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Ahojte! 

Teším sa, že náš školský časopis 
vychádza aj tento školský rok. Naše 
redaktorské rady opustili niektorí 
deviataci, ale namiesto nich prišlo veľa 
nových a nadaných detí, niektorí z nich 
sa vám predstavia na ďalšej strane, tí 
ostatní v budúcom čísle. 
Máme za sebou zopár milých akcií, 
napríklad exkurzie, z ktorých vám 
prinášame krátke fotoreportáže.  
Nechýba ani vlastná tvorba, zopár vtipov 
a stránka o móde. 
 
Prajem príjemné čítanie 
 
  Andrea Dobroňová 
  šéfredaktorka 



 

 

1. Plánujete tento rok ešte niečo zrekonštruovať v našej škole? 
Áno,  každý  rok  plánujem,  ale  nie  vždy  sa to  podarí.  Tento  rok  sa  rekonštrukcia  týka  budovy, kde  
chodia  prváci,  druháci  a  tretiaci.  Konkrétne  sa  jedná  o  rekonštrukciu  priečky  ( múru ) medzi   triedami  
na  prvom  poschodí  a  chodbou, ktorá  je  veľmi  slabá.  Ak  by  sa  za  takú  malú,  maličkú  rekonštrukciu  dala 
považovať  aj  zmena  nábytku,  tak  šiestaci (už majú)  v triede  nový nábytok  (myslím  lavice  a  stoličky). 
 

2. Viete niečo o tom, že sa ponuka Brejky automatov rozšíri o nejaké ďalšie dobroty,  napr.  chipsy? 
Neviem,  pre  náš brejky  automat  bude  ( vlastne už je ) jablkový  džús,  ale  viac  by  vám  mala povedať  pani  
Odváhová.  Ona  totiž  automat  tými  dobrotami   napĺňa.   
 

3. Plánujete kúpiť dataprojektory aj do iných tried, napr. do 6. triedy a do 8. triedy? 
Určite áno. V školskom roku 2016/2017 budú  interaktívne  dataprojektory  v  každej  triede. 
 
       Ďakujeme za rozhovor. Pýtala sa Sima Černeková. 

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

 

                                                                                                              

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja savolám sa Simona 

Černeková,  mám 11 rokov 

a mojou záľubou je písanie 

rozprávok, čítanie a mnoho 

ďalších aktivít. V Pramienku 

budú aj moje rozprávky. 

Taktiež tam budú aj 

rozhovory, ktoré vás iste 

záujmu.  

 

Ahoj, volám sa Dominika Drgová, 

mám 11 rokov. Narodila som sa 

v januári, preto  mám rada sneh. 

Mám 4 sestry, volajú sa Veronika, 

Monika  a  Romanka. Takže tri. 

 

Ja som nový spisovateľ. Volám 

sa Daniel Kováč, som v 5.triede. 

V tom ročníku je to super.  

 

Ahojte! Volám sa Sebastián 

Jurík. Mám 10 rokov a bývam 

v Dolnom Hričove. Narodil som 

sa v roku 2004. Som piatak. 

Dúfam, že sa vám budú páčiť 

moje príspevky (ak nejaké 

napíšem) 

AHOJ! Ja sa volám 

Kristínka Vršanská a mám 

10 rokov. Mám sestru 

Anetku ktorá chodila na 

Pramienok , tiež mám aj 

nového kocúra, volá sa Elvis. 

Strašne rada sa s ním hrám. 

Ahojte, volám sa Viktória 

Capandová, mám  11 rokov  

a bývam v Paštinej Závade. 

Mojimi záľubami je čítanie kníh, 

robenie náramkov z gumičiek ale 

aj z bavlniek. V Pramienku robím 

módu a Vtipkoviny, dúfam, že sa 

vám to bude páčiť. 
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V škole je dobre, aj keď pribudlo trochu učenia, ale nevadí. Je 

nás v 5. triede o 4-roch viac: Andrej, Šimon, Lenka a Natália, 

takže spolu 24. Nový predseda triedy je Tomáš Kratochvíl. Je 

celkom dobrý predseda triedy, má skvelé nápady. No mohol 

by byť aj dobrý a milý. No mne nevadí, že je predsedom 

triedy, aj keby bol lepší niekto iný, ale neviem kto. Akí by mali 

byť členovia triednej samosprávy? 

Predseda: mal by byť ku každému milý, aj ku pani učiteľkám, 

mal by sa dobre učiť, nemal by si zabúdávať domáce úlohy a 

zošity, mal by vedieť školský poriadok (najlepšie naspamäť!). 

Pokladník: by mal dohliadať na peniaze a nemal by ich 

strácať, mal by všetko zapisovať , kto prinesie peniaze a mal 

by peniaze na začiatku hodiny priniesť k pani učiteľke 

triednej. 

Nástenkár:  by mal byť tiež ku každému milý, mal by si dávať 

pozor so špendlíkmi.  

