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Ahojte! 

Toto číslo je venované 70. výročiu 
ukončenia II. svetovej vojny. Niektoré 
texty sú vymyslené, ale občas sme 
museli pátrať po informáciách na 
internete. V tomto čísle vás chceme 
potešiť  aj viacerými rozhovormi, 
úspechmi v  súťaži Hviezdoslavov Kubín 
a dúfam, že aj pokračovaním mojich 
počítačových hier. Spoliehame aj na 
Vtipkoviny, ktoré sa snažíme oživiť 
kreslenými vtipmi. 
 
Našim dôverným čitateľom prajeme veľa 
zážitkov pri čítaní ďalšieho čísla  
časopisu Pramienok.   
 
Matúš Melicherík, 
 zástupca šéfredaktorky 



Prinášame vám tri rozhovory, ktoré urobili naši žiaci so svo-
jimi starými rodičmi o ich spomienkach na II. sv. vojnu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja som sa na druhú svetovú vojnu pýtal mojej bab-
ky. Volá sa Vincencia, má 82 rokov a býva v Divine. 
 Koľko si mala rokov, keď sa začala vojna? 
- Mala som 6 rokov. 
Museli ste sa skrývať do úkrytov? 
- Počas náletov sme sa skrývali do pivníc. 
Boli nejakí vojaci aj u nás v Pekline? 
- Boli tu vojaci, ktorí nás chránili. 
Mali ste dostatok jedla? 
- Jedlo sme dostávali len na prídel za lístky. 
Stretla si sa naživo s nejakým nepriateľským voja-
kom? 
- Nie. 
Chodili ste počas vojny do školy? 
- Nie, ale učili sme sa mimo školy, lebo počas vojny 
bola obsadená vojakmi. 
Pomáhali ste nejako partizánom? 
- Nosili sme im jedlo a nechali sme ich prespávať 
v maštali. 
Koľko rokov si mala, keď sa vojna skončila? 
- Mala som 12 rokov. 
           Daniel Paprčiak, 8. roč. 

Rozhovor som robila s mojím starkým, ktorý má 
dnes už 78 rokov. Keď vojna skončila, mal 9 rokov. 
Spýtala som sa ho  pár otázok. V roku 1939, keď 
sa vojna začala, mu zomreli obaja rodičia. Najprv 
mu zomrela mama na zápal pľúc. Jeho otec sa po 
pol roku od jej smrti mal ženiť. Malo sa to konať 
7. 1. 1940. Bohužiaľ sa toho nedožil, pretože týž-
deň pred 2. svadbou zomrel aj on na infarkt. Zo-
mrel v nezabudnuteľný deň 1. 1. 1940. Môjho 
starkého vychovávali náhradní rodičia, volal ich 
tatíček a mamička. 
Ako to bolo s jedením, keď bola vojna? 
- Mali sme čo jesť, pretože sme mali veľa zásob. 
Najviac jedla nám dával náš dobytok. Chovali 
sme kravy a ošípané. 
Čo ste najčastejšie jedli počas vojny? 
- Zemiaky s kyslou kapustou a sladké alebo kyslé 
mlieko. 
Stretol si sa s Nemcami osobne?  
- Áno, tí, ktorých som stretol, boli priateľskí. 
Pracovali tvoji náhradní rodičia niekde? 
- Áno, tatíček robil šoféra a mamička tkala látky. 
Schovávali ste sa niekde? 
- Schovávali, ale nie pred Nemcami. Pred Rusmi, 
ktorí prišli v roku 1944. 
Chodievali ste počas vojny do kostola?  
- Normálne ako vždy do Budatínskeho zámku, 
kde bola kaplnka. 
Mali ste vonku voľný pohyb? 
- Áno, mohli sme chodiť všade. 
Dostal si počas vojny nejakú hračku? 
- Na hračky neboli peniaze a ani čas na hranie, 
museli sme sa starať o dobytok, pretože rodičia 
boli celé dni v robote. 
Aké hry ste sa hrávali? 
- Do veľkej ponožky sme natlačili látky a to bola 
pre nás  lopta. 
Máš ešte nejaké  
fotky z detstva? 
- Áno,  
ale nie je ich veľa.   
 
    
 
 
 
 
 
Jarmila Višňovská, 8. roč. 

Mám dve babky, ktoré žili počas druhej svetovej 
vojny. Babka Bernardína má 84 rokov a babka 
Ľudmila má 75 rokov. 
Ako ste trávili čas počas vojny? 
Stavali sme zákopy, pracovali sme na poli, ubytová-
vali sme vojakov. 
Skrývali ste sa niekde, ak áno, kde? 
Áno, skrývali sme sa v jame, ktorú sme mali vyko-
panú v dome pod kuchyňou. Večer, keď chodili 
lietadlá, museli sme všetky okná pozastierať tma-
vými látkami, aby svetlo nepresvecovalo. 
Kde pracovali Tvoji rodičia počas vojny? 
Mama pracovala na majeri. Robila na poli, dojila 
kravy. Otec tiež pracoval na majeri, rozdeľoval prá-
cu. 
Prebiehala vojna aj na území kde si bývala? 
Nie, v našej obci bol mier. 
Stretla si sa niekedy s vojakmi? 
Áno, u nás doma sme museli ubytovať vojakov 
z Maďarska, Ruska a Ukrajiny. 
Videla si niekedy pochod vojakov? 
Áno, cez našu dedinu pochodovali vojaci. 
 
