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Čím to je? 
 

Prečo sa rieka do mora vlieva?  

Prečo niekto plače, keď nemá prečo? 

Prečo si  niektorí ľudia myslia viac, ako by mali? 

Prečo ľudia vravia, že starostí majú veľa? 

Skryté talenty sú také výnimočné...  

Prečo niektoré veci nevidíme? 

Prečo ľudia ničia svet?  

Prečo sú takí krutí? 

Prečo sneh je biely?  

Prečo je vesmír nekonečný? 

Prečo teórie neplatia pravdivo?  

Prečo ľudia prídu a odídu? 

 

Moje motto:  

Netreba sa zaoberať tým, prečo niekto spravil to a iný iné, 

život máme len jeden a ak ho strávime týmito otázkami, 

tak za to nestojí.  

 

Nebuď labuť!                                                                                                                       

 

 

 

Nikola Cuninková 7.B 

 

 



Staré časy 
Milí čitatelia! 

Dnes by som sa chcela s Vami podeliť o môj názor na mládež v minulosti 

a mládež v súčasnosti. 

Podľa mňa v minulosti bola mládež lepšia. Mali viac spoločných zážitkov, 

pretože nebola toľká elektronika, a tak sa sústredili na seba a na svojich 

kamarátov. V minulosti mali oveľa menej vecí, ako máme my teraz. Napr. oblečenie, 

ktoré si väčšinou museli šiť sami, lebo v obchodoch toho nemali tak veľa. 

Teraz toho máme až príliš a niekedy sa nevieme rozhodnúť, či si máme 

vziať to alebo to. Nehovorím, že som iná ako moji vrstovníci. Tiež by som 

nevydržala bez elektroniky, ako je počítač či mobil, viac ako týždeň. 

Preto obdivujem mládež z minulosti, že si vážila viac živé bytosti, ako keby 

sa mali predbiehať, kto bude mať lepšie, drahšie a modernejšie veci. 

Dúfam, že sa Vám tento príspevok páčil. Ďakujem za Vašu pozornosť. 

 

                                                           Tamara Mišíková, 8. A 

 

 

 

 

Odcudzovanie medzi mladšou a staršou generáciou 
 

Dovoľte, aby som aj ja vstúpil do diskusie.  

Stotožňujem sa s názorom, že byť mladý nie je ľahké. Súčasná mladá 

generácia sa zaujíma viac o techniku ako o to, čo má v hlave. Ešte nedávno to bolo 

inak a ľudia si cenili viac svoje vedomosti. 

Ja osobne si myslím, že svet mladého človeka je plný otázok a neistoty. 

Dnešní mladí ľudia sa nedajú porovnávať s generáciou svojich starých rodičov.  

Či už tým, čo je pre nich dôležité alebo správaním.  

V minulosti veci ako počítač, tablet, mobil či internet neboli a vôbec to 

deťom v tom čase nechýbalo, keďže sa každodenne stretávali vonku a vymýšľali 

rôzne hry. No dnes je to presne naopak. Deti už ako malé dostávajú do rúk svoje 

prvé telefóny a namiesto písania listov si píšu radšej cez sociálne siete. Celé hodiny 

trávia na internete a toto je pre starších nepochopiteľné.  

Myslím si, že práve technika je jednou z príčin odcudzovania medzi mladou 

a staršou generáciou. 

Verím, že si mladí a starší nájdu spoločné záujmy. 

Ďakujem za pozornosť. 

                                                                       Peter Vidlička, 8. A 



Obojaký svet 

 

Predstavte si, že by obojaké spoluhlásky žili taký 

istý život ako my... Robili by také isté veci, chodili by 

dokonca aj do školy. Malo by to však jeden háčik: žili by 

v učebniciach. 

Jedného krásneho dňa kniha slovenského jazyka 

voňala pre obojaké písmenká tak nezvyčajne i zvyčajne, 

veselo, ale aj smutno. Bolo to jednoducho na počudovanie.  

Keď sa ráno zobudilo písmenko M, ktoré mimochodom bývalo na strane 24  

v knihe slovenského jazyka pre prváčikov, zistilo, že už je 12:00 a že zaspalo. 

