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Milí čitatelia! 

 

Srdečne všetkých zdravíme v novom školskom roku, ktorý je už v plnom 

prúde a konečne sme sa dočkali aj prvých prázdnin . No nie je to krásne?  

Vonku pani Jeseň maľuje pestrými farbami listy, vietor si pofukuje, 

slniečko sa zubato usmieva a my  si vychutnávame chvíle oddychu a aj 

strašenia, tekvicovania , tvorenia, vychutnávame si návštevy príbuzných 

a podobne.  

 BukuVINKY majú novú redakčnú radu, ktorá sa musela navzájom 

zoznámiť a spoznať. Ale vyzerá to, že mladá krv v redakcii bude prínosom 

a spolu so staršími budú super tím. Ivko, Andrejko aj Adamko , ba aj Zuzka, 

Miška či Lenka – to sú naši noví pomocníci v redakcii. Držíme im palce!! 

Už tu boli aj prvé exkurzie, návštevy múzeí , súťaže. Deviataci boli 

v Nemšovej aj v múzeu, hodovali sme s jablkami, siedmaci boli v Bojnej 

a zabehli sme si v jesennom behu na Grbe. 

Budeme sa snažiť informovať o všetkom. V dnešnom čísle sme dali 

priestor prázdninovým spomienkam, predstaveniu sa redakčnej rade a vlastnej 

tvorbe našich redaktorov. Budeme sa snažiť byť aktuálni aj zaujímaví, akční aj 

romantickí, veselí aj vážni. Tešíme sa na všetkých čitateľov. 

 

 

                                                                                        Vaše BukoVINKY 
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Predstavujeme redakčnú radu 

 

Volám sa ONDREJ TARAGEL a mám 10 rokov. Chodím do školy 

Bukovčana III. A mám rád: klub GOOD SPORTS, Minecraft, hypixel, 

elektrotechniku, svoje rádio a nášho psa Tildu. Kvôli elektrotechnickému 

krúžku, ktorý je v Starom meste, som sa naučil cestovať vlakom sám. 

V poslednom čase rád chodím s mamou na večerné prechádzky. 

Objavujeme nové miesta a zákutia, kde sme ešte nikdy neboli.  

Je tu pekne, ale radšej by som býval v San Franciscu, pretože je tam 

krajšie a myslím, že aj lepšie. Majú tam pekný červený most a kopcovité uličky. 

Predstavte si, že idete domov na bicykli a buď šľapete hore kopcom, alebo sa 

veziete dole tak rýchlo, že sa nedá ani zabrzdiť :)  

 

Volám sa ADAM 

LAUROVIČ. Rád hrám 

videohry, plávam a varím. 

Najdokonalejším dezertom, 

ktorý viem urobiť, sú banány 

v čokoláde. Palacinky 

s nutelou a tenké rezne sú 

jedlá, ktoré mám rád. Moje 

najobľúbenejšie filmy sú: 

Sám doma 1 a Sám doma 2. 

V škole ma najviac baví  

informatika. Na informatike 

sa niečo naučím 

o počítačoch. Kniha, ktorá 

ma najviac zaujala, je Denník 

odvážneho bojka. Ja mám 

rád moju rodinu a môjho psa. 

Zaujímavosti o mne sú, že 

viem rýchlo písať na počítači 

a viem dobre počítať 

príklady z matematiky. 
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Predstavujeme redakčnú radu 

Ahojte, volám sa IVAN  DRITOMSKY. Nemám čo písať, takže som 

napísal  iba toto: 

Narodil som sa v BRATISLAVE, mám 10 rokov, narodil som sa v júli. 

Moja mama a tato sú: 

Mama vedec u hasičov. 

Otec je veliteľ odboru tiež u hasičov. 

Mám veľmi rád palacinky, hamburger a wrap. 

Moja obľúbená skupina je Imagine Dragons a Foster the pople. 

Mám 1 brata a 1 sestru. 

Brat sa volá ANDREJ a sestra AMÁLKA. 

Andrej 8 rokov a Amálka 7 rokov. 

Mám rád vtipy ,knihy. 

Rád ich rozprávam, lebo som rád, keď sa ľudia smejú a práve čítam GRÁZLIK 

GABO A BANKOVÁ LÚPEŽ. 

Môj obľúbený šport je bicyklovanie a plávanie. 

Moji najlepší kamaráti sú FILIP a ADAM. 
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Predstavujeme redakčnú radu 

Ahoj, volám sa Miška Šauličová. Narodila som sa v Bratislave a mám 10 rokov. 