              Andrej Decký, 8. roč. 



 

 

 

 

 

 

Umiestnenie Čas čítania 
1. Mária Hvizdáková, 5. roč. 1 hod. 37 min. 

2. Štefan Brežný, 7. roč. 1 hod. 36 min. 

3. Alexandra Sedliačková, 6. roč. 1. hod. 36 min. 

 

Ďalší účastníci maratónu: Vanesa Hofericová (6. roč.), Daniel Pavlík (7. roč.), Dominika 
Linetová, Pavol Randa (8. roč.), Adam Kocmánek, Dominik Plačko (9. roč.). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umiestnenie Družstvo Body 
1. miesto: 8. ročník Stanislav Hrobárik 

Andrej Decký  
Patrícia Milcová 

30 

2. miesto: 9. ročník Martin Sládek 
Pavol Mihálek 

24 

3. miesto: 7. ročník Marek Mazúr 
Maximiliám Gombík 
Lukáš Malík 

23 

4. miesto: 6. a 5. ročník Ema Hostačná  
Rebeka Haluzová 
Simona Černeková 
 
Anton Mitaš 
Šimon Blaho 
Mária Hvizdáková 

20 

Marcoviny bývajú každý rok. Odkedy chodím do školy si Marcoviny pamätám. Každý rok 
býva iná téma. Tento rok je téma so Zlodejkou kníh. Zlodejka kníh žila v čase,  keď bola II. 
svetová vojna. Je to veľmi dobrá kniha, ktorú sme si čítali aj vtedy,  keď sme boli celá trieda 
u zubára. Cez marec boli aj akcie ako napríklad Čitateľský maratón a Kvíz o vojne a mieri. 

                Kika Vršanská, 5. roč. 



 

 

 

Mám 92 rokov a volám sa Margita. Zažila som druhú svetovú vojnu. Bola to hrôza pre každého, kto sa v nej 

ocitol. V tých časoch som robila ošetrovateľku vojakov. Keď som videla tých mužov, akí boli doráňaní... 

niektorí mi dokonca zahynuli v náručí. Doteraz sa mi o tom sníva. Poviem vám, na vojne nie je nič dobré. No 

spoznala som veľmi milú ženu, ktorá sa volala Amanda, a aj napriek tomu, že bola vojna, a všetci boli zlí 

a nešťastní, ona bola stále tá dobrá osoba, akou bola pred vojnou. Povedala mi, že sa všetko toto utrpenie 

skončí a odídeme na druhú stranu. Raz nám doniesli vojaka, ktorý jej bohužiaľ zomrel v náručí, a ona opäť 

povedala, že odišiel na lepšie miesto. Mala som radosť, že to tak dobre znášala. Raz sme sa išli naobedovať, 

keď nám kričali, že doviedli vojaka, ktorý je dehydrovaný a má vysoké horúčky. Volal sa Ernest Ajoramí. Mysleli 

sme si, že zomrie, ale osud mu určil inú cestu. Ležal na nemocničnej posteli štyri týždne a potom sa mu 

polepšilo. Bol to dobrý vojak a aj dobrý človek. Bol to zázrak, že sa mu polepšilo, lebo v takomto hroznom 

stave bolo možné všetko, ale že by sa mu polepšilo, to ani náhodou. Ešte v ten deň som bola pri jeho 

nemocničnej posteli a čakala som, čo sa stane. Myslím, že to bol zázrak, pretože to bolo nečakané a zároveň aj 

nemožné. ,,Prebral saaa! ’’ To ako prvé zakričala Amanda. Hneď ako som to počula, bežala som ku jeho 

nemocničnej  posteli a spýtala som sa ho, ako sa volá... Pýtala som sa ho to preto, lebo si silno udrel hlavu, 

a mysleli sme si, že má otras mozgu. No našťastie nemal. Všetkým sa uľavilo. A priznám sa, že aj mne spadol 

veľký kameň zo srdca. Posledných pár dní som bola poverená strážiť ho a kŕmiť. Dosť sme sa spriatelili. Mala 

som ho rada. Rozprával vtipné príhody. Najviac ma zaujala tá, ktorú vám teraz opíšem: Písal sa rok 1939. Jeho 

rodičia mali 9-te výročie ich svadby. On a jeho sestra im chceli pripraviť oslavu, no neskončilo sa to veľmi 

dobre.  Nakúpili potraviny, lebo chceli uvariť slávnostnú večeru. Ale skončilo sa to tak, že im skoro zhorel celý 

dom. Keď mi to hovoril, smiala som sa ako nikdy. Po týždni bol zdravý, no nepustili ho na bojisko, pretože sa 

báli, že nebude schopný bojovať. Pravdupovediac, bola som rada, že ho nepustili. Za ten čas sme sa veľmi 

spriatelili a neskôr aj zaľúbili. Stretávali sme sa po večeroch v starom úkryte, kde sme si dali prvú pusu. 