Rýchlo si dalo rizoto, ktoré je najobľúbenejším jedlom všetkých obojakých 

písmeniek. Pretože sú z neho potom veľmi sýte. Pýtate sa, prečo musí byť obojaké 

písmenko sýte? No predsa, aby ho ten prváčik v učebnici aj uvidel, keď číta. 

Opustilo svoj byt a šup-šup do práce! Keď dorazilo na stranu 36, kde malo 

vystupovať v slove „mýto“, uvidelo, že na strane 36 je obrovský ruch.            

Rýchlo pribehlo k písmenku S, no to len ukazovalo niekam von z knihy do rohu.  

Od samého strachu S utieklo až na stranu 55. M stále nič nevidelo, a vtedy  

to zbadalo: „M...m...m..., mýýýš!“ zakričalo. Myš, ako je už známe, je hlodavec.    

Ale najradšej obhrýza učebnice  slovenského jazyka. A ako sa sem tá myš dostala? 

Ľahko. Keď Janko (ktorému učebnica slovenčiny patrí) jedol ryžu, popadala mu     

na zem, no on ju po sebe nepozbieral. A po tejto ryžovej cestičke sa myš dostala 

k slovenčine. 

Keď sa už myš ňufákom takmer dotýkala knihy, P zakričalo: „Zachráň sa, kto 

môžeš““!  A práve v tejto chvíli na strane 36 vznikol neuveriteľný chaos.                

R začalo neuveriteľne ziapať, V aj s B preskočili do učebnice matematiky.                      

A Z? To jednoducho omdlelo. No M nestratilo hlavu. Rozbehlo sa oproti myši, 

presne pred ňou zastavilo a hodilo čo najďalej od seba jedno zo zrniek ryže.      

Myš za zrnkom utekala a utekala, až sa dostala von z Jankovej izby a už sa nikdy 

nevrátila. A ponaučenie: Netreba sa hneď biť a machrovať, stačí iba dobrý 

rozum mať!“ 

 

                                                                                   

      Sofia Kulisievičová, 6. A 



Skratky a výroky zo školských lavíc 
 

H. S. N. C. – húsenica 

T. S. L. C. – Tu sa len spí! 

N. V. P. V. – Nevstupovať! 

I. S. U. – Ide sa učiť. 

D. P. – Daj pokoj! 

V. Š. – veľká špina 

D. K. – dobrý kamarát 

 

(žiaci 7. B) 

 

 

Andrej Sládkovič bol významný štúrovský baník. (8. A) 

 

 

 

Uhádnite, čo je to? 
 

1. Jeden hore, dvanásť dolu. 

2. Sedí pani na kláte v tmavom, čiernom kabáte.   

3. Dvaja bratia ustavične okolo jedného vŕšku 

behajú a vyzerajú sa, a nikdy sa vidieť nemôžu. 

4. Na veži sedím, nie som vták, vo vrecku ležím, na rukách sa nosím, kto som? 

5. Má väčší chvost ako celé telo, nikdy to zo stromu nezletelo. 

6. Nosím bremená veliké takmer celý rok cez velikú vodu, ale sa od brodu nehnem 

ani krok. 

7. Hádaj, kto vieš hádať, hádaj ale skoro, červené po smrti, živé čierne bolo. 

8. Lieta po poliach, a nie je to kôň. 

9. Dierka pri dierke, srsti dosť, pritíska, nadúva, ktosi ho načúva. 

     A keď capček spľasne, hneď radosť vyhasne. 

10. Sivý starec prišiel k nám, všetku vodu vypil nám. 

 

(Mesiac, noc, oči, hodiny, veverička, most, rak, vietor, gajdy, mráz) 

 

 

(zostavili žiaci 6. A) 

 

 



Cestou do školy .... 

 

Pre niekoho je cesta do školy len bežná rutina. 

Absolvujeme ju denne. Vnímame síce okolie, ale kto 

vie presne vymenovať, aké stromy rastú pred školou, 

aké rastliny rastú v tráve?  