Moji rodičia  ma  mali ako prvú dcéru. Mám ešte sestru Dominiku, ktorá má 7 

rokov.  Moji rodičia sa volajú Zuzana a Matúš. Mám 3 bratrancov a jednu 

sesternicu, deda a obe babky. Všetci žijeme v Bratislave v mestskej časti 

Devínska Nová Ves ,kde navštevujem Základnú školu na Ulici Ivana Bukovčana. 

Medzi moje najobľúbenejšie predmety patria matematika, slovenský jazyk, 

telesná a angličtina. Popri škole chodím aj na mažoretky. Chodím do súboru  

TINA.   Náš súbor je v Devínskej. S ktorým chodíme na rôzne súťaže. Mám už 

10 medailí. Tento rok sme so súborom boli na 3 súťažiach. Medzi tohtoročné 

úspechy patrí prvé miesto na Majstrovstvách Slovenska v mažoretkovom športe, 

ktoré sa uskutočnili 3-5.5.2019 v AXA aréne v Bratislave.  S choreografiou Leví 

kráľ sme tam boli prvé. Potom bol Ella Cup 8.6.2019 v Malackách, kde sme 

skončili tiež na prvom mieste. A nakoniec sme  ako majsterky Slovenska 

v mažoretkovom športe v našej kategórii sme postúpili na Majstrovstvách 

Európy, ktoré sa konali tento rok v Chorvátskom Záhrebe  4-7.7.2019 .   Na tejto 

súťaži sa nám podarilo v našej kategórii obsadiť úžasné  3  miesto. Rada šijem 

a už tri roky chodím na šitie na našej škole.  Ďalej rada pozerám televízor a medzi 

moje najobľúbenejšie filmy patria Aladin, Leví kráľ a Následníci. Rada počúvam 

modernú hudbu. Mám rada prírodu. Rada chodím na chatu ,na hríby , ja ich síce 

nejem, ale rada ich zbieram. Potom rada čítam knihy. Zaujímajú ma knihy 

o povestiach ,encyklopédie a rôzne knihy o zvieratách. Mám rada všetky zvieratá 

okrem pavúkov. Najradšej mám delfíny  Milujem zimné športy. Milujem 

lyžovanie, sánkovanie.  
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Predstavujeme redakčnú radu 

Volám sa Zuzka Siváčková. O chvíľu budem mať 11 rokov. Chodím do 5.E. Mám 

veľmi rada kone. Rada na nich jazdím, aj sa o ne starám. Z predmetov v škole 

mám najradšej angličtinu a biológiu. Už piaty rok chodím do Základnej 

umeleckej školy na husle. Asi ako jediná z triedy mám rada brokolicu. Taktiež 

milujem cestoviny. Rada si čítam encyklopédie a vzdelávacie časopisy. Dúfam, 

že mi pôjde aj písanie do časopisu.  
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Predstavujeme redakčnú radu 

Volám sa Lenka Ješkovská. Chodím do 5. E  triedy, na škole I. Bukovčana 3. 

Baví ma tanec. Chodím do folklórneho súboru Kobylka. A absolvujem   

vystúpenia. Moje obľúbené jedlo 

je: pizza, kura z ryžou, zmrzlina, 

hranolky a šalát. Najradšej mám 

filmy: Sám doma, Oteckovia, 

Česko Slovensko  má talent 

a Naši. Mám rada zvieratá. Môj 

kocúrik, ktorého mám u starých 

rodičov, sa volá Miro. Má rád, keď 

sa spolu hráme a škrabkám ho. 
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Správičky zo školičky – Záložkovanie 

Účasť v projekte siedmaci a piataci 
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Správičky zo školičky : JESENNÝ  BEH NA GRBE 

 

 

  Zubaté slniečko si ešte len nesmelo pretieralo svoje očká, keď 12. 

októbra skoro ráno zbadalo na Grbe veľkú skupinu športovcov - bežcov.  

Niečo nie je v poriadku, pomyslelo si. Sobota? Skoré ráno?  Čo sa to 

deje? Prečo ešte nedriemu v teplučkých postieľkach ? Mamky aj ockovia, malé 

detičky, väčšie deťúrence  ba aj tínedžeri, kam ste sa to  vybrali? 

