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  Interview s pani spisovateľkou Zuzkou Šulajovou 
 

Pani Šulajová je energická mladá spisovateľka, s ktorou je veľmi zaujímavé pracovať. Za dobu, 

počas ktorej píše, už napísala päť častí Džínsového denníka – na jeseň vydá šiestu časť, knihu 

Ako z románu a knižku Dievča z minulosti. Zaujímavosti o nej si môžete prečítať v rozhovore, 

ktorý som s ňou pripravila, ale aj na internetových stránkach. 

 

1. Pani spisovateľka, ako ste brali školu, keď ste boli malá, a ako ju beriete teraz? 

Školu som nikdy nemusela :) Bola som dobrá žiačka, väčšinou som mávala jednotky, ale učila som 

sa skôr z pocitu povinnosti a tiež preto, lebo som enormne zodpovedný človek, takže všetko, čo 

robím, robím na maximum. Bolo to nutné zlo, ktoré bolo normálne. :D Z predmetov ma bavil asi 

len dejepis, na strednej škole aj literatúra, hoci sme mali veľmi prísnu a dôkladnú pani 

profesorku, a angličtina. 

Dnes dodatočne hodnotím, že deti sa v školách učia vyše 50 % zbytočností, ktoré nikdy nebudú 

potrebovať, nezužitkujú ich a učivo je často náročné aj pre dospelého človeka. Keď si spätne 

pozerám matematiku, biológiu, chémiu, či hoci aj geografiu, zostáva mi rozum stáť, koľko 

detailov sme museli sypať z rukáva, a aké sú niektoré veci náročné, že im prakticky už opäť 

nerozumiem. Malo by sa z toho zľaviť a zaradiť do osnov praktické hodiny pre sociálnu 

komunikáciu a sebaspoznávanie, ktoré sú v dnešnej spoločnosti viac než dôležité, a čoraz viac 

cítiť, aké je to potrebné. A nestačí to šupnúť do predmetu etická výchova.  

 

2. Aké ste mali známky v školách? Zodpovedané. 

 

3. Keby ste mohli vo svojom živote niečo zmeniť, čo by to bolo? 

Vôbec nič, všetko, čo som kedy urobila či neurobila, považujem za správne. 

 

4. Ako vám napadli knihy Džínsový denník? Vždy som rada čítala denníky, majú nejaké osobné 

čaro, ale existovali len zahraničné – slovenské neboli žiadne. Okrem toho som vyrastala s 

kamarátom od susedov, s ktorým sme spolu trávili každý deň (obaja sme boli jedináčikovia, hoci 

on neskôr „dostal“ sestru), a keď prišiel do puberty, zaľúbil sa a zrazu na mňa nemal čas. Musela 

som sa nejako ventilovať a výsledkom bol Džínsový denník 1 (mala som 17, keď som ho začala 

písať). 

 

5. Aké máte záujmy a záľuby? Mojou najväčšou záľubou sú knihy – ich čítanie aj písanie. Je to 

ale činnosť, ktorá zaberá veľa času, takže už nemám žiadnu ďalšiu špecifickú záľubu. Milujem 

však prechádzky v prírode, cestovanie, históriu, najmä tú slovanskú, pretože ju máme nesmierne 

bohatú a pestrú a je zázrak, že sme ako národ pod niekoľkostoročnými útlakmi zo všetkých 

strán prežili a zachovali si reč, zvyky, tradície i kultúru. Rada sa aj zahrám, milujem kamarátov a 

rodinu, ale to už nie je záľuba, to je fakt. :) 

6. Máte rada zvieratá? Nadovšetko, sú to tie najúprimnejšie tváre, a to hovorím o všetkých, 



nielen domácich zvieratách. Samozrejme, na prvom mieste je môj psí kríženec Max. 

 

7. Čím ste chceli byť ako malá? A keby vám niekto povedal, že budete spisovateľka, verili 

by ste mu? Nie, neverila, lebo ja som sa až do roku 2013 nikomu nepriznávala, že píšem (okrem 

novinárov, kamarátov a rodiny), a to som písala knihy už šesť rokov oficiálne, neoficiálne dokonca 

trinásť.  