 
         

    

Tento graf zobrazuje žiakov na 2. stupni. 
Vidno z neho, že triedy sú približne 
rovnako veľké. To znamená, že sa každý 
rok narodí skoro rovnaký počet detí. 
Šiestakov je tento rok viac. Je tam aj oveľa 
viac dievčat. V 5. triede je 14 dievčat a 10 
chlapcov. Najmenej je ôsmakov, iba 21. 

Tento graf zobrazuje chlapcov, dievčatá 
a všetkých žiakov na celej škole. Chlapcov je 
menej, lebo keď robia zle, prídu bociany, berú 
ich naspäť odkiaľ prišli. Je lepšie, keď je viac 
dievčat v škole, lebo chalani sa bijú a dievčatá 
nie. A dievčatá nosia krajšie farby, napríklad: 
fialovú, oranžovú, žltú, červenú a ružovú. Potom 
to v škole krajšie vyzerá. 

        Kika Vršanská, 5. roč. 
        grafy: Matúš Melicherík, 6. roč. 



                      



_____ EXKURZIE____________________________________________________________________________________ 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

Ráno sme prišli do školy a sme cestovali 2 a pol hodiny autobusom. Mali sme krátke pre-

stávky.  Niektorí chalani boli na hojdačkách.  Pán šofér bol na nás milý. Toto bola naša 

druhá exkurzia. Minulý rok sme boli na Liptove a tento rok sme sa spolu so siedmakmi vy-

brali do Nitry, pretože Nitra má slávnu históriu. A takto sme sa mali: 
 

Spoločné foto pri divadle v Nitre. Je to divadlo 

Andreja Bagara, v ktorom sa koná aj divadelný 

festival. Ale my sme na divadlo nešli, lebo sme 

sa ponáhľali na hrad. 

Samo Mruk sa 

rád zoznamuje 

s históriou 

Nitry. Tento 

meč je Sväto-

plukov a mal by 

byť zakopaný 

pod Zoborom.  

My sme ho ale 

našli zabetóno-

vaný  na ná-

mestí. 
 

 

Fotenie pri 

známom silá-

kovi 

Corgoňovi. 

Každý sa ho 

dotkol, aby 

získal dačo 

z jeho veľkej 

sily. 

Fotenie 

v autobuse bolo 

vtipné, lebo p. 

uč. Cigániková 

strčila Marti-

novi Višňovské-

mu snacky do 

úst, aby vyzeral 

ako upír. 
Spoločná fotka pri Kostole 

Sv. Michala, ktorý sa nachá-

dza v Dražovciach a je veľmi 

starobylý. Je na miernom 

kopci, ale všetci sme tam vy-

behli veľmi rýchlo. 

        Samko U., Samko M. a Marek Z., 6. roč. 



8. a 9. trieda absolútne zaujatá 
výkladom pani sprievodkyne 
na Devíne. Ani by nás nena-
padlo nedávať pozor :D 

A čo je lepšie 
ako vyriešiť 
svoje   ne-
zhody hneď  
na mieste ich 
vzniku. Pani     
učiteľka, zľu-
tujte sa!  

 :D 

_____ EXKURZIE____________________________________________________________________________________ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrea Dobroňová, 9. roč 

Ako ďaleko je to 
do Hričova?? 

A stretli sme aj herca zo seriálu 
Búrlivé víno  

Naša posledná deviatacká exkurzia s ôsmakmi. Rovno do veľkej Bratislavy... 

Spoločné foto pred ná-
rodnou radou. Možno si 
tam raz niektorý z nás 
nájde prácu :DDD 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dážď je super, pretože sa môžete veľmi zabaviť. Napríklad tým,   
že skáče po mlákach, alebo sa „osprchujete“ aj von. Slnko vám 
nesvieti do tváre! Ale aj silný dážď je úžasný, napríklad  tým, že 
máte pocit, že ste vo vani, ale keď sa dá do toho aj vietor, tak 
máte zase pocit, že vás ide odfúknuť aj s dáždnikom. A keď 
počujete to šumenie, tak je to tiež paráda. Mne sa však na daždi 
najviac páči to, že je chladnejšie, spí sa mi lepšie, ale aj to, že som 
doma v teplúčku a môžem si pospať. Milujem aj to, keď som pod 
dáždnikom a okolo padajú kvapky. 
                                                                                                                                   

Viktória Capandová,  6.roč 

 

Dážď je super zábava, je to kúsok vody z neba. S kamarátmi sa hrávame 
niekedy v daždi. Keď som bol malý, mal som zelený dáždnik. Dážď je 
potrebný na rast kvetov  a iných živočíchov.   A teraz mam na dáždniku 
psov a mačky. Neviem si predstaviť túto planétu bez dažďa.  
      

 Sebastián Jurík, 5. roč. 