Veľmi sa tomu čudovalo, lebo akosi zabudlo, že v takomto nádhernom 

jesennom čase tu pravidelne naša škola na Ulici Ivana Bukovčana 3 

usporadúva svoj jesenný beh. A tradíciu sme dodržali aj tento rok. Bežcov od 

predškolského až po dopelácky vek neodradilo chladné, typicky jesenné 

sychravé ráno.  V priateľskej atmosfére, s čajíkom v ruke a dobre naladení 

postupne odštartovali všetci  účastníci behu . Odštartovali za zdravím, za 

dobrým pocitom, za úspechom v tejto obľúbenej školskej akcii. Pani riaditeľka 

Renátka Balogová pri odovzdávaní cien ocenila všetky športové výkony 

všetkých kategórií a odmenila ich peknými cenami. 

Všetci sa rozchádzali spokojní a príjemne unavení so sľubom, že o rok sa 

stretnú zase. Prečo by aj  nie ? Tak teda dovidenia! Výsledková listina je na 

stránke našej školy. Pozrite sa! 

 

 

Pripravila: redakcia 
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Náš rozhovor :Čo je to univerzita tretieho veku? 

Moja stará mama sa volá Danka Mikušová, má šesťdesiattri rokov. Prihlásila sa na univerzitu 

tretieho veku. Ak chcete vedieť čo to je, prečítajte si môj rozhovor s ňou. Bude pre všetkých 

inšpiráciou. Veď len nedávno v októbri sme si pripomínali Týždeň celoživotného vzdelávania.  

 

 

 „Čím ste chceli byť, keď ste boli malá? “ 

„Keď som bola malá tak som chcela byť letuška. “ 

„A čím ste v skutočnosti boli? “ 

„Pracovala som ako mzdová účtovníčka v Národnej banke Slovenska , čiže som pracovníkom 

vyrátavala výplatu.“ 

„Prečo ste sa prihlásili na univerzitu tretieho veku“? 

„No , zdalo sa mi že mám nejaké medzery v informatike a v zameraniach technického 

smeru. Keď som videla ten rozpis, čomu sa venuje štúdium na univerzite, vtedy ma to celkom 

zaujalo, tak som sa tam prihlásila“.  

„Kde je tá škola tretieho veku?“ 

„Je na Mýtnej ulici v Bratislave a je to Slovenská technická univerzita“.  

„Aký odbor ste si vybrali?  “                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

„Keďže som začala teraz len študovať , od októbra, tak prvý ročník je taký, že sa zaoberá 

rôznymi témami. Do druhého ročníka si už vyberiem tému, ktorá sa mi bude zdať 

najzaujímavejšia. Môžem si vybrať potom aj viacero tém“. 

„Z akých tém si môžete vybrať? “ 

„Sú to všeobecné témy ako napríklad: o fotografovaní , bezpečnosť a ochrana súkromia na 

internete , o informatike a nanotechnológii , o potravinách a výžive , pamäťové techniky , liečivá 

, drogy a jedy, potom je využitie žiarenia v medicíne a napríklad aj nové smery 

v automobilizme, napríklad aj jadrová technika a jej vplyv na životné prostredie. “  

„Ktorá vás najviac zaujíma?“ 

„Zaujíma ma potraviny a výživa , fotografia , ochrana súkromia na internete a informatika.“ 

„Prečo vás to zaujíma?“  

„Lebo sa mi zdá, že začínam mať problémy napríklad už 

z ovládaním aj telefónu, alebo aj z technickou 

komunikáciou.“ 

„Baví vás to v tej škole?“ 

„Tak zatiaľ sa to ešte nedá povedať, ale prvá prednáška bola 

celkom zaujímavá.“ 

„Od koľko rokov sa tam môže prihlásiť?“ 

„Od štyridsaťpäť rokov?“ 

 

Ďakujem vám za rozhovor a prajem vám veľa úspechov vo 

vašom ďalšom vzdelávaní. Za rozhovor pani Mikušovej aj 

Ivkovi ďakuje aj Soňa Škulová, redakcia. 

 

 

 

 

 

Pripravil člen redakčnej rady: Ivan Dritomský 
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CELÝ ŽIVOT PRED OČAMI 

Autor: Marcel Chlaň 

 
KAPITOLA 1.:  

JE TO LEN ZAČIATOK 

 

Kde to som? Čo sa to deje? Zrazu niečo počujem : „Pomóc! Kde to som? Haló!“ Uvedomil 

som si,  

že tu nie som sám a opýtal som sa. „Kto si?“ „Vlastne neviem“, kto si ty? Započul som jeho 

odpoveď a hovorím mu: „Ani ja to neviem, ale čo viem, je, že sa odtiaľto musíme vyslobodiť.“ 

Začali sme kopať, kričať, triasť sa... a prišlo svetlo... Vedel som, že to vyjde! „Jupííí!“ zvolal 

ten niekto, keď ho veľké niečo bralo. Teraz berie aj mňa... „Kam ideme!?“, kričal ten, čo bol 

so mnou.  