Ako malá som chcela byť zverolekárka, potom učiteľka, potom zase zverolekárka, nakoniec mi 

hrozila knihovníčka, až som vyštudovala andragogiku a pedagogiku – výchovu a vzdelávanie 

dospelých, ale nevenujem sa tomu. Možno čiastočne pomocou kníh. :) 

 

8. Ako vám napadli postavy z Džínsového denníka? Prvú knihu denníka som písala len sama pre 

seba, netušila som, že ju raz vydám, takže som sa s postavami netrápila – vytvárala som ich a 

formovala za pochodu, vôbec som netušila, aké budú mať charaktery a kto bude kto... 

 

9. Ktorá z kníh, ktoré ste napísali, sa vám páči najviac, a z ktorej máte pocit, že je vám 

najbližšie? 

To sa naozaj nedá povedať, je to, akoby som si mala zvoliť medzi vlastnými deťmi. Každá je iná a 

každá odráža aj moju vtedajšiu psychickú a spisovateľskú vyspelosť. 

 

10. Aká kniha od terajších spisovateľov sa vám páči najviac, a ktorá sa vám najviac páčila, 

keď ste boli malá? Ani na toto neviem príliš presne odpovedať, lebo som a vždy som bola veľký 

čitateľ, takže mi rukami prešlo veľa kníh. Milujem Harryho Pottera, ale čítam aj Terryho 

Pratchetta a jeho Zeměplochu (po slovensky Plochozem), detektívky a trilery od severských 

autorov, Agathu Christie, Tolstého, fantastickú Zagorku, ktorú nesmierne obdivujem, keďže 

tvorila v prvej polovici 20. storočia, keď ženy mali veľmi ťažké postavenie v spoločnosti, 

historické/dejepisné knihy, prečítala som knihy od Hosseiniho... mohla by som pokračovať veľmi 

dlho. Podobné to bolo v detskom veku. 

 

11. Chcete niečo odkázať čítateľom? Že sú úžasní a ďakujem im za to, že mi dali šancu robiť 

to, čo ma baví, v čase, keď ešte slovenskí autori príliš nefrčali (2007). A tí, ktorí chcú tiež 

písať, nech píšu a užívajú si to. Nech nemyslia na to, aké to je, skrátka – nech si len užívajú 

proces tvorby. A čo má prísť, to príde. 

 

 

 

 

Dúfam, že sa vám rozhovor páčil.  

Nazdávam sa, že sa vám budú knihy páčiť. 

Alexandra Krupčíková 6. B 

 



Citáty 
 

Láska je motýlik, láska je klam, priletí, odletí, zostaneš sám... 

 

Som tu stále pre teba... aj keď viem, že tebe to je jedno... 

 

Zabudnúť na niekoho, na kom ti skutočne záleží, je ako 

pamätať si niekoho, koho si nikdy nestretol. 

 

Nie sme priatelia ani nepriatelia, sme len dvaja ľudia 

s množstvom spomienok. 

 

Hovorí sa, že každému sa raz všetko dobré vráti. Len ja som asi 

výnimka. 

 

Láska nepotrebuje tisíc slov, ani tisíc darčekov. Potrebuje iba tri veci: dôveru... 

rešpekt...  úprimnosť... 

 

Všetko sa to začalo milým úsmevom. A skončilo sa to vodopádom sĺz. 

 

Ak nájdeš niekoho takého skvelého, že nebude vedieť bez teba žiť, nebude mu 

záležať na tvojom vzhľade ani na tvojom spoločenskom postavení, len ťa bude 

proste bezhranične ľúbiť. 

 

Zničil si mi minulosť, kazíš mi aj prítomnosť. Nedovolím, aby si mi 

zničil aj budúcnosť. 

 

Ty ani nevieš, ako veľmi mi na tebe záleží... 

 

Veríš, snívaš, dúfaš, chceš, bojuješ. Ale napriek tomu nemôžeš. 

Najskôr sa ťa budú pýtať, prečo to robíš. Neskôr sa ťa budú pýtať, ako to robíš. 

 

Aj keby som ti 100x povedala, že mi chýbaš, nič by sa nezmenilo... stále by to bol 

beznádejný výkrik do prázdna. 

 
 
 
 



On bol jediný, pri kom som cítila, že môj život má zmysel. 