Odvtedy sme sa stretávali každý deň vo vojenskej nemocnici. Keďže ho nepustili bojovať, tak mu dali brigádu  

vo vojenskej nemocnici. Deň čo deň sme mali plnú nemocnicu doráňaných vojakov. No každý večer bol aj 

vzácny, lebo sme sa stretávali. No nie celkom každý. Niekedy sme sa pohádali, no na druhý deň sme sa 

udobrili. No nebolo to vždy ružové. Zažili sme aj nálety, pri ktorých zomrela  Amanda. Bolo to hrozné. Hneď 

ako som zistila tú hroznú vec, vedela som, čo by 

povedala. Vždy, keď niekto zomieral v strašných 

bolestiach, hovorila: ,,Neboj sa, na druhej strane 

to bude lepšie, uvidíš.‘‘ 8. mája 1945 sa vojna 

skončila a my sme sa zasnúbili. Brali  sme sa 

v malom kostolíku, s mojimi a jeho rodičmi. 

Zvyčajne sa takýto príbeh končí dobre, no tu to 

bolo celkom inak. Po pár rokoch manželstva Ernest 

náhle zomrel. Bola som veľmi smutná a plakala 

som. No po pár dňoch sa tá bolesť utíšila. Vtedy 

som sa vzchopila a napísala tento príbeh.  

 

  

                         Simona Černeková,  6. roč. 

VOJNOVÝ 
PRÍBEH 



 

 

Po tréningu Anakina išli do boja proti separatistom.  Po chvíli sa na ich lodi ocitli a oni museli 

znova čeliť Count Dookuovi, ale tentoraz Anakin ho zabil jeho vlastným mečom. Hneď po tom 

museli čeliť generálovi Grívusovi a jeho osobným strážam. Grívus unikol. Obi van sa rozhodol 

Grívusa osobne zničiť. Stretol tam aj clona Codyho. Spolu mu čelili. Cody  pri boji padol a Obi van 

ho zničil s pomocou Codyho pištole. Mace Widuo spolu s dvomi jedyami rozhodol zničiť Darth 

Sidiusa. Boj rozhodol Anakin, ktorý zlému Darth Sidiusovi pomohol k víťazstvu. S Anakina sa stal 

zlý Anakin. Po nejakom čase na planéte Mustafar Obi van musel bojovať so svojím padawanom 

Anakinom. Celá planéta bola lávová. Boj bol nemilosrdný. Obi van si počas boja všimol, že Anakin 

mal namiesto modrých očí žlté oči. Anakin prehral. Obi van ho ušetril, zobral si jeho svetelný meč 

a odišiel. Anakin na konci boja zhorel. Darth Sidius ho zobral do svojej lode a s Anakina sa stal 

Darth Vader. Pred bojom Darth Sidius ovládol celú armádu klonov a prikázal im, aby zlikvidovali 

všetkých jedyov. Po boji Padmé porodila Luka Skywalkera a princeznú Leu.    

Luk Skywalker  

- syn Anakina 

Anakin VS Obi van 

Princezná Lea  

- dcéra Anakina 

Darth Sidius- zlí Sithský vládca 

Matúš Melicherík, 6. roč. 

Anakin VS Obi van 

Darth Sidious  

Empor Palpatin 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Command block je špeciálny block, používa sa cez 

redstone.   Keď ho chcete získať, štiknite „t“ 

a napíšete /give (vaše meno) 137 1.   

 

Toto sú dvere na kód, na 

ktoré potrebujete páčky, 

alebo tlačítka, ceduľky, 

redstone, redstone 

repeater, redstone 

torch. 

Toto je peklo, nový 

svet takzvaný 

nether.  Žijú tam 

prasací zombie, 

dávajte si bacha. 

                                                                                                                                                       

 

 
Toto je ručne vyrobená tlačiareň, musí tam byť redstone 

stone, gravel, sand,  pistone.  

 
Keď chcete minecraft bez životov a s neobmedzenými blokmi,  musíte 

štiknúť „t“ a napíšte tam /gamemode 1. Keď chcete prepnúť z kreatívu 

na survival, tak jednoducho urobíte to isté ako pri prepnutí na kreatív 

s tým rozdielom, že namiesto 1 dáte 0 a to isté aj pri adventury len 

namiesto 1, alebo  0 napíšete 2. A pre začiatok vám poviem niektoré 

príkazy: /time set day, alebo night. Ďalej /help: to sa vám objavia  

niektoré príkazy. To by už stačilo. Príkaz /help vám to povie za mňa. 