Podali nás nejakým, ani neviem ako ich volať. Budem ich volať Tapm. Tapm ma drží, ale 

prečo?  

Keď Tapm držala môjho známeho, povedal Tomáš, ale prečo? „A ty budeš Lukáš.“ Čo? 

„Hej!“, kričím o pomoc, „prečo ma podávate iným!?“, no nikto ma nepočúva. Plakal som, 

kopal som, kričal som... nepomohlo... Akurát to zhoršilo a Tomáša brali preč. Som smutný, 

unavený, chce sa mi spať.  

Konečne vidím aj Tomáša. Tak som sa veľmi potešil, až som začal kričať od radosti. Tapm ma 

zobrala na ruky a Tomáš sa ozval: „Lukáš, myslím, že toto je len začiatok.“ 

Zistili sme, že ja a Tomáš sme bratia. Tapm žena a Tapm muž nás zobrali na ruky. 

Odchádzame...  

a objavili  sme sa v menšej budove ako sme boli doteraz. Máme tu aj vlastnú miestnosť.  

Čas bežal ako strela a naučil som sa toľko nových vecí...  Napr.: Obraz, čo menil obrázky, je 

televízor, alebo že včela dáva žihadlo. Naučil som sa počítať, stavať lego kocky. Zistil som, že 

Tapm žena je moja mamička a Tapm muž je môj otecko.  

Práve odchádzame všetci štyria k pani Miške. Chodíme sa k nej hrať na zvuky. Miška ukáže 

obrázok a ja alebo Tomáš urobíme zvuk... ale najprv musíme zdvihnúť ruku. Napr.: vláčik robí 

„hú-hú“.  

Hneď, ako sme prišli domov, sme sa utekali hrať s legom. Lego je naša najobľúbenejšia hračka, 

staviame si legové mrakodrapy a keď si s nami stavia ocko alebo mamička, potom sú vyššie 

ako my.  

Ďalším skvelým zážitkom je veľká vaňa. Prvýkrát sme sa s bratom veľmi báli, no len do chvíle, 

kým nás mamička ponorila do teplučkej vodičky. Vo vode sa s bratom hrávame s loďkami. 

Tomášová sa vola Santa Mária a tá moja, Santa Roleta. Loďami do seba narážame, až sa práve 

tá moja loďka potopila až na dno vane. Tomáš zvolal, „Vyhral som!“, ale prišla moja tajná 

zbraň...  žralok, ktorý ho napadol a ponorila sa aj jeho loďka. Netušil som však, že aj on má 

tajnú zbraň... robotickú ponorku – transformera. Bojovali sme statočne, i keď ani jeden z nás 

nevyhral...  
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Keď nám mamička čítala prvýkrát rozprávku o kráľoch, princoch a princeznách, ani jedného z 

nás to nebavilo. Mňa skôr bavia bájky alebo rozprávky o vlkovi a zajacovi, ale Tomáš má 

radšej rozprávku Pat a Mat alebo program „Prerobíme vašu záhradu“. S ockom ho pozerajú 

stále alebo spolu niečo stavajú či montujú. Ja na také niečo nie som. Väčšinou chodím 

s mamičkou von do záhradky.  

Už poznám toľko zvieratiek, hlavne z našej záhradky. Raz sa stalo také, keď mamička sadila 

hlávkový šalát, že nečakane na ňu skočilo mačiatko. Mamička sa vtedy tak zľakla a zakričala, 

až ocinko s Tomáškom pribehli na pomoc. Mačiatko zobrali z mamičkinho chrbta... bolo také 

malinké, slabučké, ani chodiť nevládalo... „Čo urobiť?“ Mačiatko sme si nechali a dali sme mu 

meno Korunka. 

Korunka má svoje miesto v postieľke pri gauči. Vtipné však je, keď ju chceme poumývať... 

stále mňauká, dvíha ťapky a snaží sa utiecť. 

 

KAPITOLA 2.: 

MOJE NARODENINY 

 

Hneď ráno, ako sme vstali, mamička s tatinkom nás vystískali. Prišla aj babička 

Miška, dedo Dodo,  krstná s krstným. Ujo Milo a teta Danka nás zobrali hrať sa 

do izbičky a zavolali aj našu sesternicu Natálku a hrali sme sa s legom. Z hry nás 

vytrhol mamičkin hlas, ako nás volá do obývačky.  

Prišli sme do obývačky, ale nikto tam nebol. Prešli sme k stolu a ani tam nikoho. 