 

Spomienky sú jediné, ktoré nám už nikto neukradne ako človeka, 

s ktorým sme ich prežili. 

 

Skutočne bohatý je ten, kto je spokojný s tým, čo má. 

 

Ak ťa niekto kritizuje, je to dobré, pretože ľudia nekritizujú nič, čo by ich 

nezaujalo. 

 

Ak sa ťa budú pýtať na mňa, jednoducho im povedz: 

,,Ona bola jediné dievča, ktoré ma úprimne ľúbilo,  

a ja som jej zlomil srdce.“ 

 

Keď ťa niekto opustí, nesnaž sa ho nenávidieť, dokáž mu, že urobil chybu. 

 

My dievčatá máme jednu chybu. Utekáme pred chlapcami, ktorí 

nás rozosmejú, za tými, ktorí nás vždy rozplačú. 

 

Áno, stále ťa ľúbim. Áno, stále mi na tebe záleží. Áno, stále nad 

tebou rozmýšľam. A nie, nechcem ťa naspäť. 

 

Nikto z nás nie je natoľko múdry, že by z času na čas nepotreboval poradiť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diana Silná 8. B 

 

 
 
 
 



 

 
Šimon Poláček 6.A   

 



 
Ovečková Emma 8.B   

 



,,Zaregistruj sa, zbieraj, zameň..."  
 

V našom každodennom živote sa často dostávame  

do kontaktu s malým a ťažko rozložiteľným odpadom, a to  

v podobe malých alkalických batérií. Ich hovorový názov sú 

"tužkové" batérie. Využívame ich do budíku, notebooku, mobilu, 

do fotoaparátu a mnohých iných zariadení.  

 Všetci vieme, že batérie sú toxický odpad. Žiaľ, väčšina 

obyvateľov ich stále odhadzuje do koša s komunálnym (domovým) 

odpadom. Nájdu sa aj takí, ktorí baterky odovzdajú na správne 

miesto, a tým je recyklobox umiestňovaný v supermarketoch  a  

v obchodných domoch, ale aj v predajniach s elektronikou.  

 Ďalšou z ciest, ako vyzbierať použité prenosné batérie, je zber 

v školách. Spoločnosť INSA, s.r.o. v roku 2011 spustila projekt 

celoslovenského zberu batérií v školách. Aj naša škola sa zapojila  

do projektu, pretože chápe dôležitosť významu separácie odpadu.  

 Tento zber v našej škole je však veľmi lákavý aj pre teba, 

pretože okrem zbierania bateriek môžeš  aj ty niečo získať. Všetko 

ti prezradí stránka www.zbierambaterky.sk, na ktorej sa už teraz 

môžeš zaregistrovať a vypĺňať kvízy a prečítať si zaujímavé informácie zo sveta 

vedy  

a batérií.   

Doma zbieraj použité baterky, a keď nazbieraš kilogram (alebo aj viac), 

odovzdáš ich pani učiteľke Búbelovej. Každý pondelok až do 15:00 hod. je zberný 

deň. Za každý kilogram bateriek dostaneš od pani učiteľky jeden kupón s heslom. 

Keď toto heslo zadáš na danej stránke, na tvoj účet sa pripíše 100 bodov. Body 

môžeš zbierať aj za aktivity na danej stránke.  

 A čo s nazbieranými bodmi? Predstav si, že tie body sú tvoje peniažky,  

za ktoré budeš nakupovať  v e-shope na spomínanej stránke. Dobré, nie?  

Čo všetko je v ponuke e-shopu, zistíš, keď si  prečítaš danú stránku.  Ak máš ešte 

nejaké otázky, pani učiteľka Búbelová ti rada odpovie, 

prípadne poradí.  

 

 

 

 

 

Hana Jakubčeková, Ivana Vasilečková 6. B 

 



Smolenický zámok 
 

Na mieste dnešného Smolenického zámku, na úpätí 

Malých Karpát nad obcou rovnakého mena, stál 

stredoveký hrad. 

Vznikol až v 14. storočí ako posledný zo strážnych 

hradov pri malokarpatských priesmykoch.  

