%C3%B3mia)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ma%C4%8Dkovit%C3%A9
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Srs%C5%A5&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Chvost_(stavovce)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Samec
https://sk.wikipedia.org/wiki/Samica
https://sk.wikipedia.org/wiki/Hlava
https://sk.wikipedia.org/wiki/Krk
https://sk.wikipedia.org/wiki/Hru%C4%8F
https://sk.wikipedia.org/wiki/D%C4%BA%C5%BEka
https://sk.wikipedia.org/wiki/Meter
https://sk.wikipedia.org/wiki/V%C3%BD%C5%A1ka
https://sk.wikipedia.org/wiki/Hmotnos%C5%A5
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kilogram
https://sk.wikipedia.org/wiki/Savana
https://sk.wikipedia.org/wiki/Step
https://sk.wikipedia.org/wiki/Afrika
https://sk.wikipedia.org/wiki/Juh
https://sk.wikipedia.org/wiki/Sahara
https://sk.wikipedia.org/wiki/Serengeti
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%A1rodn%C3%BD_park_Gir&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/India
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Antilopa&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Zebra
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDirafa
https://sk.wikipedia.org/wiki/Byvol
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slon
https://sk.wikipedia.org/wiki/Hroch
https://sk.wikipedia.org/wiki/Gorila
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%ADroda
https://sk.wikipedia.org/wiki/Potrava
https://sk.wikipedia.org/wiki/Mo%C4%8Diar
https://sk.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4so
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Tip na čítanie :Môj literárny hrdina 

Jules Verne: Pätnásťročný kapitán 

Pätnásťročný kapitán Dick Sand ma zaujal svojou odvahou. Bol taký odvážny 

a vytrvalý, že dokázal prekonať všetky prekážky, ktoré mu stáli v ceste. Bol 

plavčíkom na lodi Pútnik, ktorá lovila veľryby a zhromažďovala ich tuk. Dokázal 

dostať do bezpečia takmer celú posádku svojej lode a po smrti kapitána Hulla 

a loď majstra Howika sa stal celkom dobrým kapitánom. Trpel a prežil. Bol 

sirotou, ale po udalosti, keď Dick zachránil ženu a syna Jamesa W. Weldona, sa 

stal neoficiálnym členom rodiny. Dokázal byť kapitánom aj bez kapitánskeho 

vzdelania. Doba bola zlá a Afrika plná otrokárov. Dokázal dokonca predpovedať 

počasie. 

Keď sa skončila sezóna lovu veľrýb a Pútnik nemal plné zásoby kapitán sa 

rozhodol, že pri najbližšej príležitosti zásoby doplní. A to sa mu stalo osudným. 

Po nehode, pri ktorej prišla o život celá posádka lode okrem Dicka a kuchára 

Negora, velil na lodi Dick, ktorý mal len pätnásť rokov (a preto sa tak vlastne 

nazýva celá kniha). Černochov, ktorých zachránili zo stroskotanej lode Waldeck 

si vyučil ako schopných námorníkov. Na lodi ešte ako cestujúci išli a prežili aj 

žena majiteľa lode pani Weldonová, jej syn Jack, ujo Benedikt a stará černoška 

Nan. S černochmi našli na Waldecku aj psa Dinga verného pomocníka pri 

zdolávaní prekážok. 

 ... len chudák Dingo a Nan len tých sa nepodarilo zachrániť. Ale za všetko zlé čo 

Negoro, Harris a ostatní otrokári napáchali, budú potrestaní; a niektorí už aj 

zaplatili za svoje činy.  

A Dingo nakoniec pomstil Samuela Vernona, svojho pána tým, že zabil podliaka 

Negora, ktorý sa postaral o jeho smrť. Vernon ešte z posledných síl stihol napísať: 

Zavraždil ma a okradol ma môj sprievodca Negoro... dňa 3. Decembra 1871 tu, 

dvesto kilometrov od pobrežia - Dingo! Ku mne! 