Po hodnej chvíľke, keď sa Tomáš práve chystal plakať, sa všetci okolo nás 

objavili a vykríkli: „Všetko najlepšie k narodeninám!“ 

Nestíham sa čudovať. Plný dom ľudí a niektorých vidím prvýkrát...  Stôl plný 

darčekov a torta. Ja aj Tomáš s otvorenými ústami pozorujeme pobehujúcich ľudí 

okolo nás... Smejeme sa, keď sa snažia s nami komunikovať našou rečou... 

Mamička nás vyobliekala, ja som dostal zelené tričko so psom a Tomáško dostal 

zelené tričko s robotom.   

 

Zaujala ma veža, na ktorej stáli roboti a zvieratká. Tomáša zaujali krabice, ktoré 

nosili a ukladali 

na stôl, ale ja, tie zvieratká na vežičke som veľmi chcel. „Stačí, ak sa dostanem 

ku stolu.“ pomyslel som si. Prvý krok, vyliezť na stoličku... super, zvládol som 

to!... a už iba dočiahnuť vežičku. Naťahujem sa, naťahujem... už iba kúsok... „čo 

to je!“... vežička sa preborila a moje ruky sa ocitli v torte. Rozplakal som sa. 

Mamička ma zdvihla na ruky, poumývala a vrátila späť k ostatným. Bolo po 

vežičke. Stále som smutný. Zvieratká tam už neboli. Prečo tam už nie sú? Prečo 

ma mamička pokladá na zem vedľa Tomáša?  

 

Mamička k nám ide a rozbaľuje jednu z krabíc. „Hú!“ „Zvieratko!“ zostal som 

šťastný. Dostal som žirafu a Tomáško robota.  

 



13 
 

O pár dní sa vedľa nás prisťahovali noví susedia. Hneď sme sa s nimi išli 

zoznámiť. Povedali, že im máme hovoriť Katka a Milan. Teta Katka mňa aj 

Tomáša poslala hrať sa s Braňom a Barborou.  

Braňo je chlapec, čo má jeden rok a má rád robotov. Keď sme vošli do ich izby, 

tak som otváral ústa... toľko hračiek! Tomáš sa s Braňom hral na vojakov a ja 

som sa zatiaľ hral s Barborkou so zvieratkami.  Ona mala koníka a ja žirafu.   

 

Len čo sme oslávili svoje prvé narodeniny, už sme tu mali oslavu druhých našich 

narodenín.  Tentokrát som na vežičku dával veľký pozor. Darčeky sme si mohli 

otvoriť samy. Nedostali sme iba robotov a zvieratká, ale aj pekné tričká a kraťasy, 

blíži sa totiž leto. Ja som dostal však také čudné kraťasy. Nakukol som 

k Tomášovi, či má aj on také isté.  

 

Po oslave sme vyšli do záhradky. Tomáško s tatinom kopali veľkú jamu a 

mamička im pomáhala. Bolo tam toľko dážďoviek, že až. Ja som práve vtedy 

jedol maliny a venoval som sa slimákovi Jožkovi, ktorého som pozoroval. Bol to 

veľký, hnedý slimák s čiernym pásikom na krku. Chodil som ho každý deň 

kontrolovať a pestovali sme pre neho púpavy. Vytvorili sme mu jeho priestor 

a prikrývali ho vrchnákom. Postupne sme mu priestor zväčšovali a slimák rástol. 

Dnes už to nie je iba jama, ale výbeh s jamou. Po bokoch jamy je špeciálne 

lepidlo, po ktorom slimák nevylezie. Má tam aj dostatok púpav...  

 

Pýtate sa, čo je s mačiatkom? Už si behá po celej záhradke... keď sme Korunku 

našli, musela ísť veterinárovi a dal nám takú hadičku, cez ktorú sme museli 

Korunku kŕmiť. Teraz radšej papá Whiskas. Korunka sa hráva s Jožkom, 

neubližuje mu, skôr sa ho bojí. 
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Ja a prázdniny 

 

Prvý deň sme navštívili starých rodičov. A tam sme prespali. S babkou 

sme spravili dreň. S dedkom sme išli ku krstným  rodičom. Vrátili sme sa 

a čakalo nás prekvapenie. Dostali sme dreň so zmrzlinou. Bolo to veľmi dobré 

a chutné. Potom s plným bruchom sme si išli oddýchnuť. Po 1 hodine sme sa 

zobudili. Bolo strašné teplo, tak sme išli kúpať. S bratrancom a sesternicou sme 

sa špliechali, hádzali sme si loptu, ponárali sa ... začalo byť chladnejšie a išli 

sme do vnútra, aby sme neprechladli. Obliekli sme si bundy a išli sme k 

domácemu jazierku, tam nás čakali pažravé ryby, ktorým sme dali so starým 

otcom najesť.  