Na začiatku 15. storočia bol kráľovským majetkom, 

neskôr patril pezinským a svätojurským grófom a od začiatku 16. storočia rodine 

Országhovcov. Potom ho takmer dve storočia vlastnili Erdődyovci. 

Na konci 18. storočia zámok spustol a na začiatku 19. storočia vyhorel, takže 

zostali z neho iba ruiny, z ktorých vyčnievala len päťboká hlavná veža a bašty 

vonkajšieho opevnenia. 

Na začiatku 20. storočia začali jeho poslední 

majitelia, Pálffyovci, stavať na hradných ruinách 

historizujúcu stavbu terajšieho Smolenického 

zámku.  

Zo starého hradu pri prestavbe zachovali iba 

časť vonkajšieho opevnenia. Zámok dobudovali až po roku 1945. 

 

Súčasné využitie 

Smolenický zámok je majetkom Slovenskej akadémie vied (SAV) a pre verejnosť 

je sprístupnený iba sčasti (záhrady, nádvorie, vyhradené miestnosti). Na zámku sa 

robia svadby a organizujú sa v ňom národné i medzinárodné vedecké konferencie, 

čo určite neprospieva zachovaniu jeho pôvodného rázu, ale na druhej strane je to 

pre zámok skoro jediný zdroj príjmov, z ktorého môžu hradiť jeho nákladnú 

údržbu. Od brány po vežu zdolávajú turisti 156 schodov. Pálffyovci majú  

na miestnom cintoríne hrobku. 

 

 

 

 

                               Marcela Rišková 9. B 

 
 

 



Zasmejme sa... 

    Žiaci... 

Nohy majú krátku lož... lož má krátke nohy. 

 

Pikošky z písomky: 

1.  Napíš aspoň 2 veľkomestá Austrálie: Žiak napísal: Ázia, Afrika   

2.  Aké oceány obmývajú Austráliu?        Žiak napísal: Creek. 

3.  Austrália je najväčším dodávateľom vlny.    

Žiak napísal: Austrália je najväčším dodávateľom vankúšov.  

       

Pikošky z hodiny... 

Učiteľka: Prečo sa Slovania pohli z našej pravlasti? 

Žiak:  Lebo tam bolo zima.   

 

Učiteľka: Aký je rozdiel medzi hradom a zámkom? 

Žiak:  V hrade žije kráľ a na zámku princ.  

 

Učiteľka: Čo majú starovekí  ľudia spoločné  s Nemeckom? 

Žiak:   Vyzerajú tak nemecky.   

 

Učiteľka: Čo spájajú  ťažnice? 

Žiak:  Strany. 

Učiteľka: Aké? Komunistické a KDH? 

 

Učiteľka: Hmm... neviem, akú mám dať Radke známku. 

Žiak: A čo vám hovorí vaša brzda?      



   

Učiteľka: To bol koniec vety! Bola tam bodka. 

Žiak:  Vodka? 

 

Žiak odpovedá pri tabuli... 

Učiteľka: Viete, v akej relácii sa práve nachádzame?  

Žiak: Néé... 

Učiteľka: Aj múdry schybí.  

 

Naši učitelia... 

- Čo si myslíte? Nefičím na kokaíne, aby som fungovala 24 hodín denne.   

- A ideme vo dvojiciach. Nepočujete?! Vo dvojici! ... Po opici. 

- Daj si dole tú kapucňu, lebo ináč  ti narovnám ofinu! 

- Idem odtiaľto preč. Už to tu začína byť toxické. 

 

Žiak ukáže učiteľke báseň na Hollého pamätník a učiteľka na to : 

,,No toto keď sa naučíš, tak ja som čínsky boh srandy.“ 

 

 

    

     

 

 

 

 

 

Patrícia Piešťanská 8. B  



 

Zaujímavosti o oku 
 
Oko je veľmi starý orgán, mali ho už živočíchy žijúce pred 550 miliónmi rokov. 

Oko je najrýchlejším svalom nášho tela.  

Keď rozprávame, žmurkáme častejšie.  

Text na monitore počítača čítame 25-krát pomalšie ako text na papieri.  

Všetky deti sú pri narodení farboslepé.  

Človek každý rok žmurkne okolo 4,2 miliónkrát. 

Fajčenie zhoršuje nočné videnie.  