  

A teraz sa dáme na alchýmiu. Tu je 

návod ako si vykraftiť stojan na 

elixír a fľašku. Vodu si naberte do 

kýbľa, vykopte si jamu na 1 blok 

a dajte  tam vodu. Na obrázkoch 

vidíte aj výrobu základného elixíru 

a pod ním zdokonalenie. V ďalšom 

čísle vás zoznámim bližšie 

s alchýmiou čiže chémiou. 

Matúš Melicherík, 6. roč. 
Sebo Jurík, 5.roč.  



HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2015  

Tento rok som sa zúčastnila Hviezdoslavovho Kubína s vlastnou tvorbou. Sama neviem, ako 

som ju napísala, jednoducho to zrazu bolo napísané. Ukážku som napísala, lebo  som bola 

unavená z hľadania vhodného úryvku, ktoré nikam neviedlo. Teší ma, že som dostala od 

poroty čestné uznanie. 

MIHALNICA 

Zaštípala ma v oku. Končekmi prstov som ju vylovila z nekonečného oceána. 

A uviedla samotnú v šíri svet. Skvela sa mi na prste. Dlhá, čierna a trošku 

zatočená. Mihalnica. Zažmurkala som. Podráždené oko na ňu zazeralo bez toho, 

aby som to chcela. Sfúkni ju a niečo si želaj. Prečo? Nikdy som to nerobila. Prišlo 

mi to hlúpe. Zveriť dôležité želania obyčajnej mihalnici. Čo ak niečo popletie. 

Sprehádza. A namiesto toho, aby som schudla päť kíl, dostanem pätku 

z matematiky. Alebo si budem priať, aby som nemusela ísť do školy. A moja 

mihalnica s prianím sa zrazí s inou a ja tam pôjdem aj cez víkend. Čo potom? 

Kde budem takéto spackané priania reklamovať? Kto za to bude zodpovedný? Len 

ja. No a preto sa nespolieham na mihalnice. Ani na iné hlúposti. Nedá sa im 

veriť, sú nespoľahlivé. Veď aj minule - letela jedna okolo. A tak som sa jej spýtala, 

kam vlastne nosí tie priania. No ale nič nepovedala. Vlastne, naopak - zmĺkla. 

Zastavila sa vo vzduchu. Zamrzla na ľad. A prianie spolu s ňou. Zmizlo v ľade 

navždy. Raz mi jedna mihalnica predtým ako zamrzla povedala, že nič nie je 

večné. Že tak, ako zomrie každý okamžik nášho života, tak zomrie aj každý sen. 

Každý šťastný deň. Každý smutný. Každý unavený a aj  každý naplnený slnkom, 

hmlou, dažďom, snehom, blatom, nádejou, údivom, úžasom, aj ten, ktorý bude 

obyčajný. Každý z nich zomiera. Žije len chvíľu. A potom príde ďalší.  Tiež 

naplnený slnkom, hmlou, dažďom, snehom, blatom, nádejou, údivom, úžasom. 

Ale musíte to vidieť, musíte to cítiť. Musíte! Inak zomrú. Zomrú nepovšimnuté. 

A s každým mŕtvym dňom sa blíži váš. Každé váhanie urobiť čo chcete, vás stojí 

čas. A ten nemáte. Nemáte ho ani ho mať nebudete. To je totiž to jediné, čo 

nedokáže zvrátiť nik. Ani prianie. Ani mihalnica. Ani nič iné. A preto žite! 

Umierajte na konci dní a opäť sa prebúdzajte na začiatkoch. Plačte, kričte, smejte 

sa! Utekajte! Kráčajte kamkoľvek. Míňajte dni s úsmevom. Aj s plačom. Dýchajte. 

Ale hlavne nič neľutujte. Svet je plný prázdnych ľudí. A to je to, čo ho robím 

preľudneným prázdnotou. A tak som ju sfúkla. Prázdnu, nepopísanú ako čistý 

papier. Nepoškvrnenú prianím. Možno vďaka tomu prežije. Vzlietne tam, kam  my 

nemôžeme. Bude lietať a pozerať sa na šťastie, smútok, hnev, závisť, pýchu, 

zlomyseľnosť, žiarlivosť, nenávisť. A hoci bude vážiť menej ako výdych, bude jej 

ťažko.                

 

                  Andrea Dobroňová, 9. roč. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rebeka, koľkokrát si už súťažila 
v obvodnom kole? 
Okresného kola som sa zúčastnila 
asi 4-5 krát, ale neboli to len 
recitačné súťaže. 
Čo rada čítaš? 
Detektívky. Sú  napínavé a to je na 
nich najlepšie. 
Čítaš aj poéziu?    

Najradšej čítam prózu. Poézia je príliš krátka a keď večer ležím v posteli a nudím sa, 

potrebujem vyplniť čas. 