V sobotu prišli pre nás rodičia.  

 

 

 

 

Pripravila: Lenka Ješkovská, redakcia 

 

 

  



15 
 

Letné spomienky Adama 

 

 

Na prázdniny sme išli do Anglicka lietadlom. Bolo tam super. Bývali sme 

v prenajatom rodinnom dome v krásnom mestečku Hastings.  

Prvý deň sme išli pre brata Dávida, ktorý tam pracoval. Stadiaľ sme išli do 

mesta Bexhill, kde sme sa prechádzali. V druhý deň sme vycestovali na  hrad 

Bodiam Castle, ktorý je obkolesený vodnou priekopou a potom sme išli tam, kde 

Dávid pracoval. Boli sme tam na večernom programe. V tretí deň sme boli 

v Londýne a tam som bol s bratmi v múzeu Madame Tussauds. V štvrtý deň sme 

boli na Seven Sisters. V piaty deň sme išli do mesta Canterbury. Je to malebné 

mestečko. V šiesty deň sme navštívili mesto Brighton. A v posledný siedmy deň 

sme išli domov.  

Týmto výletom sa mi splnili moje veľké sny - navštíviť Anglicko a letieť 

lietadlom. Letel som až dvakrát – tam aj späť. 

 

 

Pripravil:Adam Laurovič, redakcia 
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Dovolenka v Slovenskom krase 

Cez prázdniny som bola navštíviť jaskyne v Slovenskom krase. Boli sme 

ubytovaní na gazdovskom dvore, kde chovajú veľa zvierat: ovce, prasiatka, 

kozliatka, somáre, sliepky, zajace, kačky a mali tam aj veľké stajne s veľmi 

vysokými koňmi. Navštívili sme tri jaskyne: Domicu, Ochtinskú aragonitovú 

a Gombaseckú jaskyňu. Prešli sme sa aj k  Silickej ľadnici, ale tá nie je 

sprístupnená. Nezabudli sme navštíviť ani kaštieľ Betliar s jeho záhradami, boli 

veľmi pekné. Bolo to super! 
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Pripravila : Zuzka Siváčková redakcia 
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Moje prázdniny 

 

 

 Moje prázdniny  začali dovolenkou v Chorvátsku na ostrove KRK, kde 

sme boli  celá rodina aj s bratrancom Mirkom. 

 Keď sme sa vrátili z Chorvátska, potom  som bola  s dedom, sme spolu 

chodili na záhradu. Potom som bola s babkou  na výletoch v Malkia parku a na 

kúpalisku v Maďarsku. Potom sme boli celá rodina na Orave, kde sme chodili 

po túrach.  

 Prvý augustový týždeň som bolo s mojou kamarátkou Zuzkou v Pony 

tábore  pri Devínskom jazere.  Po tábore sme boli všetci aj so Zuzkou na 

chalupe pri Púchove . 

Keď sme sa vrátili som bola so sestrou v mažoretkovom tábore.   

Posledný augustový týždeň sme išli znova do Chorvátska ukončiť letné 

prázdniny. 

 

Pripravila: Miška Šauličová, redakcia 
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SPOMIENKY Z PRÁZDNIN 
 

Začiatok leta sme strávili dvanásť dní v Chorvátsku, na ostrove Murter v meste Murter. 

Boli sme tam so strýkom, tetou, babkou, dedkom a dvomi sesternicami Alžbetkou a Terezkou. 

Bolo super, že som tam oslávil moje meniny. 

Večer môj dedo kúpil pre celú rodinu obrovskú večeru  v reštaurácií s morskými plodmi, tiež 

volá sa Ivo. Tak sme mali spolu krásny večer, až na zakončenie, pretože sa prihnala obrovská 

búrka. Utekali sme domov, čo nám nohy stačili, snažil som sa behať pomedzi kvapky a blesky, 

no nepomohlo to, prišiel som domov zmoknutý do poslednej nitky, akoby som vyšiel zo sprchy. 

Do mora sme sa chodili kúpať z troch pláží: jedna bola pod nami, druhá nad nami (moja 

najobľúbenejšia) a tretia asi tri kilometre od nás, na tú sme chodievali autom. 

Chytili sme dvoch krabov pustovníkov,  asi desať hviezdic (z toho jednu sme si zobrali domov 

a vysušili). 