Ja mám rád dážď aj dáždniky. Chodím s dáždnikom na prechádzku vždy, 
keď leje ako z krhly.  Na mojom dáždniku mám nakreslené zvieratká. Dážď 
steká po rini rovno do zeme, ktorá ho vypije na jeden dúšok. Ja si myslím, 
že dážď putuje, až kým sa oblaky nezrazia. Potom dážď začne padať na 
suchom strápenú zem.      
 
 Jakub Dobroň, 2. roč. 
 

Dážď je voda, ktorá padá z neba. 
Dážď vzniká tak, že anjeli z neba 
vylievajú vodu z vedierok. A tú 
prijímajú živočíchy a rastliny. Ježiš 
prikazuje anjelom, aby tečúcu vodu 
vylievali z neba ľuďom, živočíchom 
,rastlinám . A tak sa vytvárajú kaluže 
a z kaluže sa to vlieva do riek, 
vodopádov a iných vecí.  
  Lenka Bošková, 5. 
roč. 
   
  Lenka Bošková, 

          
 



 

 

Nikto presne nevie, či prvé dáždniky začali používať starí 
Egypťania, Číňania, Asýrčania alebo Etruskovia. Isté je iba to, že 
najskôr slúžili ako ochrana pred slnkom. Najprv chránili iba hlavy 
mocných, potom sa stali výlučne dámskym doplnkom a v 
osemnástom storočí sa konečne ocitli aj v mužských rukách. 
Svedčia o tom mnohé historické pamiatky, ako aj pôvod názvu. 
Vo svete bežne používaný názov umbrella pochádza z latinského 
slova umbra, čo znamená tieň a jeho synonymum parasol 
pochádza zo slov para - ochrana a sol - slnko. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

     M. Melicherík, 6. r. 
     K. Vršanská, 5. r. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Aďka 

Monika 

Peťko 

Miško D. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Kristián 

Ninka 

Matejko 
Miško V. 



_______________________________________________ČÍTANIE NA POKRAČOVANIE__________ 

 
 
 
 
 
 
Od toho incidentu v kúpeľni  som nedokázala spať. Neustále som sa mykala, striasalo ma. Často som bývala 
chorá a mala som aj 40 stupňové horúčky. Ale zďaleka najhoršie boli zlé sny.  A hoci som tú tvár v zrkadle už 
nevidela, bola som si viac než istá, že sa mi to nesnívalo. Ale otcovi som to samozrejme nepovedala. Stačí, že 
sa za blázna považujem sama.  No to nevadí. Ak mám byť blázon, tak ním budem. Otvorila som oči pri hluku, 
ktorý sa ozýval od okna.  
„Čo to tam stváraš?“ nechápavo som civela na Bloncku v bielych šatách, ako lezie na okennú parapetu. 
„Čo ťa po tom!“ odvrkla. Zodvihla som sa na lakte.  
„Ak chceš skončiť to trápenie, oprátka je istejšia,“ rýpala som do nej. 
„Pýtala som sa ťa niečo?“ zavrčala. Prevrátila som sa na brucho a zavrela som oči. Očividne nie som jediná, kto 
potrebuje psychickú pomoc, pomyslela som si. Zívla som  a už som zaspávala, keď sa ozval plač. Trhlo mnou 
a posadila som sa. Na okne sedela moja sestra. Znudene som si vzdychla. Včera sa chcela utopiť a predvčerom 
si chcela podrezať žily.   
„Skočím!“ kričala na niekoho dole. Nadvihla som obočie. To sotva.  
„Sľubuješ?“ opýtala som sa medovým hláskom. Trhlo ňou a vrhla na mňa vražedný pohľad.   
„Nesnaž sa ma zastaviť!“ vyhrážala sa mi.  
„To by mi ani vo sne nenapadlo,“ ubezpečila som ju. Postavila som sa z postele a odišla som.  Dnes sa snáď 
všetci zbláznili. Normálne si niečo museli pichnúť. Vyšla som von a náročky som prechádzala okolo okna, kde 
stále stála moja sestrička. 
Pod oknom stála celá rodina aj ľudia, o ktorých stále netuším, čo tu chcú. To ale nebolo všetko. Bosorka stála 
pod oknom a dohovárala jej. Na druhej strane stál brat a skandoval:  „Skoč, skoč, skoč!!!!“  Potom tam bol 
oco, ktorý len pozeral ako teľa na nové vráta. Fakt podarená scéna. A keby mi nebolo tak mizerne, plakala by 
som od smiechu. No teraz to mnou ani nehlo. Akoby to bol len stupídny film, o ktorom dopredu viem, ako 
skončí. A ľudia pod oknom boli ako herci - na prvý pohľad sa zdalo, že im na nej záleží, no aký by to bol herec , 
ak by sa nevedel vžiť do svojej role? Všetko to prechádzalo mimo nich. Všetky pohyby, slová a emócie boli 
dokonale nacvičené, také automatické a neosobné. Z  týchto stupídnych myšlienok ma mrazilo. Zavrela som 
oči, a potom že nemám byť blázon. Zvrtla som sa na päte a kráčala som preč. Čo najďalej od falošných hercov 
pod oknom. Preč od tej stupídnej zohranej scény. Kráčala som cez malý park, a netušila som kam. Jednoducho  
som chcela ísť a ísť a možno pri tom zabudnem na všetko a všetkých okolo mňa.  Po pár minútach som 
pochopila, že chôdza nebude stačiť. Tak som sa rozbehla. Míňala som mamy s kočíkmi, staré babky so psami. 
Park sa dávno stratil za mnou. V boku ma šialene pichalo a nevládala som s dychom. Napriek tomu som 
nemohla zastaviť, nesmela som. Bežala som cez nejaký les, potom cez lúku a znova cez les. Už dlho som sa 
necítila taká slobodná. A hoci som pociťovala neustálu bolesť, pokračovala som. Vtom som zakopla o koreň 
a spadla som. Dopadla som priamo na skalu ktorá sa mi zaryla hlboko do mäsa. Sadla som si. Rozhliadla som sa 
dookola, ale netušila som, kde to do pekla som, ani ako sa vrátim. Ale ja som si nebola istá či sa vôbec chcem 
vrátiť. Bolo mi tu tak dobre, akoby som sem patrila. Do ticha a zimy. Pozrela som do diaľky, kde sa pomedzi 
stromy lesklo slnko. Ale niečo tu nebolo v poriadku. Bolo to niečo zlé, niečo ako pocit. Bola som to ja. Ja som 
nebola v poriadku. Bola som celá dobolená a polámaná. Vyhrnula som si rifle a pozrela na stehno, v ktorom 
bol úlomok skaly. Chytila som koniec úlomku a trhla som ním. Tak hrozne  to zabolelo, až mi vyhŕkli slzy. 
Úlomok mohol mať tak tri centimetre. Nadýchla som sa. Vietor mi začal duť do tváre, akoby ma vyháňal. 
V diaľke som počula šum – pripomínal malý vodopád. S bolesťou som sa postavila a vykročila som medzi 
stromy rovno k tomu zvuku. Po pár metroch som zacítila známy pach, ale nevedela som si spomenúť, čo to je.  
A tak som kráčala ďalej. Cez stromy som už videla padajúcu vodu. Pach bol čoraz silnejší.  Vyšla som spoza 
posledného stromu a zastala som. Celé telo som mala ako z ľadu a nohou mi pulzovala silná bolesť. Už som 
vedela,  čo je to za pach. Bola to krv. Čerstvá, lepkavá a tmavočervená krv. Ten zápach ma doslova štípal 
v útrobách. Na zemi ležala laň so šípom v krku. Padla som vedľa nej na kolená a zohla som hlavu. Ústa som 
mala kúsok nad miestom, z ktorého vytekala krv.  Na nejaký popud som jej priložila ústa na ranu a napila som  