Ktoré  miesto si získala tento  rok? 

Tento rok som získala v okresnom kole 2. miesto. Bola to náročná súťaž, a preto sa z víťazstva 

teším oveľa viac. 

Ktorá kniha ťa v poslednom období najviac zaujala? 

Najviac  ma zaujala kniha od Krystyny Kuhn. Napísala niekoľko kníh na pokračovanie a práve 

tie ma najviac zaujali. 

Aké činnosti robíš vo svojom voľnom čase? 

Rada spievam a tancujem, no niekedy ma viac poteší kniha a pokojný večer. 

Čítaš rada? 

Áno, čítam rada. Často sa vžijem do role hlavnej hrdinky. S ňou prežívam každý pocit, dobrý aj 

zlý.     

Rada spievaš? 

Áno, spev je môj život. Táto fráza sa mi vryla do srdca. 

Aký si mala pocit, keď si prvýkrát niečo vyhrala? 

Neviem, máš svojich favoritov a zrazu vyslovia tvoje meno, je to skvelý pocit. Proste ho musíte 

zažiť. 

Koľko rokov si mala, keď si začala so spevom a tancom? 

Spievam a tancujem už od malička. Neviem presne od koľkých rokov. Mám to v krvi. 

 

Ďakujem za rozhovor Oli Imríšková 

 

Meno: Rebeka Haluzová 

Ročník: 6.  

Záľuby: spev, tanec a recitácia  

Zvláštne znamenie: Ľudia ma väčšinou spoznajú  

podľa spevu a tanca, no tiež podľa dobrej nálady.   

Obľúbený predmet: Hudobná.  

Tí čo ma poznajú dlhšie vedia, 

 že hudba plynie v celom mojom tele.  

 

 

K. Vančíková,  P. Milcová, R. Haluzová, S. Sládková,A. Dobroňová, 
D. Vrabec, S. Šeroňová, S. Randíková 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Prečo sú odsúdení? 

Nárek beznádeje sa ozýva 
a každý žid  bolesť prežíva. 

Deti, dospelý či človek starý, 
od sveta sú úplne odrezaní. 

 
Koncentračný tábor ich domov je, 
máloktorý človek v ňom prežije. 

Strach, plač a bolesť odznejú, 
žiadnej radosti sa už nedočkajú. 

 
Posledné minúty prežívajú, 
posledné sviečky zhasínajú. 

Posledný výkrik do tmy. 
Odišli so svojimi bratmi. 

 
Michaela Šeríková, 8. roč. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Posledná slza 

 

Počujem samé výbuchy, plač, krik. 
Všade veľa krvi, mŕtvych tiel. 

Vojnu neukončí teraz nik, 
nie je cesty, kam by som ušiel. 

 
Nemajú zľutovanie. 

Zabíjajú hlava, nehlava. 
Nevinných za to vinia? 
Vojna je krvavá, ničivá. 

 
Prebodla ma bolesť ukrutná, 

padám na zem. 
Niet sily, ktorá by mi pomohla. 

Naposledy rodinu uvidieť chcem. 
Už je neskoro, nemôžem. 

 
V spomienke zaplakalo moje detské oko. 

Poslednú studenú slzu vyronilo. 
 

Katarína Vančíková, 8. roč. 
 
 
 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Európa v škole  

je medzinárodná 

súťaž pre deti 

a mládež. 

Každý rok môžeme 

tvoriť literárne, výtvarné aj 

multimediálne práce na konkrétnu 

tému. Tento rok starší žiaci písali 

literárne práce na tému 70 rokov 

mieru v Európe – už žiadna vojna. 

Prinášame vám štyri básne, 

ktorých autorky sú z 8. triedy. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bez úniku 

 
Vnímam plač, slzy, žiaľ 

Zlé veci, čo sa stali doposiaľ 
Keď zrazu udrie sila 

Zo zbraní sa neprestajne strieľa 
 

Vnímam krv, oheň, plamene 
Kedy to už všetko zastane? 

Neskoro. Je tu. Zásah 
Smrť už mám na dosah 

 
Padám. Len jediná vec sa mi 

V hlave hmýri 
Spomienky, žiaľ, nemám 

Viac sily 
 

Nikola Ďurajková, 8.roč 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Hrôzyplný úder 
 
 

Spočiatku nie je počuť nič, 
okrem rán z diel 

a krik mladých vojakov, 
ktorí sa búrlivo 

púšťajú do boja, 
iných, 

ktorých zas 
trápenie a smútok za rodinou 

sužuje. 
 

Nevediac, či ešte domov na nich čaká, 
vystreľujú náboj za nábojom. 

Život 
vyhasína za životom. 

 
A v tú chvíľu, 

keď naberajú nový dych 
a všetko okolo stíchne, 

začuješ, 
ako prach 

sadá na zem. 
 

Pomedzi to, niekde v diaľke 
počuť nárek vdov a sirôt. 