Počas pobytu sme si urobili výlet do mesta Zadar, kde sa narodil slávny futbalista Luka Modrič. 

V novom prístave majú pod mólom umiestnený morský organ, je to naozaj krásne, keď 

pozeráte na more a počúvate ten krásny zvuk.  Starí rodičia ma zobrali na výstavu Salvatora 

Dalího španielskeho umelca, a kúpili mi tam darček k narodeninám, tečúce hodiny, ktorými 

chcel autor povedať, že čas sa nikdy nezastaví a stále tečie. 

Cesta z Chorvátska ubiehala pomaly, trvala okolo šesť hodín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiež sme boli v Českej republike stanovať, bol to kemp hneď vedľa Aquaparku Moravia. Išli 

tam s nami aj naši kamaráti Filip, Miška, Alenka a Jožko Kochrdovci. Zobrali sme si tam aj 

bicykle a asi miliónkrát za deň sme obehali celý kemp. Veľmi ma to bavilo , keďže  tam je fakt 

dosť obchodov. Každý deň sme si kúpili zmrzku a večer sme išli do kina. 

V stanoch bolo príšerne teplo, ale keďže sme ich mali medzi dvoma jazerami, osviežili sme sa 

vo vode naľavo aj napravo od nás. Naučil som sa tam jazdiť na vodných lyžiach.   

Raz sme boli aj v Aquaparku Moravia. Je tam asi milión bazénov, ale tobogánov je tam menej 

ako v  Tatralandii, kam chodíme vždy, keď ideme do Vysokých Tatier.  

Prázdniny boli úplne super. 

 

 Pripravil: Ivko Dritomský, redakcia 
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Naša  aktuálna  tvorba (redakcie) : 

 

Halloweenová párty 
 

Dňa októbra 31. 

zľakneme sa všetkého. 

Ducha, hada, pavúka,  

aj každého zloducha. 

Masky si oblečieme, 

kamarátov vyľakáme  

a pri tom sa zabavíme, 

na párty dlho, dlho spomíname. 

Príbytky si strašidelne 

vyzdobíme,  

priateľov tým prekvapíme. 

Celú noc sa báť budeme,  

ale pri spomínaní na Halloween 

sa potom zasmejeme. 

 

Pripravili: Miška, Zuzka, 

Lenka 

 

 

Helloween sa chystá zasa, 

Neučí sa, neskúša sa, ale 

 každá 2,3,4,5 odpúšťa sa. 

Odteraz bude sranda zasa, 

 do školy nechodí sa. (lebo sú 

prázdniny) 

 

 

Strašidlá sú prebytočné,  

sú to zvláštne tvory nočné. 

Strašidiel sa nebojíme,  

všetky kúzla ustojíme. 

Ivan – ten sa nebojí, 

Adam aj čerta odplaší. 

Zábavy si užijeme, 

s maskou z domu do domu pochodíme. 

 

 

Pripravili: Ivko, Adamko 
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Jesenno- školské básničky 
 

 

Zima bude čoskoro 

a sneh bude neskoro. 

Jeseň však ešte je 

pohár čajíka nás zohreje. 

Jesenné prázdniny už sú 

 a všetkým deťom radosť prinesú. 

Zabudnite na školu 

a svätý pokoj majte tu 

 

 

 

Jeseň prišla k nám. 

Veľkú radosť mám. 

Doma si ja zakúrim 

a kakao uvarím. 

Leto je už za nami, 

letné radovánky sa už skončili. 

Do školy sme sa vrátiť museli, 

dobrou kofolou sme to zapili. 

 

 

 

 

Pripravil: Ivko, Adamko, redakcia 
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Vlastná tvorba – jesenná nálada 

 

Jeseň 
Prišla jeseň k nám, 

zafarbila líčka nám aj vám. 

Do domu sa zatvoríme  

a drevom si dobre podkúrime. 

 

Nebude nám zima, 

 prikryje nás teplá perina 

Uvaríme teplý čaj  

A budeme sa tešiť opäť na milú jar. 

      

 

 

Jeseň je už tu. 

Listy padajú. 

Máme veľkú tekvicu. 

Vyrežeme si ju. 

 

Vietor fúka na strome, 

Lenka je už v pozore, 

Chystá si už čiapku. 

Zastraší ňou zimu – 

kamarátku. 

 

 

 

 

 

 

Pripravili: Zuzka, Lenka, Miška , redakcia 
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VÝLET DO FORESTRU – naša tvorba 

 

V prvý prázdninový deň sme mali vyraziť s mojimi kamarátmi Ivanom a 

Adamom na výlet do Forestru. Forestr  je obrovský les a vraj sa tam dejú divné 

veci.  Tešili sme sa, že ako prví z našej triedy preskúmame tajomný Forestr. 