Približná dĺžka životnosti očnej riasy je 5 mesiacov. 

Pri správnom osvetlení a podmienkach dokáže ľudské oko vidieť svetlo sviečky  

na vzdialenosť až 22,5 km.  

 Pri transplantácii rohovky sa u ľudí ako náhrada používa rohovka 

z oka žraloka, pretože sa stavbou najviac podobá tej ľudskej.  

Jedným z najčastejších zranení oka je poškrabanie ceruzkou  

na líčenie.  

Heterochrómia znamená, že oči nemajú rovnakú farbu.  

Náuka o štúdiu očnej dúhovky sa nazýva iridológia. 

Oči sú druhým najzložitejším orgánom ľudského tela, hneď po mozgu. 

Starí Mayovia verili, že škúlenie zvyšuje príťažlivosťčloveka pre druhé pohlavie, 

preto svoje deti učili škúliť. 

Svaly ľudského oka sú 100x silnejšie, než je potrebné na to, aby 

správne plnili svoju funkciu. 

Čím sme starší, tým menej sĺz naše oči tvoria.  

Oči sú schopné spracovať až 36 tisíc rôznych informácií za jednu 

hodinu.  

Piráti verili, že nosenie zlatých náušníc zlepšuje ich zrak. 

Každý človek žmurkne asi 17-krát za minútu.  

Priemerný človek prečíta 200 až 250 slov za minútu. 

 Hnedé oči sú v skutočnosti modré s tmavým pigmentom. 

 Zrenička sa zväčší až o 45%, keď sa pozriete na niekoho, koho milujete. 

Ak máte modré oči, máte jedného spoločného predka s každým človekom, ktorý má 

tiež modré oči. 

 



Ľudské oko dokáže rozlíšiť až 500 odtieňov sivej farby. 

Keby bolo ľudské oko digitálna kamera, malo by 576 megapixelov.  

Slzy majú antibakteriálne účinky.  

 Oči majú rovnakú veľkosť od narodenia.  

 Je nemožné kýchnuť si s otvorenými očami. 

 

A čo živočíchy ?? 

Hady majú dva typy očí. Jeden typ používajú na bežné videnie a druhý na 

zachytenie pohybu a detekciu tepla. 

Hrebenatka veľká (mušľa) má okolo svojej ulity až 100 očí.  

Ryba menom Rhynchohyalus Natalensis má štyri oči.  

Hady nemajú očné viečka, ich oči pokrýva iba tenká membrána. 

Psie oči nedokážu rozlíšiť červenú a zelenú farbu. 

Pštros má oko väčšie ako mozog. 

Ťavy majú očné riasy dlhé až 10 cm, chránia ich pred lietajúcim pieskom a 

prachom na púšti. 

Gekón má až 350x lepšie farebné videnie ako človek. 

Oči chameleóna fungujú nezávisle od seba, preto toto zviera dokáže 

vidieť naraz do dvoch strán. 

 

Najväčšie oko na svete má kalmár obrovský a meria až 27 cm.  

Delfíny spia s otvorenými očami. 

Vážka má v oku až 30 tisíc šošoviek. To jej pomáha rýchlo zachytiť pohyb okolo 

nej, a preto ju predátori nedokážu tak ľahko chytiť.  

 

 

 

Einsteinove oči sú uložené v trezore v New Yorku 

 

 

 

 

 

Kazimírová Zora a Patrícia Piešťanská 8. B 



Veľkonočné zvyky a obyčaje  
 

S príchodom jari prichádzajú aj veľkonočné sviatky a s nimi 

tradičné zvyky vinšovačiek, ktoré sa začínajú na Kvetnú 

nedeľu a pokračujú oblievačkami na Veľkonočný pondelok. 

Termín Veľkej noci nie je stály, každoročne sa mení.  