Ale nakoniec sa všetko dobre skončilo, všetci dobrí boli spolu a oslavovali šťastný 

koniec. 

Pripravila: Katka Gersová, redakčná rada 
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Anketa...anketa...anketa...anketa... 
 

Piataci 22.11. písali testovanie, test z matematiky a zo slovenského 

jazyka. 

 

Redaktor Matej Švikruha , sám účastník testovania, oslovil niekoľko 

spolužiakov, aby sa mu zdôverili so svojimi pocitmi z testovania. 

 

 

Šimon: Mal som trochu stres, bol som šťastný. 

Michal: Pri monitore som bol nervózny, po testovaní som bol šťastný. 

Tomáš: Pri písaní som nemal stres, tešil som sa, že je to za mnou. 

Sofia: Mala som nervy, bola som šťastná a nejasná. 

Sára: Mala som dobrú náladu počas monitoru, cítila som sa veľmi dobre. 

 

Všetkým piatakom držíme palce, aby všetko dobre dopadlo. 

 

Pripravil: Matej Švikruha, redakčná rada 
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Viete, že...viete, že...viete, že... 

Najvyšší človek na zemi, aký kedy žil 

Robert Pershing Wadlow je považovaný za najvyššieho človeka, aký kedy 

žil na Zemi. Wadlow sa narodil v Illinois v roku 1918 a zomrel v Michigane 

v roku 1940. V čase svojej smrti meral presne 2 metre a 72 cm. Okrem toho, 

že jeho výška je celkom zaujímavý údaj, za povšimnutie isto stoja aj iné 

veci. Tak napríklad Wadlowova truhla bola 3, 28 m dlhá a široká bola 81 

cm a 76 cm hlboká. Vzhľadom na to, že bol vysoký, aj jeho hmotnosť bola o 

niečo vyššia, než je bežné. V čas smrti vážil 199 kg, ale jeho osobný 

hmotnostný rekord bol zaznamenaný na jeho 21 narodeniny, keď vážil 

presne 222, 71 kg.  

 

Keďže bol nadmieru vysoký a silný, už ako deväť ročný chlapec dokázal 

vyniesť svojho otca, ktorý vážil 77 kíl a meral 1,8 metra po schodoch ich 

rodinného domu. Avšak na to, aby také obrovské telo mohlo fungovať, 

Wadlow musel toho aj dosť zjesť. Jeho najvyšší príjem kalórií bolo okolo 

8000. Wadlowova extrémna výška priniesla otázku oblečenia. Nosil topánky 

číslo 37AA a jeho noha merala 47 cm, jeho ruky merali od zápästia ku 

koncu prostredníka 32,4 cm a rozpätie jeho dlhých rúk bolo 2, 88 m.   

Pripravil: Zalan Pavlik, 7.B 



22 
 

Zaujímavosti okolo nás... 

Slovensko je krásna krajina, ktorá ukrýva nedocenené poklady. Medzi nimi 

nájdete ale aj kuriozity, ktoré sú skutočne zaujímavé. 

 

1. Pri Liptovskom Mikuláši nájdete takzvanú Tatranskú madonu. Ide 

o najväčšiu mozaiku z mincí na svete, ktorá pozostáva zo 115-tisíc kúskov. 

 

2. Sad Janka Kráľa v Bratislave je najstarším verejným parkom v Európe. 

 

3. Na Lomnickom štíte vo výške 2634 metrov nájdete najvyššie položenú 

záhradu v Európe. 

 

4. Štátna mincovňa v Kremnici je najdlhšie pracujúci 

výrobný podnik na Slovensku. 

 

5. Bratislava a Viedeň sú najbližšie susediace hlavné mestá v Európe. Delí 

ich len 60 kilometrov. 

 

6. Slovensko je prekvapivo hneď po Rakúsku druhou najlesnatejšou 

krajinou v strednej Európe. Lesy zaberajú takmer 40% územia. 