Ich modlitby, v ktorých prosia, 
nech už sa to peklo skončí. 

 
Ľudia k rozumu zdá sa ešte nedospeli. 

Začne jeden, 
pokračuje druhý, 

tretí sa pridá... 
Reťaz bolesti, sĺz, strachu, 

nepokoja, trápenia a prosieb 
obehne celý svet skôr 

než padne prvý 
zafarbený jesenný list. 

 
Kvôli čomu všetky tie straty? 

 
 

Kvetoslava Družkovská, 8. roč. 
 
 
 Ilustrácie: Kika Vršanská 



Cez veľkú prestávku sa pobili dvaja prváci.  

Videli to  ich spolužiačky. Medzi nimi som bola aj 

ja.  Najprv jeden udrel druhého a potom sa to 

začalo: trhanie, kopanie. Ten druhý sa nenechal 

biť a úder vrátil tak, že ho udrel do úst. Každý 

deň sa hádajú. Bijú sa aj v šatniach. Ja som im 

povedala, nech sa prestanú biť, no nepočúvali 

ma. Nina Rošovcová neváhala  a šla to povedať 

pani učiteľke: Lenke Kurajskej. Prišla, povedala 

im, nech sa prestanú biť a dala im aj poznámku. 

Ten, čo začal túto bitku, sa v družine správa 

horšie ako v škole. Pred pani učiteľkami sa 

správa slušne a tvári sa, že on nič nespravil 

a všetku vinu zvalí na niekoho iného. Ak sa 

v tomto článku spoznal, nech sa polepší! 

Nikolka Sedliačková, 1. roč. 

 

 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Keď  sa Cica Mica stretne s Mackom Hafkom, tak je 

to zlé, lebo sa začnú naháňať a dokonca to niekedy 

dopadne tak, že dôjde k velikánskej bitke!!! Sú to 

úhlavní nepriatelia. 

Keď  príde parádnica Líštička ku Sliepočke 

Kotkodáčke, stane sa niečo hrozné!! Ani nechcite 

pomyslieť, na čo teraz myslím. Parádnica Líštička sa 

robí super, ale keď otvorí tú svoju papuľu, tak 

všetkých zožerie!! A presne toto sa stalo našej 

Sliepočke Kotkodáčke. Keď sa Milý Vĺčko priblíži 

k Tučnému Prasiatku, tak sa stane to isté, čo sa 

stalo našej priateľke Sliepočke Kotkodáčke. Akurát 

že Tučnučké Prasiatko nezožerie teraz parádnica 

Líštička ale Milý Vĺčko ako v rozprávke O troch 

prasiatkach. 

 

Ráchel Haluzová, 4. roč. 
 



 
 

 

 

 

Liesel Memingerová prichádza do 
nemeckého mestečka Molching, kde ju 
čakajú adoptívni rodičia. Postupne si 
zvyká na krik a výčitky novej mamy 
Rosy i na láskavosť nového ocka Hansa. 
Liesel si nachádza priateľov – aj toho 
najlepšieho, ktorý sa do nej zaľúbi. 
Zoznamuje sa so slovami, učí sa ich čítať 
i zapisovať. Počúva hudbu, ktorou jej 
ocko obveseľuje mestečko. A hoci by to 
od nej asi nik nečakal, kradne knihy. 
Blíži sa koniec vojny, život je čoraz ťažší 
a Smrť, rozprávač strhujúceho príbehu 
Liesel Memingerovej, má čoraz viac 
práce. Jeho pohľad sprevádza čitateľov 
od prvej stránky po poslednú a 
prifarbuje ju melanchóliou i čiernym 
humorom. 
 

             
 

 

 

 

 

 

 

Príbehy nevinnosti existujú aj v tej 

najdesivejšej realite. Toto je príbeh 

dvoch chlapcov v časoch, ktoré nemôžu 

nijako ovplyvniť. Začína sa v Berlíne 

roku 1942. Jedného dňa sa Bruno vráti 

zo školy a nájde pobalené všetky veci. 

Jeho otec dostal nové miesto a rodina 

sa s ním musí odsťahovať ďaleko na 

zvláštne miesto, kde nemá čo robiť, kde 

sa nemá s kým hrať. Kam len oko dovidí 

sa tiahne plot, ktorý ho oddeľuje od 

čudných ľudí. Bruno je však 

prieskumník a nezmieri sa s tým, čo 

vidí. Pri prieskumných cestách pozdĺž 

plota stretne chlapca, ktorého život a 

podmienky sú úplne odlišné od jeho.  