Veľká noc pripadá na prvú nedeľu po prvom jarnom splne 

mesiaca – po 21. marci. Veľkonočný – tichý týždeň trvá  

od Kvetnej nedele po Bielu sobotu. Tradícia Kvetnej 

nedele mala aj svoju poéziu. Vinšovanie prichádzajúcich 

veľkonočných sviatkov, ale zároveň aj vítanie a oslava 

jari. Ku každému dňu veľkonočného týždňa sa viažu osobitné zvyky. Napr. na 

Zelený štvrtok sa odporúčalo skoro vstať a umyť sa rosou. Potom mal byť človek 

po celý rok zdravý. Na Veľký piatok ľudia nesmú pracovať v záhrade a v rámci 

pôstu kresťania nesmú jesť mäso a mäsové výrobky. Na Bielu sobotu sa až do 

polnoci nekonajú omše. Dievčatá maľujú veľkonočné vajíčka (tzv. kraslice), aby ich 

mohli v pondelok darovať mládencom. S pondelkom sa všeobecne spája „šibačka“ a 

„polievačka“ – chlapci chodia po domoch, polievajú dievčatá vodou a šibú korbáčom 

z vŕbového prútia. Od dievčat dostanú maľované kraslice a farebnú stužku  

na korbáč. Zvyknú šibať aj malé deti (chlapci aj 

dievčatá), ktoré za vyšibanie dostanú sladkosti, najmä 

čokoládové vajíčka a zajačikov. Musia však zarecitovať 

nejakú veľkonočnú riekanku. Na kvetnú nedeľu deti 

dostanú výslužku – veľkonočné vajíčka – a idú do ďalšieho domu či k ďalšej rodine. 

 

 

Aleksandra Vašek 7. B 

 



Otváram dvere jari 

Otváram dvere a vychádzam na terasu... Cítim ten 

svieži jarný večerný vzduch. V dome oproti, i keď jar 

je už za dverami, kúria drevom... Cítim ten dym... 

Počkajte chvíľu... musím pustiť kocúra... Ehm, kde som 

to skončila? Aha... Cítim ten dym, cítim dážď, ktorý o chvíľu príde. Vlhký vzduch 

mi prechádza celým telom a ja si len v mysli predstavujem, aká bude táto jar. Už 

sa teším, ako si zajazdím na skate, na korčuliach i bicykli, ako si zasadím svoje 

kvietky. Nášmu susedovi sa v záhrade zabýval bažant, 

ktorého práve pozorujem. Jeho pravá bude mať už 

čoskoro malé a on zháňa potravu. Potuluje sa tu veľa myší, 

ktoré jeho bystrému oku len ťažko ujdú.  

Už je mi tu zima. A tak len opäť otváram dvere, aby som sa vrátila späť do domu 

a išla napísať tento článok. Tak dúfam, že keď nabudúce otvorím tie dvere, tá jar 

tam už bude. 

Natália  Zavarská 7. B 

H á d a n k y 

Malé zviera s veľkým chvostom, na orieškoch býva hosťom. 

 

 

Tam uprostred lesa na jednej nôžke stojí, nepohne sa. 

Stojí, stojí pod bukom, kýva na nás klobúkom. 

 

Žltý mesiačik, krivý kosáčik, tropický plod, chutný ako koláč, vždy príde  

vhod. Šupku dáme dolu, jesť budeme spolu. 

 

Pichliače má ako jež, polievať ho smieš, keď rozkvitne, obdivovať tiež. 

 

Dominik Cuninka  6. B 



Zázračné exotické ovocie 
 

Goji – Kustovnica čínska 

Plody majú jasnočervenú farbu a tvar bobule na dlhých stopkách. 

Počet semienok v bobuli sa líši podľa jej veľkosti a môže byť  

v intervale 10 – 60 malých žltých semienok. Obsahuje viac vitamínov ako mrkva.  

Ako liečivé sa využívajú okrem plodov aj ostatné časti rastliny –

lístie, kôra a korene.  

V Číne sa kustovnica čínska považuje za liečivú potravinu, ktorá 

podporuje dlhovekosť, vitalitu. Zmenšuje počet alergických 

ochorení. Obsahuje látky, ktoré pôsobia antibakteriálne, znižujú riziko rakoviny, 

spevňujú šľachy a ohybnosť kĺbov. Veľkosť bobúľ je malá – 1,5 cm.  

 

Sladká granadila – Mučenka jazyková  

Rastie v prírode ako liana. Keď je zrelá, má žiarivú žltooranžovú 

tenkú a pevnú šupku. Dužina je sladká, veľmi aromatická  

s malými jedlými jadierkami. Oválne plody majú 5 – 6 cm. 