Pokračovanie príbehu z minulého roka, v ktorom ste sa zoznámili s hlavnou hrdinkou Lairou. V jej živote sa toho 
veľa zmenilo od straty matky až po sťahovanie sa. Všetko sa jej zrútilo a napriek snahe sa nedokáže pozbierať. 
Nezlepšujú to ani zlé sny a vidiny, ktorými v poslednej dobe trpí. Všetko čo vidí a cíti môže byť len sen. A ona 
nevie, či je blázon alebo sa deje niečo, čo ju navždy zmení.  



sa. Vôbec mi nebolo čudné, čo robím. Bolo to viac než prirodzené, bolo to príjemné. V tej sekunde,  ako som si 
to pomyslela, mnou prebehol odpor a zhnusenie.  Čo to do pekla robím. Zodvihla som hlavu. Po perách mi 
tiekla krv. Vo vzduchu visel pach nepriateľa. Potriasla som hlavou. Nie, to je nezmysel, celá táto situácia 
nedáva zmysel. Musí to byť sen! Musí! Preber sa, no tak, preber sa! Nechtami som si zaryla do rany na nohe. 
Bolesť mnou lomcovala. Vtom som otvorila oči. Ležala som na zemi v parku, noha ma hrozne bolela a treštila 
mi hlava. Zadvihla som sa - všade bola tma. Chytila som sa za hlavu. Keď som pozrela na ruku, v mesačnom 
svite som uvidela krv. Musela som spadnúť a udrieť sa. Trvalo mi skoro hodinu, kým som prišla domov. Na 
nohu som nemohla dostupovať, inak ma bolesť zrazila na kolená. Vošla som potichu do tmavej izby, na posteli 
spala sestra. Obišla som ju a zamierila som do kúpeľne. Bola som celkom pokojná. Bol to len sen. Vošla som do 
kúpeľne a uvidela som niečo, z čoho ma naplo. Celé ústa som mala zlepené zaschnutou krvou a vo vlasoch 
som mala zvieraciu srsť. Vyhŕkli mi slzy a rozplakala som sa. Čo sa to deje?!  Žeby som bola naozaj blázon?                              
 