 

 

Lenka Bošková, 5. roč. 
 podľa www.martinus.sk 
 

  



________________________EŠTE NIEČO O VOJNE_________________________________ 

20. júla 1944 bol spáchaný 
atentát na Hitlera, ktorý 
uskutočnil osobne jeden z 
vodcov sprisahania, 

plukovník Claus von Stauffenberg. Von Stauffenberg bol jediný z 
organizátorov, ktorý mal priamy prístup k Hitlerovi. V aktovke, 

ktorú mal pri sebe, boli dva balíčky po 1kg výbušniny. Po príjazde 
do Hitlerovho krytu v Rastenburgu sa von Stauffenberg najskôr 
spýtal majora von Freyenda, kde by si mohol vymeniť košeľu. 
Von Freyend mu poskytol vlastnú ubikáciu. Tam von 
Stauffenberg a von Haeften aktivovali bombu. Tu ale urobili 
chybu, keď použili iba jeden plást trhaviny, hoci mali 
k dispozícii dva. Hitler vyviazol iba s ľahkými zraneniami, a tak 
bolo sprisahanie proti  nemu odhalené a zmarené. 
          
                          Kika Krajčíová, 6. roč., podľa sk.wikipedia.org 
.................................................................................................................................................................................. 
 
Vojaci na fronte nemali cukor, a tak cukrili sladkou 
stéviou, ktorá je tridsaťkrát sladšia ako cukor trstinový 
alebo repový. Takisto nemali dosť potrebných liekov, 
preto vraj jedli ementál, aby zamedzili šírenie týfusu. Pre 
potreby vojakov bola vynájdená aj konzerva. Vynašiel ju 
francúzsky kuchár Nicolas Appert ešte v 19. storočí. 
 
Marek Hrabovský, 4. roč., podľa topky.sk a technet.cz 
................................................................................................................................................................................. 
 

 
 
 

 

Najlepšia zbraň z 1. svetovej vojny bola guľomet. Je to veľmi 
silná zbraň, dokáže streliť na veľkú diaľku, je to niečo také ako 
puška, len strieľa viacero nábojov po sebe. Jediná nevýhoda 
bola, že s guľometom sa nedalo chodiť. Boľ veľmi priťažký na 
to, aby sa s ním dalo chodiť.   
 
Najlepšia zbraň v 2. svetovej vojne bola Tompson. Je to v podstate samopal, ktorý obsahoval v zásobníku 50 až 
70 nábojov. Táto zbraň bola u Američanov vyhlásená za najlepšiu zbraň, ktorá existovala. Bola používaná aj v 2. 
svetovej vojne, presne v roku 1944. 
 

 

 

 

 

Sebastián Jurík, 5. roč. 
podľa sk. wikipedia.org 

http://sk.wikipedia.org/wiki/20._j%C3%BAl
http://sk.wikipedia.org/wiki/1944
http://sk.wikipedia.org/wiki/Claus_von_Stauffenberg
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Wolfschanze&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Rastenburg&action=edit&redlink=1


                       Viktória Capandová, 6. roč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V marci sme sa venovali vojne. Čítali sme knižku Zlodejka kníh a pozerali sme si aj film. Vojna je veľmi 
krutá a veľmi veľa ľudí cez ňu zomrelo. Podľa mňa by asi nechcel vojnu z našej školy nikto.  S vojnou 
súvisia aj pesničky. Tu máme dve: Povedz mi, kde kvety sú a Give peace a chance. Obe pesničky vznikli 
na protest proti vojnám. 

Give peace a chance 

I have a dream, I have a vision 

You may say it̛s an illusion 

Together we are strong 

Let̛s give peace achance 

Tellme what will be tomorrow 

Will we find a road to follow 

I still believe in love 

Let̛s give peace a chance 

 

Now I feel like I̛m not the only one 

Light the fire and give peace a chance 

It̛s a wonderful world 

Let̛s see it, believe in it 

For tomorrow, let̛s give peace a chance 

 

Give peace a chance: Autor: John Lennon 

a Paul McCartney . Napísali ju v hoteli 1. júna 

1969. 

 

Povedz mi, kde kvety sú:  Svetoznámy vojnový 

protest song, inšpirovaný ukrajinskou 

národnou piesňou. Napísal ju americký folkový 

spevák a politický aktivista Pete Seeger. 

               

 

Povedz mi, kde kvety sú 

Povedz mi, kde kvety sú, kde ich hľadať máme? 

Povedz mi, kde kvety sú, čo s nimi je? 

Povedz mi, kde kvety sú, devám sú na okrasu, 

či to každý chápať vie, či to každý chápať vie. 

 

Povedz mi, kde devy sú, kde ich hľadať máme? 

Povedz mi, kde devy sú, čo s nimi je? 

Povedz mi kde devy sú, mužom sú na okrasu, 

či to každý chápať vie, či to každý chápať vie. 

 

Povedz mi , kde muži, kde ich hľadať máme? 

Povedz mi, kde muži sú, čo s nimi je? 

Povedz mi, kde muži sú, prišla vojna odrazu, 

či to každý chápať vie, či to každý chápať vie. 

 

Povedz, kde vojaci sú, kde ich hľadať máme? 

Povedz, kde vojaci sú, čo s nimi je? 