 

7. Aj známe hollywoodske hviezdy majú predkov zo Slovenska. Napríklad 

je to Angelina Jolie, Paul Newman či John Malkovich. 

 

8. Nielen nad mostom SNP v Bratislave nájdete ufo. Jedno sa nachádza aj 

v bratislavskej Vrakuni. 

 

Pripravila:  Eliška Lenczová, redakčná rada 
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Vlastná tvorba...vlastná tvorba...vlastná tvorba...vlastná tvorba 

 

Stopy pamäti 

Neviem čo robím, 

Z úst slová púšťam. 

Bez zmyslu. 

Bez významu. 

Hlava je opitá, 

múdrymi rečami. 

Výstrelky pocitov. 

Nesmieme smútiť. 

Že vraj bude lepšie. 

Ale aj bolo. 

Strácam rovnováhu, 

beriem život na ľahkú váhu? 

Možno aj zamyslenie zišlo by sa. 

Možno aj nie. 

Chyby každý deň zakrývam.  

Pred ľuďmi, čo sa snažím ochraňovať.  

Nejde mi to.  

Každú noc zaspávam s výčitkami v hlave.  

Snažím sa málo?  

Dávam málo? 

Milujem málo?  

Nedokážem prekonať zábrany.  

Ale keď ja som šťastná.  

A toto vôbec neexistuje.  

Každý deň prežívam najkrajší z príbehov.  

Verím na rozprávky?  

Verím na zázraky?  
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Vidím vrany.  

To čierne vtáctvo.  

Čo že vraj zlo prináša.  

Čím to je?  

Prečo všetko upadá?  

Ja milujem.  

Ja  sa snažím.  

 

Autorka: budúca spisovateľka(možno) 
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                                                      Undertale : Naša recenzia 

Undertale je hra, v ktorej ste v podzemnom svete a bojujete, ale sa aj kamarátite s príšerami. 

Táto hra nie je moc populárna hlavne preto, lebo bola vytvorená v roku 2015 a má grafiku ako 

z roku 1998, je trochu vykockovaná, ale mne to osobne nevadí, ale viem, že keď tú hru budete 

hrať, určite vám to nebude vadiť. V hre musíte spraviť tri pochody: 

1. Pacifist - nezabiješ ani jednu príšeru a so všetkými budeš kamarát. 

2. Neutral - budete mať, keď zabijete jednu príšeru, ale nie všetky.  

3. Genocide- musíte zabiť všetky príšery vo všetkých lokáciách a všetky hlavné postavy.  

Keď už viete tieto informácie, môžeme začať. 

V Undertale je 9 hlavných postáv, ku každej poskytnem nejakú info. 

Z hlavných postáv  : 

Toriel - hovorí že je tvoja mama, ale nie je, totiž mala jedno dieťa ale to jej zomrelo 

Asgore - je kráľ podsvetia a manžel s Toriel, ibaže oni sa rozviedli a tak sa niekedy Toriel 

prezýva Kráľovná 

Sans - je kostlivec, ktorý je obrovský klamár, jeho meno je podľa formátu písma sans  

Papyrus - je brat so Sansom ten nie je klamár, ale je tak trochu šišnutý a sám o sebe hovorí, 

že vie variť špagety, ale v skutočnosti nevie 

Undyne - je rybočlovek, ale je to rytier podsvetia, stráži, aby sa nikto doň nedostal  

Alphys - veľa ľudí povie  Alphy, ale je to žena, ktorá pracuje vo svojom tajnom labáku  

Mettaton - je robot, ktorý sa hrá na novinára a je strašne vtipný 

 

 

Pripravil: Matej Švikruha, redakčná rada 
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Recenziu pripravil Maťko, nový člen redakčnej rady: 
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Vianočná inšpirácia...vianočná inšpirácia... 