 

 

Tieň 

V duši odtlačok toho čo sa stalo 

Na boľavú dušu sadru lialo  

Ťažkú spoveď na rukách nosí 

Po črepoch vlastných chodí bosí 

Putá držia to čo z neho zostalo 

Všetko ostatné dávno prehralo 

Posledný sa ukrýva v prachu 

Vyhasnuté oči žiaria v strachu  

Tieň čo nosil bohom svetlo 

Teraz sa v ňom všetko stretlo 

Päsťami mu ublížili 

Do prachu ho pohodili  

Jediné po čom teraz túži 

Jediné čo jeho dušu súži 

Vrie v ňom pomsty myšlienka 

Jediná ľudská spomienka 

Démon z prachu vstáva 

Zlo do pohybu dáva 

Vietor, oheň spojil v jedno 

A poslal ich ničiť rovno 

Vzkriesil besov z prachu 

A odovzdal svet strachu 

Teraz čaká čo sa stane 

Či sa svojich Boh zastane 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
Andrea Dobroňová, 9. roč. 

 

Zrodený len z vlastných slov 

Rozbil srdce s večnou tmou  

Aby dostal to čo chcel 

Dopekla nás troch zavrel 

Celú večnosť  zviazaní  

Ako dieťa bezbranní  

 

Zotmelo sa v očiach diabla 

Rozhneval sa – duša čo sa smiala 

Aby padla 

Do pekla priviesť dušu dal 

Išla z pekla padlá duša  

Loviť toho čo diabla skúša 

 

Zrodená len z jeho vôle 

Roky znáša jeho bôle  

A do tváre privial mraky vietor udrel 

 nad ňou bdie  

Doteraz len počúvala a teraz zradiť  

 zradcu smie 

Cúvla o krok duša voľná slobodná 

Usúdila že zradiť zradcu je hodná 

 



Tajomstvo pávieho pera 

     Jedného dňa sa muž menom Pavol vybral hľadať zlatisté  pávie pero. Počul všelijaké povesti o pávovi, ktorý 

bol celý zlatistý ako rýdze zlato. Bohužiaľ, ten páv zomrel, ale hovorí sa, že zanechal jedno jediné zlatisté pero, 

ktoré schoval pred 30 000 rokmi faraón v podzemnej katakombe.  

     Pavol by urobil čokoľvek, aby získal legendárne pávie oko skôr, ako jeho nepriateľ menom Hactor 

Gutenberg. Vydal sa teda do Egypta. Tam stretol ženu menom Grace. Povedala mu, že tiež hľadá pávie oko, 

pretože nechce, aby ho získal Hactor. Hactor jej povedal, že ak nájde pávie pero, získa celý  jej rodinný  

majetok. Preto sa vybrala nájsť a schovať pávie pero skôr ako Hactor.  

     Pavol jej povedal, že vie o jednom mieste, o ktorom Hactor netuší. Grace súhlasila a vybrali sa hľadať  

legendárne pávie pero. Chodili po púšti, ale žiadnu katakombu nenašli. Keď zrazu narazili na jednu horiacu 

fakľu. Nevedeli, čo robí horiaca fakľa uprostred púšte.  

     ,,Možno to je vchod do katakomby!“ povedala s nádejou v hlase Grace.  

     ,,Hm, možno máš pravdu. Počkaj, skúsim, či sa s ňou dá hýbať.“ odpovedal Pavol.  

     Skúsil to a naozaj - otvorili sa dvere do katakomb. No bol tu jeden problém. Sledoval ich obávaný Hactor 

Gutenberg aj so svojimi gorilami - teda so svojou ochrankou.  

     Nečakane ich nasledujúce ráno prekvapili a v rýchlom zmätku im obom priložili svoje zbrane ku hlavám.  

     ,,Choďte a zaveďte nás ku páviemu oku!“ povedal zlostne Gutenberg.  

     Šli, aby sa zachránili, ale nečakane sa východ zavrel a aby našli cestu von, museli ísť ďalej.  

     Dá sa povedať, že boli vlastne v dákom neznámom bludisku. Po neopísateľne dlhom blúdení natrafili na 

slepú uličku a vďaka tomu zistili, že sa tam nachádza tajná chodba, ktorú tam rozkázal postaviť faraón preto, 

aby sa rýchlejšie dostal k peru.  

      Hactor nechcel dopustiť, aby sa jemu aleb jeho chlapom niečo stalo. Tušil, že v miestnosti sú nastražené 

rôzne nástrahy, ktoré strážili pero pred zloduchmi. 

      Hactor poslal Pavla aj s Grace po pero, lenže oni mali iný plán, ktorý bol zaručený.  

      Pavol prekvapujúco rýchlo vytiahol spoza opaska pištoľ stredného kalibru. Pre všetkých to bol šok a Grace 

to rýchlo aj využila. Chlapovi, ktorý stál hneď vedľa, šmarila piesok do očí a kvôli tomu, že si chcel uchrániť 

oči, pustil pušku na zem. Grace ju rýchlo zobrala. 