Pokúste sa rozhliadnuť okolo seba cestou do školy 

a spoznajte ten malý kúsok prírody, ktorý sa 

nachádza v tejto našej betónovej džungli.      

      

Aj žiaci 6. ročníka sa o to pokúsili na hodinách 

biológie v projekte s názvom ZELEŇ MÔJHO 

OKOLIA. Tu je malá ukážka. Ostatné projekty 

nájdete na nástenke pri kabinete prírodopisu. 

 

Tamara Tarabíková, 6. A 

Cesta domov 

 

Tento zvyčajne nezvyčajný svet sa dá opísať jedným 

slovom – m a g i c k ý. V tomto svete majú všetky problémy 

krídla a odlietajú až za hranice tejto krajiny. 

 

Prebudil som sa na šteklenie 

nekonečne dlhých slnečných lúčov. Každým mávnutím krídla 

som sa pomaly prebúdzal. Tá krásna vôňa živice zo stromov 

v prírode priletela až k môjmu nosu a ja som sa zhlboka 

nadýchol. 

 

Táto krajina by nebola taká čarovná, keby tá žltá 

lepkavá tekutina nebola na listnatých stromoch. Jeden taký rastie priamo pri 

našom dome. Áno, je to mohutný javor, ktorého lístie šumí ako more. 

Aj toto čarovné obdobie sa raz musí skončiť, a to v zime, keď stromy zhodia 

závoj lístia a ja musím ísť späť domov. 

                                                        Peter Vidlička, 8. A 



CESTA DO PARÍŽA 
 

Môj sen bol ísť do Paríža. 

Splnil sa! Hneď ako som pricestovala, išla som si 

pozrieť Eiffelovu vežu a vyletela som na najvyšší vrch, 

kde ešte nikto nikdy nebol. 

Po tomto výlete som celkom vyhladla a vybrala som 

sa do reštaurácie. V reštaurácii bolo to najlepšie jedlo, 

aké som kedy jedla. A to najlepšie – jedlo bolo zadarmo! 

A potom pomaly domov. Domov pôjdem... Ešte 

neviem ako, lebo možností mám veľa. 

Zadumaná idem po osvetlenej ulici Champs-Elysées a všade je ticho. 

Sadnem si na lavičku a zaspím. 

Ráno sa zobudím vo svojej izbe!? Celé to bol len sen? Ach jááj! 

                                                        

                         Tamara Mišíková, 8. A 

 

       CESTA 
 

Kam idem? Nik nevie. Pýtam sa samej seba, 

ale neviem. Obzerám sa okolo seba... Všetko mi je 

povedomé, ale kam teraz? 

Snažím sa nájsť tú správnu cestu. Ale ktorá 

to je? Cítim, ako mi slza steká po červených lícach. 

Počujem vietor, ktorý sa mi ticho prihovára, ale ja 

mu nerozumiem. Ten šum ma mätie. Snažím sa nájsť smer, ktorý ma privedie 

na správnu cestu. 

Zrazu sa spomedzi listov vynoria ranné slnečné lúče hladiace moju tvár. 

Dávajú mi silu ísť ďalej, vstať a bojovať. Hľadať a ísť vpred.  

Zhurta sa postavím, oprášim a zrazu uvidím svoju cestu. Kráčam 

a hľadím na rôzne stromy a zrazu... Som na konci. Uvidím veľký úžasný javor. 

Premýšľam, čo teraz, dotknem sa stromu a zrazu... Zatvorím oči a cítim všetko 

okolo seba. Viem, kde je moja cesta. Zhlboka sa nadýchnem, otvorím oči, a... 

                                                                   

  Liana Gašparíková, 8. A 



Džez 
 

Džez (v angličtine jazz) je hudobný žáner, ktorý 

vznikol začiatkom 20. storočia v USA, v meste New 

Orleans. V tom čase mnoho otrokov a otrokýň dostalo 

slobodu, čo spôsobilo miešanie génov s bielymi 

obyvateľmi. Aj džez samotný vznikol akýmsi 

zmiešaním hudobných génov. Je to hudba černochov, 

ktorá vznikla postupným zlúčením afroamerického 

folklóru (najmä blues) s európskymi hudobnými 

tradíciami. Černosi mali zakázané používať svoje 

bubny a keďže sa hudby nechceli vzdať, začali 

používať dychové nástroje, ktoré používali belosi. Džez je najdôležitejší kultúrny 

prínos Ameriky svetu. 

