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     6. februára sme so spolužiakmi a šiestakmi navštívili Hvezdáreň a planetárium 

v Prešove. Cesta autobusom nám rýchlo ubehla. Prišli sme pred veľkú budovu. Už 

pri vstupe sme si museli obuť návleky. Vošli sme do miestnosti, kde nám pán 

sprievodca porozprával o vesmíre. Na interaktívnej tabuli nám premietal 

dokumentárne snímky o planétach a slnečnej sústave.  Aj nám dával otázky, no nie 

vždy sme vedeli odpovedať. Ani sme sa nenazdali, a v miestnosti bola tma, pretože 

pán sprievodca zatiahol rolety. Na plátne nám premietali film o vesmíre.  

      

     Po premietnutí filmu sme sa premiestnili do miestnosti, v ktorej boli veľké kreslá, 

do ktorých sme si ľahli. Na strope sa nám zjavila obloha. Cítili sme sa, ako keby sme 

boli vo vesmíre. Videli sme hviezdy a súhvezdia, napríklad Veľkú medvedicu, Orion, 

Pastier, Pegasus, Malý a Veľký voz. Sledovali sme aj pohyby našej Zeme a ich 

dôsledky v priebehu roka. Po pozorovaní  súhvezdí sme sa presunuli na výstavu 

prác, ktoré vyhotovili deti so základných škôl. Vystavovali glóbusy, úlomky meteoritov 

a modely rakiet. Výstava nás veľmi zaujala. 

 

     Návšteva planetária nám pomohla pochopiť, ako to vlastne vo vesmíre 

v skutočnosti je. Pre nás to bol úžasný zážitok. Z planetária sme odchádzali 

s množstvom nových a zaujímavých informácií.  

Sára Bučáková 

 

Po skončení sme sa zastavili v obchodnom centre MAX. Mali sme rozchod a ja s 

kamarátkami a chlapcami sme boli v 5D kine. Ako prvý sme videli film Ponorka. 

Každý vo vnútri kričal, lebo na všetkých striekala voda.      

Viktória Sabolová 

Čo sme sa dozvedeli a ani v lavici sme sedieť nemuseli? 

 

„Venuša sa najviac podobá Zemi.“ 

„Urán a Neptún sa nedajú pozorovať voľným okom.“ 

„Padajúce hviezdy sa volajú meteority.“ 

„Voľným okom môžeme pozorovať viac ako 3 000 hviezd.“ 

                         Keď budem pozorovať letnú oblohu, budem múdrejší.        Matej 

Líška 

 

„Vedeli ste, že Mars má vysoký kopec, ktorý má až 25 000 metrov?“.  Sofia Matiová 

 

„V lete je Slnko vyššie než v zime. V lete je dlhší deň ako noc.“ Tamara Husáková 
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Veľká vďaka pani učiteľke Mgr. Šaffovej a pánovi učiteľovi Mgr. Urbanovi, ktorí nás 

v rámci predmetu geografia zobrali do Hvezdárne a Planetária. Bol to jeden deň plný 

zábavy a poučenia, ktorý nám pomôže do ďalšieho vzdelávania. Bolo nám všetkým 

super!     

Sofia Matiová a Tamara Husáková 

 

 

 

 

      

 

Už ste boli niekedy v jaskyni? Nie? Ja som bola v Jasovskej jaskyni, kde som spolu 

so svojimi spolužiakmi zažila a videla kopec vecí. Bolo to počas Týždňa zdravej 

výživy, presnejšie 14. októbra.  

 

     Cestovali sme autobusom do Košíc. Pani sprievodkyňa nás previedla úzkymi 

chodbičkami jaskyne a na jednom mieste zhasla všetky svetlá. Každý kričal od 

strachu. Videli sme 8 spiacich netopierov. Moja spolužiačka Sofia dokonca do 

jedného netopiera buchla čiapkou. Videli sme veľa krásnych jaskynných útvarov, ako 

sú ruka na znak priateľstva, anjelské krídlo, medúza a medvedie kosti. Zaujali nás 

hlavne kvôli svojmu  názvu aj prírodné kvaple na strope -  „brčká“, ktoré nám pani 

sprievodkyňa ukázala. Keď sme vyšli z jaskyne, vstúpili sme do lesa a zišli sme dole 

schodmi až do obchodu so suvenírmi, kde sme si kúpili pohľadnice a magnetky pre 

najbližších. Bolo tam super! 

Sára Bučáková 

 

 

 
 

 

      

Blížili sa Vianoce a my sme sa pomaličky chystali ozdobiť si svoju triedu. Všetky 

dievčatá sa podieľali na príprave rôznych vianočných ozdôb.  

Moja spolužiačka Dominika doniesla krásnych veľkých anjelikov na okná, 

ktorých vyrobila doma. Pri práci nám pomáhala naša triedna. Vyrobili sme aj veľa 

vločiek, na ktorých boli rôzne motívy. Nesmieme zabudnúť aj na chlapcov. Tí dostali 

za úlohu vyrobiť vianočné darčeky. Najviac nás potešila pochvala a poďakovanie za 

našu dobre vykonanú prácu.  