     „Zbrane na zem a kopnite ich smerom k nám!“ nervózne, ale zároveň presvedčivo zakričala, držiac zbraň 

oproti útočníkom.   

     Spravili, ako im bolo nakázané a ocitli sa v opačných rolách. Grace ich poslala po pero, ale oni vedeli, že 

nevystrelia. Odmietli, lenže nevedeli, že Pavol je bývalý vojak, ktorý urobí všetko preto, aby získal to, prečo  

prišiel. V tomto prípade to bolo pávie oko, ktoré  je mocné a dokáže vzkriesiť mŕtvych. 

      Kvôli tomu ho Hactor chce iba pre seba. Faraón má veľké vojsko, ktoré je bohužiaľ mŕtve a vzkriesiť ho 

dokáže iba pávie pero. Lenže jeho podlý plán sa mu nepodarí uskutočniť.  

     Pávie pero majú v rukách Pavol a Grace. V okamihu sa začal odvšadiaľ sypať piesok, ale východ bol 

bohužiaľ na druhej strane. Cesta k východu bola plná nástrah a smrti.  

     Všetci s veľkými ťažkosťami prekonali nástrahy nastražené dávno mŕtvym faraónom. Na konci chodby 

narazili na bludisko, ktorým sa dostali do vnútra starej krypty. Chodby boli plné nástrah a iba jediný chybný 

krok mohol hocikoho stáť život.  

      Vo vzduchu visela jediná nevyslovená otázka: Kto bude vlastniť pávie oko? S touto otázkou im pomôže 

Gracin starý otec, ktorý tak ako aj  ona rád hľadá stratené veci. 

     Bol to starý muž, ale veľmi dobre vedel rozpoznať, kto klame a kto hovorí pravdu.  

     Prvý na rade bol Hactor. 

     „Pávie oko chcem kvôli tomu, aby ho nedostal nejaký zloduch, ktorý by chcel vzkriesiť faraónovo vojsko!“ 

povedal Hactor. 

     „Nie som rád, že mi klameš. Nemáš čistý charakter a vidno na tebe, že si veľmi svojský. Všetci veľmi dobre 

vieme, načo pero potrebuješ.“ pokojne poznamenal Gracin starý otec.   

     Rad prišiel na Grace a Pavla.  

     „Chceme zabrániť Hactorovi pri vzkriesení vojska a ochrániť pero pred podobnými, ako je on sám,“ tvrdili 

obaja.    

     „Viem, že hovoríte pravdu,“ povedal Gracin starý otec, „pomôžem vám rýchlo sa odtiaľto dostať a zadržím 

týchto neokrôchancov.“  

     Rýchlo im otvoril bránu, ktorou sa dostanú bezpečne von. 

     „Ďakujem, starý otec! Dúfam, že sa odtiaľto dostaneš v poriadku!“ povedala Grace. 



. 

     „Sama vieš, že mám tvrdý korienok! A už dávno som sa potreboval takto zabaviť!“ povedal s úsmevom 

a zavrel veľké dvere. 

     Obklopila ich tma a neopísateľná púšť. Pavol zobral fakľu, aby si videli pod nohy. V bezpečnej vzdialenosti 

od zloduchov Pavol zastavil Grace a chytil ju za ruku. Grace sa mu pozrela do očí a videla v nich nevyslovenú 

otázku, ktorú tam vídavala nespočetne veľa rokov. Nikdy nevedela,  ako má reagovať a ako sa cítiť pred 

otázkou jeho očí.  

     Chvíľku sa uprene pozerala na jeho hlboké modré oči, keď v tom jej pohľad padol na jeho jemne krojené 

pery a pociťovala potrebu ho pobozkať. Naklonila hlavu a jej pery spočinuli na jeho.  

     Keď sa vrátili do mesta, vyzeralo to tam, akoby sa v nasledujúcich hodinách nič nestalo. Pávie oko chceli 

odložiť do miestneho múzea, aby už nikdy nebolo použité na zlé veci. Zistili však, že k nim bolo pripútané. 

     O rok na to Pavol nazbieral odvahu a Grace požiadal o ruku. Grace tomu nemohla uveriť. Hodila sa mu 

okolo krku a súhlasila.  

     Za pár mesiacov boli svoji. Svadba bola prekrásna a Grace bola očarujúca nevesta. 

     Po medových týždňoch Grace otehotnela. Narodilo sa jej prekrásne dievčatko a zlatý malinký chlapček.  

     V deň, kedy bábätká uzreli svetlo sveta, pávie pero začalo oslepujúco žiariť. Z tohto pera sa nečakane 

narodili dva malé pávy. Neboli však normálne sfarbené. Ich perie hralo všetkými odtieňmi zlatej. Ľudia 

z celého sveta sa chodil dívať na pávy a z každého pera, ktoré im odpadlo, sa narodili malé zlatisté páviky.  