Chvíľu sme sa v aute rozprávali a potom Adam povedal: „Počuli ste už o tom, 

že vraj niekto vo Forestri zmizol?“  

„Nie,“ odpovedali sme s Ivanom naraz. 

„Niekto tam išiel a už sa nevrátil... Len som o tom počul, neviem či to je 

pravda. Vraví sa, že ...“  

„O chvíľu tam budeme!“ prerušila nás mama.  

Pozreli sme sa z okna: všade okolo iba stromy. Nik iní, iba my a stromy. „Tu by 

som sa nechcel stratiť“, povedal Ivan.  

Po chvíli jazdy lesom sme zastavili a mama povedala: „Už sme tu!“. Vystúpili 

sme a pozerali sme okolo seba. Na mobile žiadny signál, žiadna wi-fi. 

Nefungovala mi ani satelitná wi-fi.  

„Už sme vo Forestre?“ spýtal som sa.  

„Ešte nie,“ povedala mama: „Ten je 10km odtiaľto.“ 

„Tak prečo sme zastavili?“  

„ Cesta už ďalej nepokračuje.“  

„To pôjdeme 10km peši!?“, spýtal sa Adam.  

„Nie. Je tu jedna chata, tam prespíme. A vyrazíme až ráno.“ 

„Č...čo?!“, zľakol sa Ivan. „Vo Forestre? Nikdy!!!“  

„Neboj sa, veď ešte ani nie sme vo Forestre“, snažil som sa upokojiť Ivana. 

Naozaj bola kúsok odtiaľ malá drevená chata. Patrila maminmu strýkovi. Tam 

sme sa najedli. Keď sme išli spať, Adam sa opýtal: „Myslíte, že zajtra nájdeme 

toho strateného človeka?“ 

„Nie“, odpovedal Ivan. 

„Buďte ticho vy dvaja!“ zakričal som. „To sa pri vás ani nevyspím!?“ 

 

Ráno boli pri raňajkách všetci ticho. Všetci sme vedeli, že zajtra ako prví 

vyrazíme do Forestru. Hneď ráno mama  začala baliť veci na výlet. A o chvíľu 

sme vyrazili.  

Dlho sme šli len obyčajným lesom, nikde sa nič nedialo.  

A zrazu Ivan: „Počuli ste to?“ 
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„Čo?“, spýtal som sa. 

„Ten zvuk!“ 

„To sa ti asi zdalo, povedal Adam a šli sme ďalej. Potom sme všetci počuli zvuk 

ako keď niekde v diaľke nabúra auto.  

„Čo to bolo?!“ rozkričal sa Ivan.  

„J...ja neviem“, povedal som. A zrazu tesne vedľa mňa z oblohy spadlo auto. 

Ivan sa zľakol tak, že spadol na zem.  

„Zdrhajte!!“ zakričal som a všetci sme sa rozbehli tým istým smerom. Keď sme 

bežali, počul som za nami slabý hlas: „Počkajte!“ 

To mi však už bolo jedno. Šprintovali sme preč a keď sme , kričali sme jeden 

cez druhého:  „OMG! Prečo padajú autá?“  

„Neviem! Počkať! Kde je mama?“ 

Všetci sme sa rozhliadli okolo a mamy tam nebolo. 

„Myslím, že nás nedobehla!“ povedal Adam. 

„No jasné! Veď ona nie je taká rýchla ako my, ty logik!“, kričal Ivan. 

„Nehádajte sa!“ zakričal som, „už sa stmieva a my sme kúsok od 

Forestru!Sústreďte sa na prežitie! Rozložíme sa tu a...“ 

„Je neskoro“, poznamenal Ivan.  

Rozhodli sme sa, že ak mama nepríde, rozložíme sa na mieste a tak tam 

ostaneme do rána! Začali sme vybaľovať veci a vtom sme niekde v diaľke 

počuli zvuk ako T-rex. 

„Sme v lese alebo v Jurassic 

world?“ opýtal sa Ivan. Ten 

zvuk nás tak prekvapil, že 

sme sa nestihli báť. Ani keď sa 

zo stromov na nás vyrútil 

nejaký divný tvor. Odrazu 

akoby všetko zmizlo a ja som 

sa prebudil u seba doma: 

„Počkať, to bol len sen?“ 

                                

                                          

                                     Napísal: Andrej Taragel, redakčná rada 

 