Granadila obsahuje draslík, fosfor, železo a tiež vitamíny B1, 

B2, vitamín C a provitamín A. Šupku z plodu jednoducho 

odstránime prstami. Dužinu potom ľahko vyberieme napríklad 

lyžičkou. Šťava z nej sa zvykne riediť vodou alebo sa pridáva 

do iných nápojov, dezertov, zmrzlín a ovocných šalátov.  

 

Tamarillo  

Je to malý strom alebo ker. Má jedlé vajcovité plody 4 až 10 cm 

veľké a je známy v Južnej Amerike. Tamarillo je pôvodom z Ánd  

v Ekvádore, Kolumbii, Peru, Čile a Bolívii. V súčasnej dobe sa stále 

pestuje v záhradách a malých sadoch pre miestnu produkciu. Rastlina je rýchlo 

rastúci strom, ktorý narastie až do 5 metrov. Maximálna 

produkcia sa dosiahne po 4 rokoch a dĺžka života je asi 12 rokov. 

Plody majú veľmi vysoký obsah vitamínov a železa a nízky obsah 

kalórií. Ich farba sa mení zo žltej a oranžovej na červenú a 

takmer fialovú. Niekedy majú tmavé, pozdĺžne pruhy.    

                                                                                                       

Timea Körösiová 9. B 



Cristiano Ronaldo „Ufňukaný génius“ 
Meno: Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro 

Prezývka:  CR 7 

Narodený: 5. februára 1985 vo Funchale (Madeira) 

Výška/hmotnosť: 186 cm/84,5 kg 

Národnosť: portugalská 

Post: krídelník  

 

Zrkadielko, zrkadielko, povedzže mi, ktorý futbalista je najlepší na svete? Ak by 

futbalový manekýn s perfektne nagélovanými vlasmi Cristiano Ronaldo položil 

čarovnému zrkadlu túto otázku, možno by dostal takúto odpoveď: „Ty si, Cristiano, 

vynikajúci, ale Lionel je ešte lepší!“ Portugalčan by asi pukol od zlosti alebo by sa 

rozplakal. Má jednoducho smolu, že v jeho ére žije malý Argentínčan menom Messi. 

Hráč FC Barcelona ho okráda o Zlaté lopty... 

Ako chlapec bol večne uplakaný, ak veci nešli podľa jeho predstáv. „Keď mu 

neprihrali, tak sa rozplakal,“ prezradila Cristianova mamka Dolores. Starala sa 

o domácnosť a aby uživila rodinu, privyrábala si ako kuchárka a upratovačka. Otec 

záhradník mu dal meno podľa svojho obľúbeného herca Ronalda Reagana. Malého 

Cristiana priviedol k futbalu v klube Andorinha, kde robil kustóda. Častejšie si však 

pripíjal na zdravie, než bolo zdravé. Keď mal Cristiano 20 rokov, tatkovi zlyhala 

pečeň a pobral sa na onen svet. Vtedy si futbalista povedal, že alkoholu sa bude 

vyhýbať veľkým oblúkom. Vo futbale stúpal do výšin... Vyrastal na periférii mesta 

Funchal na ostrove Madeira v chatrči s plechovou strechou a výhľadom na 

Atlantický oceán. Ako 11-ročný prešiel z Nacionalu da ILha de Madeira do 

futbalovej akadémie Sportingu Lisabon a bola to preňho škola života. 

S mimoriadnymi technickými prednosťami, ale tenučký, fyzicky slabý, psychicky 

zraniteľný a citlivý. Klubový lekár nariadil, aby mu skresali 

zápasové dávky. Hrozilo mu, že musí skončiť s futbalom, na 

srdci mu urobili laserový zákrok...  