 

                          Simona Černeková, 5. roč.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Odkedy sa venuješ písaniu príbehov? 
 Písaniu príbehov sa venujem od piateho ročníka keď sme mali vymyslieť  sloh. Vtedy som 
vymyslela môj prvý príbeh láska na prvý pohľad.  Píšem už aj knihu, ale neviem či ju vôbec 
dokončím, lebo sa venujem aj iným  mimoškolským aktivitám.  
 
 
Aké knihy máš rada? Čo teraz čítaš?  
Nedalo by sa povedať že mám rada nejaké knihy,  Pretože ja milujem všetky knihy. Nie že by som 
bola nejaký bifloš to nie, ale niekto ma rád futbal, iný zase hokej no a mňa baví keď si čítam. 
A najlepšie je keď sa tam deje niečo napínavé, vtedy to musím dočítať celé. Teraz čítam knihu 
Bertov denník. Je to o chlapcovi ktorý si píše denník. Niektoré kapitoly sú napínavé, iné zase 
smiešne a iné sú tak trochu smutné. 
 
Máš obľúbeného spisovateľa/ spisovateľku?  
Nedalo by sa povedať že mám obľúbeného spisovateľa alebo spisovateľku. Ja čítam všetky knihy 
od rôznych spisovateľov.  
 
 
Chceš sa písaniu venovať aj v budúcnosti? Čím chceš byť? 
Písaniu sa chcem venovať aj naďalej, pretože ma to baví, ale nechcela by som byť spisovateľkou. 
Chcela by som napísať aspoň jednu knihu. Chcela by som byť právničkou, ale teraz chcem byť 
zverolekárkou.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elvis 
Kocúr s týmto menom je 
biely, má krásne modré očká. 
Má aj pekné šedé ušká. Je to 
nóbl kocúrik, má kamarátov 
z dobrej spoločnosti.   
Mňaučí, keď jeho majitelia 
jedia a chodí k otvorenému 
oknu pozorovať vtáčiky, ale 
nevypadne, lebo je tam 
sieťka. Nechce cez noc 
spávať, tak stále mňaučí, ale 
cez deň prespí väčšinu dňa.    

Oggy 
Oggy  je sivý a bacuľatý. Má veľké zelené oči a má ich veľmi  lesklé.   
 

Líza 
Je bielo-čierna a má modré oči. Bojí sa ma aj celej 
rodiny,  vlastne ľudí, ale nebojí sa svojho brata Bartika. 
Má rada kostičky, čo sme jej nosili z nášho obeda, tak 
isto majú radi kostičky aj jej súrodenci. 

Booble 
Je čierny a má modré oči. Má stále dobrú 
náladu, usmieva sa a nikoho sa nebojí. 
Má rád šunku a veľmi má rád kostičky. 
 

 
 
 

Oggy 
Toto meno je vhodné pre kocúra so 
zelenými očami. Mal by byť celý 
ryšavý. Stále by sa mal hrať a nemal 
by stále spať ,lebo by ma to 
naštvalo. 
                                                                                

Naša prvá mačka bola Vendy. Prvé mačiatka sa jej narodili keď som mala 4 roky, takže si na ne už 
nepamätám. A viem že sa volali Bartik, Líza a Megy. Chudák Bartik jedného dňa zomrel, sme ho našli 
bez pohybu na koberci pred dverami. Ostatné Vendine mačiatka boli Booble, Cheryl, Pazúrik, Oliver, 
dve sa nám práve narodili, takže som ich ešte nevidela, ani ostatné mená si nepamätám, ale viem že 
všetkých mačiatok, ktoré sme kedy mali, je  dokopy  16.  Teraz vám napíšem, aké sú vhodné mená pre 
kocúrov a mačky. 
 

Kristína Vršanská, 5. roč. 



 

 

Tento lego príbeh začína Vitruvius (slepý čarodejník) v úkryte, kde pred rokmi ukryl KRA- 

GL(lepidlo). Tu ho  po niekoľkých rokoch našiel Lord biznis (prezident biznis) a ukradol KRA-GL. 

O osem rokov náš hrdina Emet nájde na stavenisku blokátor(vrchnák od KRA-GLU) a náhodou sa 

stane členom nezvyčajného bratstva, v ktorom sú: Divoška(Lusi), batman (Brús Vein) , vitruvius, 

Beny, Oceliak, Uni kity (juni Kiti).... 

Spolu sa po nejakom čase dostanú do úradu Lorda Biznisa a tam Emet skoro zachránil svet, ale 

nepodarilo sa mu to. O niekoľko minút neskôr uvidel toho hore (ľudské dieťa).... Podarí sa Emetovi 

zachrániť svet a stať so majstrom staviteľom alebo Lord Biznis prilepí KRA-GLOM celý lego svet?                       