My, dievčatá sme sa ešte pokúsili vyrobiť aj vianočné gule zo škrobu, nite 

a balónu. Niťou, ktorú sme ponorili do škrobu, sme omotali balóny. Zavesili sme ich 

na šnúru, aby uschli. Pondelok ráno sme prišli do triedy a aké prekvapko nás čakalo? 
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Žiadna guľa sa nám nepodarila! Trošku sme boli smutné, ale plánujeme to vyskúšať 

ešte raz. A tentoraz sa nám to už podarí! 

     S dievčatami sme si povedali, že vyrábanie makiet a zdobenie je skvelá zábava 

a že si takto budeme zdobiť triedu aj po ďalšie roky, ktoré v  škole strávime.   

Veronika Olexová 

 

      

 
 

 

 

 
 

     

Kým chlapci vyrábali loď, pretože Grécko je známe lodným priemyslom, my, 

dievčatá sme vyrábali typický bielo-modrý domček. Vystrihovali sme aj ovce a kozy, 

ale doniesli sme aj plyšové, pretože Gréci sú preslávení chovom týchto zvierat. Stôl 

sme ozdobili mušľami a jedlom – syrom, olivami, hroznom a jogurtom. Matej L., Matej 

V., Ľubo, Rišo a Samo vyrobili aj plagát gréckej abecedy a ostaní chlapci čísla od 1-

10 a zarámovali fotografie najznámejších pamiatok, ktoré sa oplatí v Grécku 

navštíviť.  
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      Keď sme 12. októbra 2016 prišli do školy, báli sme sa, ako to dopadne. Mali sme 

trému, keď sa na nás prišli pozrieť prví žiaci našej školy. Pripravili sme si pre nich 

typicky grécky tanec, predstavili sme zaujímavé pamiatky, destinácie aj slávne 

osobnosti. Zahrali sme aj scénku, ako sa niekedy bohovia na Olympe hádali. Počas 

vystúpenia nám to šlo všetko ako po masle. Nakoniec prišla aj triedna s našimi 

spolužiakmi a veľmi sa im naše vystúpenie páčilo. Kričali z plných pľúc a tlieskali, až 

mali červené ruky. Naše chutné hrozno z Grécka (zo záhrady našej triednej) zjedli 

pán učiteľ Baran a naše spolužiačky Diana, Sára a Sofia. Dostali sme veľké pochvaly 

od učiteľov, ale najviac nás povzbudzovali a pomáhali naša pani učiteľka 

slovenského jazyka Mgr. Dargajová a triedna. 

Sofia Matiová a Viktória Sabolová 
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Nonsens 

 

Raz na hodine literatúry nám pani učiteľka Mgr. Dargajová povedala, že máme 

vymyslieť nonsens básničku. Vôbec sme nevedeli, čo to je, ale vysvetlila nám, že to 

je taký nezmysel. Spočiatku nás nič nenapadlo, ale neskôr nám to išlo ako blesk. 

Každý si vymyslel vlastnú báseň a tu sú naše výtvory. 

Sofia Matiová 

 

 

 

      

 

 

TOPÁNKY 

 

Kúpil som si topánky. 

Tie mi zdrhli do diaľky. 

Ráno prišiel list. 

Kúp si ešte zips. 

Ľubo Fabián 

 

Kreslila: Sofia Matiová 

 

       RYBA 

Chodila ryba po vode, 

rozmýšľala o móde. 

Zazrela malý obchod, 

začul som silný dupot. 

Kúpila si čiapku i šál, 

vyberie sa tak na bál. 

Richard Bačik 

 

       ZIMA 

V zime prišli horúčavy, 

a bolia ma z toho nohy. 

Chodiť musím po rukách, 

plávať budem po lúkach. 

Sára Bučáková 

 

         ČIŽMY 

Vonku krásne dáždik padá, 

opaľujem sa v ňom rada. 

Čižmy sú hneď od blata, 

slniečko ich umyje do zlata. 
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Sofia Matiová 

        

       ŠKOLA 

 

Učiteľka chce nás mučiť, 

my sa chceme učiť. 

Všetci sú len dokonalí, 

učitelia nás oklamali. 

A keď vieš nejakú odpoveď, 

toľko písaní v zošite nenájdeš. 

I z génia robia hlupáka – 

školská pedagogika je už taká. 

Tak mám chuť zbaviť sa zošita. 

Veronika Rozputinská 

 

 

 

MIKULÁŠSKE ZVIERA 

 

Malá myška s chobotom 

liezla stenou nad plotom. 

Mikuláš je pekná pani 

už ju drží mucha v dlani. 

Chobotnica s rohami, 

skryla žaby nohami. 

Rybka išla na slniečko, 

dala si na telo mliečko. 

Malý rybár bez udice 

chytil víno do krabice. 

Veronika Olexová 

 

 

     ŽLTÝ MAK 

 

Prežúval som žltý mak, 

chutil ako snehuliak. 