Typické nástroje: saxofón, trúbka, trombón, klarinet, klavír, gitara, kontrabas, 

bicie, spev. 

Ako hudba je známy po celom svete, využíva miestne národy a regionálne hudobné 

kultúry, pričom jeho estetika je prispôsobená jeho rozmanitému prostrediu 

a vedie k mnohým štýlom. Štýl sa vyznačuje improvizáciou, zvláštnym spôsobom 

tvorby tónu a stretávaním niekoľkých metrorytmických pásiem. Z tohto štýlu od 

jeho vzniku vzniklo mnoho iných štýlov ako napríklad bigband, bepop, cool jazz, 

jazz fusion, acid jazz a iné. Džez znamenal zásadný prevrat v populárnej hudbe 20. 

storočia. 

Medzi známych džezmenov patrí Billie Holiday, Miles Davis, Benny Goodman, Duke 

Ellington, Charlie Parker, Louis Armstrong a ďalší. Známym slovenským džezmenom 

je Peter Lipa. 

 

 

 

 

 

                                                                                         

  Liana Maronová 8.A 

 



Tajnička 

1. deň nasledujúci po pondelku 

2. chlap    
3. vodný živočích   
4. skratka pre informatiku  
5. hráč hokeja   
6.  10 po anglicky   
7. na konci otázky je ...  
8. šašo po česky   
9. dopravný prostriedok  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristína Vasilečková 7.B 
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PROJEKT NA FYZIKU: Balón 

 

Pani učiteľka Lošonská  nám zadala štyri témy.  

My sme si vybrali tému balón. Pracovali  sme na ňom štyri 

žiačky zo 6. B – Izabela Hlubinová, Emma Egyeg, Nina 

Zadražilová a Nikola Bobeková. 

Projekt sme pripravovali viac ako tri vyučovacie hodiny. 

Každá z nás niečo písala, kreslila a hovorila. Vytvorili sme 

aj maketu balóna. Všetky štyri sme dostali jednotky. Vychádzali sme z informácií  

o histórii balónov, typoch balónov a rekordoch. Použili sme aj dve nové fyzikálne 

veličiny: Fvz (vztlaková sila) a Fg (gravitačná sila).  

Ďalšie skupiny pracovali na týchto témach: Pascal, vlastnosti plynov, vlastnosti 

kvapalín, rogalo. 

 

ÚLOHA:  

Balón je (tajnička 1) ______________ (tajnička 2) __________. 

 

Tajnička 1 

 

              

               

                      Ý 

                       

                     

                    

                  

                

              
 

 



Otázky (Tajnička 1): 

1) _______ Zadražilová 

2) Pomocou balóna ________. 

3) Sladkovodný krab je _____. 

4) Ľadová rosa na tráve je________. 

5) Zariadenie na prepravu ľudí na 

dlhšie vzdialenosti. 

6) Opak násobenia je __________. 

7) __________ Hlubinová  

8) Ujova žena je _______. 

9) Emma _________ 

10) V minulosti si robili látky              

zo žihľavy a _______. 

11)  _________ Bobeková 

 

 

Tajnička 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Otázky (Tajnička 2): 

1) Je to tropické ovocie, po anglicky sa povie pineapple. 

2) Naša mena je _____. 

3) Najobľúbenejšia farba Barbie je?  

4) Vety zakončené otáznikom sú? 

5) Opak brata je? 

6) Rodičia sú mama a ____. 

7) Predmet, na ktorom sa učí počítať, je __________. 

8) Kúzelník robí _____. 

Dvojstránku pripravila: Izabela Hlubinová, 6. B 

            
             
                 
                 
                
                

             

            

           

           

           

          

         



Psy a lastovičky 
   

 Ja a moja rodina chodíme každý rok do Chorvátska. Vždy na iné miesto. Pred 

tromi rokmi sme išli  prvýkrát na ostrov Pag a tento rok sme si výlet zopakovali. 