Hlavný hrdina: Emet 

Vedľajšie postavy: Divoška, 

vitruvius, Beny, Batman, Lord 

Biznis, Zlí poliš, skeleboti, 

šerifboti, polišboti, fetboti, ten 

hore, mikromanažéry,... 

Hlavná myšlienka: Vždy sa môžeš 

polepšiť.          

Matúš Melicherík, 6. roč. 

Táto hra je vylepšené Angry 

birds, ale je o niečo pozmenené: 

preteká sa tam. Taktiež je tam 

technológia TELEPODS. 

Pretekáte tam nielen s vtákmi, 

ale aj s prasatami ako napríklad 

s king pigom, s foremanom 

pigom, korporál pigom 

a s minion pigom. A s vtákmi ako 

napríklad s Redom, so Stelou, 

s Bombom, s The blues, 

s Terencom, s Matildou, 

s bablom, s Čakom a s Halom. 

Hranie ja jednoduché a treba aj 

vedieť dobre kerovať auto, lebo 

búranie do stien vás len spomalí.      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Viktória Capandová 6.tr 

Prvý a posledný deň v škole je výnimočný.  Dievčatá nezabúdajú na šaty či sukne. Chlapci zase na košele, 
aj keď veľa takých džentlmenov  už nie je. 

Baby si zvolili krásne 

farby - biela 

s ružovou je super 

kombinácia 

s okuliarmi 

a brčkavými vláska-

mi.  Ale ani čierna 

s bielou nie je zlá. 

Chlapci si pekne učešú vlasy a  vyoblie-

kajú sa. Nikto nezabúda na kytičku či 

čokoládku pre pani učiteľku.  

Šaty vedia z každej 

dievčiny urobiť dá-

mu. Nádherné uče-

sané vlasy sa kaž-

dému určite páčia. 

Doplnky vedia urči-

te zlepšiť  outfit.  

Rifľová bunda sa hodí asi ku všetkému. Baby tu vybrali biele 
trička a čierne legíny. Rozpustené vlasy určite nemôžu chý-
bať. Dievčatá si zlepšia outfit peknými doplnkami. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Viktória Capandová, 6. roč. 
 

Mamička oznamuje synčekovi:                                                                                             

-Jožinko,  budúci rok už budeš v druhej triede a to už budeš môcť utierať riad...                                 

-  Tak to radšej prepadnem...                  

Slon sa kúpe vo vode. Príde mravec 

a presviedča ho, aby vyšiel von.  Nakoniec 

slon vyjde a mravec hovorí :                                    

-Dobre, len som chcel vedieť, či nemáš moje 

plavky. 

Dve blondínky si zabuchli 

kľúče v aute. Čakajú už dve 

hodiny a nič. V tom začne 

pršať a jedna blondínka 

hovorí  druhej : -Počuj, asi 

sme mali tú strechu na 

aute zavrieť, lebo nám tam 

naprší. 

Príde blondínka do knižnice a pýta sa predavača:            

-Prosím vás, máte knihu s titulkami??-             

Policajt vyšetruje 

autonehodu :                  

-Pán vodič, ako sa stala 

dopravná nehoda?         

- Pri brzdení som dostal 

šmyk, otočilo ma na 

strechu a išiel som na 

streche asi  30 metrov. 

-A kde sa to stalo?            

-V detvianskej  Hute.                     

-Prosím  Vás, aspoň 

netárajte! 

V Detvianskej Hute 

taká dlhá strecha ani 

nie je! 

Dvaja policajti stoja na vrchole 

Eiffelovej veže. Jeden hovorí :          

-Odtiaľto vidno celý Paríž.                                           

-Hlúposť, kde je potom 

Eiffelovka? 

Príde policajt do roboty 

a vraví :                             

- Chlapi , počúvajte. 

Minule som si kúpil 

LEGO a tam písali, že do 

3 rokov a ja som ho 

zložil za týždeň. 

 Z našich odpovedí:  
Doplň pranostiku:  
 Medardova kvapka...dukát stojí. 
Ako nazývame slovné druhy, ktoré spájajú slová a vety? 
 Slová spájajú prípojky. 
Aké máme obratníky?  

Obratník Váhy. 
 
  

Pri záverečnej skúške 

z chirurgie sa profesor 

pýta študenta :                               

-Prečo si chirurgovia pri 

operácii dávajú na tvar 

rúšku?                                   

-Aby ich nikto nespoznal, 

ak sa operácia nepodarí. 

-Ja už tomu vôbec 

nerozumiem- hovorí  

Janka- V škole nám 

hovoria že deti sa rodia 

a mne každý hovorí, že 

som mame z oka vypadla.-  



 

 

 

O zajacovi 

 

Kde bolo tam bolo.  

Žil jeden zajac, mal meno Ňufko.  

Bol veľmi  malý a hnedý. 

Raz išiel na šípky.  

Našiel tam päť kríkov.  

Prišiel domov a uvaril si čaj.  

A bol  šťastný až do smrti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napísal a nakreslil Jakub Dobroň z II. triedy. 