Ochutnal som druhýkrát, 

mal chuť ako snehuliak. 

 

Snehuliak a žltý drozd 

majú toho spolu dosť. 

Žltý zobák, žltý mak, 

to má snehuliak veľmi rád. 
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Makovice zbiera rád, 

lebo je v nich žltý mak. 

Len čo lúka zakvitne, 

už snehuliak dobre vie, 

že ho čaká veľká žatva. 

 

Makovice zbiera drak, 

tomu je rád snehuliak. 

Len čo vyjde slnko zas, 

makovíc je plný sad. 

 

Na tej našej makovici 

sedia drozdy, trpaslíci, 

vedia o tom, že ten mak 

treba občas ochutnať. 

 

Na tej našej makovici 

Slnko, Zem i nebo visí. 

 

Na tej našej makovici 

vyhrávajú trpaslíci. 

Vyhrávajú pre radosť, 

majú toho veru dosť. 

 

 

Slnko, Zem i nebo visí, 

maku má už plné misy. 

Nakoniec už hory vedia 

pozdraviť sa dovidenia. 

Ivo Jakubík 

 

Poľovačka na ryby 

 

Včera v noci na ulici 

strieľali ryby poľovníci. 

 

A dnes ráno zas a znova 

vyplávali srnky z mora. 

Čo len srnky, kamzíky! 

Plávali v triede ako koníky. 

 

Ryby zase ako lane 

v stádach žijú na savane. 

Spásajú tam lišajníky, 
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machy i anglické trávniky. 

 

Nezdá sa ti báseň moja? 

Príď ku nám zas a znova. 

Po tej našej ulici 

v noci blúdia ryby i poľovníci.  

Matej Líška  

 

 

ŠŤASTIE V NEŠŤASTÍ 

 

Po vode si plával mobil, 

had si po ňom v ohni chodil. 

V ohni bola celá voda, 

pre mobil to pasca bola. 

Spadol do nej veru sám, 

s hadom v pasci bojoval. 

Oheň vodu uhasil, 

had žil, mobil udusil. 

Miroslava Gažová 

 

 

RYBAČKA 

 

Chytá rybár z vody 

všelijaké tvory. 

Ťahá, ťahá, nahadzuje, 

už zajaca vyhadzuje. 

A zajac sa teší, 

že nejde na smrť peši.  

Dávid Urban 

 

 

PS:  Za každú päťku  

päť ulievacích kupónov 

učka chce nám dať. 

Máme sa toho báť?  

Dievčatá 5.A 
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     Na slovenčine sme sa učili o interview a o tom, ako klásť otázky. Pani učiteľka 

Mgr. Mária Dargajová nám zadala domácu úlohu vymyslieť si vlastné interview 

s rozprávkovou postavou. Ja som si vybral Maťka a Kubka najmä preto, lebo sú to 

staré slovenské rozprávkové postavy. A tiež preto, lebo ja sa volám Matej a Maťko je 

Matej. Nech sa páči tu, je moje interview. S Maťkom a Kubkom, známymi 

slovenskými valachmi, som sa rozprával na ich salaši na Liptove. 

 

Matej: Od kedy spolu pasiete ovečky? 

Maťko: Joooj, veľmi dlho, myslím, že od nepamäti a možno, že aj dlhšie. 

Kubko: Od jari do jesene. 

Matej: Ktoré zvieratá chováte na svojom salaši? 

Maťko: Je to stále iné, niečo nám vlci požerú, čo Dunčo neustriehne. Niečo my sami 

pojeme. 

Ale teraz máme 278 oviec, 1 barana, 5 kôz a jedného nepodareného psa Dunča. 

Kubko: A kukučku, čo do môjho klobúka vajce zniesla. 

Matej: Môžete našim čitateľom prezradiť, aké dobroty vyrábate z mlieka? 

Maťko: Vyrábame ovčí syr, bryndzu, korbáčiky, žinčicu ... 

Kubko: Pravé liptovské. 

Matej: Ako sa vám páči táto práca? 

Maťko: Páči, nepáči, pásť treba, dojiť tiež. 

Kubko: Ja si ľahnem do trávy, klobúk si vrazím do tváre, mne sa všetko páči. 

Matej: Ako dlho plánujete ovečky pásť? 

Maťko: Kým ma nohy ponesú. 

Kubko: Kým sa na nás deti budú pozerať a ovce poslúchať. 

Za rozhovor ďakuje Matej Líška. 
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Začiatkom školského roka som sa dozvedela, že môžem navštevovať krúžok 

stolného tenisu. Tento krúžok vedie pán učiteľ Mgr. Truchan a pán učiteľ Mgr. Urban. 

Keď som počula o pravidlách tejto hry, začalo ma to zaujímať a prihlásila som sa. 

Zatiaľ ma to baví, snažím sa tieto pravidlá dodržiavať. Naši učitelia sú skvelí tréneri. 

Vedia nás aj pobaviť, rozosmiať a hlavne nás chcú naučiť stolný tenis. Baví ma to 

a chcem v tom pokračovať! 

Tamara Husáková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