Zobrali sme so sebou aj malú peknú čiernu čivavu menom Jerry.  

Tento rok sa nám s ňou prihodilo niečo úžasné, no ale aj také.... také nie veľmi 

pred tým premyslené. Bol jún a Jerry sme dali „kryť.“ Čo znamená, že mala rande  

na slepo. Ale prečo sme vlastne chceli malé? Moji rodičia o tom ani len nesnívali. 

 Náš krstný je kamionista a cestuje sám do Nemecka. 

Kto by chcel jazdiť stále sám? Tak mu napadlo, že Jerry by 

mohla mať malé šteniatka...  

Jerry bola tehotná a vyzeralo to tak, že bude mať 

štyri mláďatá. Dve určite... Bolo by to dobré,  lebo aj pán, 

ktorý nám požičal svojho psa,  chcel mať tiež potomka.  

Zverolekár nám hovoril, že keď z pŕs potečie mlieko, 

v ten týždeň by mala rodiť. My sme jej prsíčka nevedeli stlačiť, čiže sme nevedeli 

zistiť, kedy bude rodiť.  

Bol piatok a mňa veľmi bolela hlava. Maminu som len-len presvedčila, že ešte 

nemôžem ísť do školy. A vtedy sa to stalo. Prvá fenka menom Lemmi bola vonku, ale 

„chlapec“ sa zadusil. Kým otec utekal k doktorovi, vonku bola už aj Foxy. Lemmi sme 

darovali krstnému. Foxy nebola najzdravší psík. Tak u nás zostala.  

Foxy a Lemmi vyrástli. Keď sme išli                

na dovolenku do Chorvátska, Foxy aj Jerry išli 

s nami. Po ôsmich hodinách sme dorazili a 

ubytovali sme sa. Bolo leto a lastovičky si robili 

hniezda. Pod naším apartmánom bolo jedno 

lastovičie hniezdo.  

Každý deň sme sa na lastovičky pozerali.       

A každé ráno sme zobrali psy na psiu pláž, kde sa kúpali. Prenádherne plávali. Jerry 

už mala skúsenosti, ale Foxy nie. Foxy išla za prvým človekom, ktorého uvidela, lebo 

čivavy sa boja vody. Keď bola pri človeku, tak na neho vyliezla. Jerry zas plávala    

na breh. Takto plávali každý deň.  

Isté ráno jedna malá lastovička spadla z hniezda a môj tatino ju považoval za 

mŕtvu. Ale o pár dní už lietala, a tak vyleteli všetky z hniezda...  

 

                                                                          

 

Veronika Minárechová, 6. A 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karol Timotej, 9.B 



TEKVICOVÝ PANÁK 
 

Potrebujeme: 

lepiacu pištoľ, nožnice 

 

Suroviny: 

tekvica, malá okrasná tekvica, 2 semená z javora,   

1 šípku,   2 špendlíky, stužky, 1 gaštan so šupkou,      

2 paličky, pár listov z buka, veľa listov z vŕby 

 

 

Postup:  

Najprv očistíme tekvicu a odrežeme z nej stonku. Pod stonku okrasnej 

tekvice nalepíme šípku ako ústa. Oči, čiže semená z javora prišpendlíme. 

Hlavu prilepíme o tekvicu. Listy z vŕby prilepíme na 

hlavu ako vlasy. Drdol omotáme stužkou 

a zakončíme peknou mašličkou. Šupku z gaštana 

prekrojíme na dve rovnaké polovice. Povytrhávame 

z nej bodliačiky, aby nás to nepichalo. Okolo 

tekvice nalepíme stužku a vpredu nalepíme obe 

šupky vedľa seba. Vytvorili sme podprsenku.            

Nezabudnite prilepiť dve rovnako dlhé paličky ako 

ruky. Pod podprsenku nalepíme tiež vedľa seba listy z buka tak, aby sme 

vytvorili sukňu. Nakoniec, aby nebolo vidieť lepidlo, nalepíme tam 

hrubšiu stužku. Tekvicový panák je hotový. 