 

Veselé Vianoce 

 

Vianoce sú veľmi super, má ich rado každé dieťa, 

Nemyslí sa na darčeky, ale na to kto ich nemá. 

Vianoce sú plné šťastia a radosti, 

Nikdy sa nemyslí na plač a bolesti. 

Užívaj ich celým srdcom, a nebudeš  mat starosti. 

Vianoce sú raz do roka, užívaj ich ako dieťa. 

Je to sviatok vianočný, čarovný i veselý. 

 

Pripravil: René Polák, 7.B 
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            Zábavná stránka 
Zaujímavé fakty: 

 

 Psy dokážu z dychu človeka vycítiť (vyčuchať) rakovinu alebo nízku hladinu cukru v krvi. Je 

dokázané, že vycvičené psy dokázali z dychu jasne rozpoznať rakovinové bunky, ktoré vylučujú 

relatívne ľahko odlíšiteľný pach, ktorý sa šíri celým telom, rovnako ako nízka hladinu cukru u 

diabetikov.   

 

  Jablká dozrievajú šesť až desaťkrát rýchlejšie pri izbovej teplote, ako keď sú v chlade. 

 

 Veľké biele žraloky sú síce obávaní predátori oceánov, ale na svoju korisť vedia aj trpezlivo 

čakať. Môžu plávať bez jedla až tri mesiace. 

 

 Pri odlete z jaskyne netopiere vždy odbočia vľavo, všimli ste si ako vylieta z úkrytu vo filme 

Batman? 

 

 Vážka si na svete veľa neužije, má životnosť len 24 hodín. 

 

 Slony sú jediné zvieratá , ktoré nemôžu skákať. Sú najväčším suchozemským živočíchom a 

slonica má najdlhšie tehotenstvo, až 22 mesiacov. 

 

 Makaky v Japonsku si vedia pomocou mincí, ktoré dostanú, nakúpiť v predajných automatoch 

jedlo. 

 

 Keď sa hrajú šteniatka, tak psíky vždy nechajú „vyhrať“ fenku. 

 

 Nórsko raz pasovalo tučniaka za rytiera a jeho meno je Colonel-in-Chief Sir Nils Olav. 

 

 Ak veverička nájde opustené mláďa, keď sú jeho rodičia preč, tak sa ho okamžite ujme. 

 

Pripravila: Lada Šatalová, redakčná rada 

 

http://www.aktuality.sk/clanok/239070/cukrovka-tichy-zabijak/
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Správičky zo školičky...správičky zo školičky... 

 

Hrdinovia našich kníh 
7.11 sa uskutočnilo vyhodnotenie „súťaže" Môj literárny hrdina .  

V miestnej knižnici privítali pani knihovníčky a pán riaditeľ knižnice žiakov 3.-

8. ročníkov škôl ZŠ Ivana Bukovčana a P. Horova. 

Prihlásených žiakov do výberu našej školy bolo 112,  z čoho ocenených 

(výhercov) bolo dokopy 5. V tohtoročnom kole bolo aj ocenenie od samotného 

riaditeľa knižnice a dve druhé miesta.  Naši víťazi:  

 

3.miesto získala Barbora Belošicová 7.A 

2.miesto získal Šimon Škrabana  5.B 

2.miesto získala Katarína Gersová 7.A 

A na prvom mieste sa umiestnil Matej Matula z 5.B 

CENU riaditeľa knižnice napokon získal Marko Mencl z 5.B, 

ktorý nám svoju prácu aj prečítal.  Písal o knihe s názvom Barry Trappny , ktorá 

mala zaujímavý obsah a pekné kresby,  ako povedal on sám.  

Nakoniec výhercov čakalo ešte menšie interview s Devínsko-novoveskou 

televíziou. 

  Výhercom taktiež blahoželáme aj my a dúfame ,že sa zapoja aj na budúci 

rok.  

Pripravila: Kika Pokorná, 9.B 
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Aj tak sa dá prežiť v škole  

 

Alebo 

 