                      

 

 

 

 

 

 

 



Neymar „Nasledovník Pelého trónu“ 
Meno: Neymar da Silva Santos Júnior 

Prezývka: Joia 

Narodený: 5. februára 1992 v Mogi das Cruzes (Sao Paulo) 

Výška/hmotnosť: 175cm/64,5 kg 

Národnosť: brazílska 

Post: útočník 

 

Celú Brazíliu zamrazilo: Neymar está fora da copa (Neymar je mimo 

šampionátu). Takýto titulok som si prečítal v televízii O GLOBO (Rio de 

Janeiro) pár desiatok minút po postupe Brazílie do semifinále. Po nešetrnom 

zákroku Kolumbijčana Juana Camila Zúnigu zozadu na ťahúňa (štyri góly) selecao 

Neymar putoval do nemocnice, odkiaľ prišla správa, ktorá šokovala a rozplakala celú 

krajinu. Zlomený tretí stavec znamenal, že najlepší strelec mužstva si  

na šampionáte už nezahrá. (MS 2014) 

Sandra Rossela vyšiel jeho prestup draho. A nielen v peniazoch. Bývalého 

prvého muža barcelonského klubu stál príchod Neymara funkciu prezidenta. 

Brazílčan označovaný mnohými za nasledovníka Pelého trónu je 

obrovským fenoménom súčasného futbalu. „Keď v Brazílii máte 

loptu, už ste šťastný. A keď ste štastný, potom je všetko 

v poriadku,“ približuje Neymar brazílsku mentalitu, alebo ak chcete, 

životnú filozofiu. Ak však chcete byť slávny a úspešný ako on, s loptou  

to musíte čertovsky dobre vedieť. Neymara chceli však aj iné 

futbalové kluby. Záujem mali napríklad tieto: Real 

Madrid CF, Westham, FC Chelsea či FC Barcelona.  

Nikdy však NEZABUDNE na svoju srdcovku.  

Ďakuje všetkým fanúšikom aj hráčom za prejavenú úctu 

k Neymarovi. SANTOS FC  

 



Robert Lewandowski „Poľský bohatier so športovou DNA“ 
 

Meno: Robert Lewandowski 

Prezývka: Lewa 

Narodený: 21. augusta 1988 vo Varšave  

Výška/hmotnosť: 184 cm/79 kg 

Národnosť: poľská 

Post: útočník 

 

Z prvého svätého prijímania trielil na svoj prvý futbalový zápas. Rodičia poprosili 

farára o skrátenie procedúry, aby malý Robert stihol výkop. V aute cestou na 

zápas sa prezliekol zo slávnostného do športového. Očaril všetkých, ako šikovne si 

počínal s loptou a v poobedňajšom futbalovom dueli sa zapísal do streleckej listiny. 

Jeho tím vyhral. Možno už vtedy prišiel signál priamo z neba, že raz z neho bude 

božský kanonier. 

 

Zdá sa, že rodina Lewandowských má šport vpísaný 

do DNA. Robertov otec Krzysztof to dotiahol na 

majstra Poľska v džude (a hral aj futbal za Hutnik 

Varšava) a mama Iwona bola profesionálnou 

volejbalistkou v klube AZS Varšava. Sestra Milica 

ide v matkiných šľapajach. Poľsko reprezentovala vo 

volejbale vo vekovej kategórii do 21 rokov. „Robert mal vždy ohromné zásoby 

energie. Bol malý, chudý, kosť a koža, vyhrával však behy 

a lákali ho na atletiku.  

On však videl pred očami iba loptu,“ spomína na jeho 

detstvo mama.  
 

 

 

 

 

 

 

 

                            

                                                                                                    

 

 

 

Futbalovú trojstránku pripravil Miroslav Piešťanský  7. A 

Robert s mamou 
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p. Beníčková, p. Hrnčíriková 

 

Šéfredaktorky: Patrícia Piešťanská, Timea Körösiová 

Redaktori:  Šimon Poláček, Marcela Rišková, Alexandra Krupčíková,  

Natália Zavarská, Aleksandra Vašek, Dominik Cuninka,  

Miroslav Piešťanský 

Titulná strana: Emma Ovečková 

Učiteľská spolupráca: PaedDr. Michaela Lošonská, Mgr. Iveta Reptová 

 

        Atomik 

• školský časopis • občasník • ročník XXXI • číslo 4 • školský rok 2015/16 •  

vydáva Základná škola s materskou školou, Atómová 1, Trnava• 

---------------------------------------- 

Kupón 

Meno: ................................................................. 

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

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

          Vyfarbi si veľkonočné vajíčko . 