 

 

Adriana Búbelová, 7.B 



 
 

Krajčo Adam, 5.B 
 



Projekty na hodinu geografie: 
 

            Na geografiu si pripravila trieda        

5. A a 5. B projekty na tému Vesmír. 

Mnoho žiakov prednieslo nové informácie, 

ktoré by zaujali aj vysokoškoláka. Pripravili 

sme si model vesmíru, čiernych dier, ale aj 

kresby Mesiaca, planét a celej slnečnej 

sústavy. Kresby aj modely vystihovali 

skutočnosť.  

             Mali sme sa sami ohodnotiť. Všetci 

hovorili, že chcú jednotky. No pani učiteľka sa 

tešila, že niekto vyriekne aj päťku... Ale nikto. 

 

             Napokon sa "zľutovala" a porozdávala 

nám jednotky.  

 

 

 

 

Na budúci rok sa tešíme na fyziku, kde pod dohľadom pani učiteľky Lošonskej 

budeme môcť robiť veľa zaujímavých pokusov a projektov, ktoré nás budú baviť. 

Dúfame, že nás baviť neprestanú... 

 

Michaela Holičová, 5. A 



 

 

 

 

 

 



Naše práce: 

Karin Chvíľová, Ema Ondrisová, 7. B 
 

 

 

 

          Juraj Racík, 6. A     Pavlína Chovancová, 7. B 
 

 



 

 

Jeden deň som išla do mesta a na zemi ležal obrovský 

papier. Na tom papieri boli nakreslené písmená.  

V, S, B, Z, M, R, P. A zrazu tie písmenká ožili.  

Z písmena M vznikla myš z písmena R bolo rizoto 

a rizoto je z ryže. Najedla som sa a bola som sýta.  

Myš sa zľakla a schovala sa pod môj byt. A ja som 

mala byť prekvapená? Aj som bola.  

 

  

                   Veronika Minárechová, 6. A 

 

 

 

 

V Bystrici bývala myš, ktorá bola sýta, lebo každý deň jedla rizoto z ryže. 

Bola čistotná. Umývala si ruky s mydlom v umývadle. Na Vianoce vždy 

pozývala svoju rodinu. Mala brata, ktorý pracoval vo vyhni. Všetci z rodiny 

boli milí, ale jej sesternica bola pyšná. Celá rodina si 

myslela, že sa naučí byť milá. Pomáhali jej v tom, ale 

márne. Každá myška mala korytnačku. Celá rodina 

myšiek išla na výlet na Myjavu. Tak sa im tam zapáčilo, 

že tam ostali bývať. 

 

 

                                                Tamara Tarabíková, 6. A 

 



p. Bačová, p. Benedikovičová, p. Beníčková,  

p. Krivičková, p. Lošonská, p. Nováková, p. Opálková, 

 p. Reptová, p. Švihoríková, p. Jaura 

 Liana Maronová, Adriana Búbelová, Izabela Hlubinová,  

Peter Vidlička,  Sofia Kulisievičová, Adam Krajčo, Tamara Mišíková,  

Liana Gašparíková, Veronika Minárechová, Tamara Tarabíková, Michaela Holičová, 

Kristína Vasilečková, Nikola Cuninková 

 Timotej Karol  

 Mgr. Martina Opálková, PaedDr. Michaela Lošonská,    
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Meno: ..........................................     

Trieda: ..................... 

Predmet:..................................... 

 

 

 

 

 

Do kupónu napíš svoje meno, priezvisko, triedu a predmet, z ktorého sa chceš uliať .                                   

Kupón platí dovtedy, kým nevyjde ďalší Atomik.            

1. Kupón odovzdáš, až keď ťa vyvolajú. 

2. Nemôžeš ho použiť na vopred ohlásenom 

opakovaní, skúšaní či písomke. 

3. Na jednom predmete môžeš použiť kupón iba 

raz. 

4. POZOR! Nesmie byť zatieraný ani prepisovaný! 