Povedz, kde vojaci sú, hroby s briezkami šepocú, 

či to každý chápať vie, či to každý chápať vie. 

 

Povedz, kde tie hroby sú, kde ich hľadať máme? 

Povedz, kde tie hroby sú, čo s nimi je? 

Povedz, kde tie hroby sú, kvety z nich sa ligocú, 

či to každý chápať vie, či to každý chápať vie. 

 

Povedz mi, kde kvety sú, kde ich hľadať máme? 

Povedz mi, kde kvety sú, čo s nimi je? 

Povedz mi, kde kvety sú, devám sú na okrasu, 

či to každý chápať vie, či to každý chápať vie. 



Určite máme radi všetci PRVÝ APRÍL. Môžeme si z niekoho vystreliť, ale môže si niekto vystreliť aj 

z nás. Najviac je zábavy asi v škole. Žiaci sa zabávajú na tom ako sa dali nachytať učitelia.  Môžeme 

sa napríklad s inou triedou vymeniť alebo si nasadiť slnečné okuliare alebo, ako to asi všetci dobre 

poznáme, natrieť kľučku pastou.  Alebo si dať stoličky naopak. To je jedno, čo vymyslíte. Pozrime 

sa, ako si na PRVÝ APRÍL poradili šiestaci.  

Z nášho spolužiaka 

zostala iba kostra... 

Aj my sme sa ho 

naľakali.  

 

, 

 

Dali sme si lavice naopak, keď prišla pani učiteľka, tak musela 

ísť  na druhú stranu, aby na nás videla. 

A čo poviete naaaaa....plagáty po dverách? Podľa mňa sa toho nikto nenaľakal, ani nedodržal príkazy 

na nich! Ale aj tak to bola sranda. A najlepšie bolo, keď sme sa na 3. vyuč. hod. vymenili s piatakmi . 

Dúfam, že na budúci rok to bude ešte väčšia sranda a vy vymyslíte tiež poriadny  PRVÝ APRÍL , hlavne 

pre svoje pani učiteľky . 

Viktória Capandová, 6. roč. 



ČO VIEŠ O II. SV. VOJNE? 
OTESTUJ SA 
 
1. Kedy vypukla II. sv. vojna? 

a) 1. mája 1939 

b) 5. novembra 1938 

c) 1. septembra 1939 

d) 1. septembra 1938 

 

2. Ktoré krajiny boli v prvej etape vojny útočníkmi? 

a) Nemecko, Taliansko a Sovietsky zväz 

b) Francúzsko, Veľká Británia a Grécko 

c) Francúzsko, Nemecko a Taliansko 

d) Poľsko, Sovietsky zväz a Taliansko 

 

3. Kde sa odohrala najväčšia a najkrvavejšia bitka II. 

svetovej vojny? 

a) pri El Alameine 

b) v Tichomorí 

c) pri Moskve 

d) pri Stalingrade 

 

4. V ktorom roku vstúpili do vojny USA? 

a) 1940 

b) 1941 

c) 1942 

d) 1943 

 

5. Kedy sa skončila II. sv. vojna v Európe? 

a) 2. septembra 1945 

b) 8. mája 1945 

c) 9. augusta 1945 

d) 30. apríla 1945 
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                                                                                                                                                                           Kika Vršanská, 5. roč. 

1. 2. 3. 4. 5. 

     

     

     

     

     

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 

         

         

         
         

         

15. 16. 17. 18. 

    

    

    

    

    

1. domáce zviera 2. orgán čuchu 3. hlodavec s dlhými ušami 4. najväčšia hviezda 5. ročné obdobie 6. orgán 
rozumu  7. rodinná budova  8. hmyz s pestrofarebnými krídlami 9. červená tekutina v ľudskom tele 10. obdobie 
12 mesiacov 11. šelma ako domáce zviera 12. listnatý strom rodiaci žalude 13. ozbrojený konflikt 14. produkt 
včiel 15. ženské meno 16. plod figovníka 17. zbraň rytierov 18. pohyb nôh pri chôdzi 19. prírodná kvapalina 
20. planéta 21. mužské meno 22. veľká morská dravá ryba 23. citový vzťah k niekomu 24. dopravný 
prostriedok 25. osoba, bytosť 26. plod jablone 27. zliatina medi a cínu 28. siedmy deň v týždni 29. rodí to 
bukvice 

TU NAPÍŠ VÝROK Z TAJNIČKY: 



 Čo poviete na toto? Pre viacerých 

je to hrôza, keby ste boli nútení 

toto nosiť, neprežili by ste to. No 

predstavte si, že niektorí (vojaci) 

to musia nosiť každý deň. Viacerí 

ich ľutujeme, no im sa to zjavne 

páči a nosia to.  

Na predošlom obrázku je zelená 

uniforma, ale na tomto je hnedá. Ako 

vidíme, vojaci práve pochodujú: 

pravá, ľavá, pravá, ľavá...prečo musia 

mať všetci zelené čiapky? Na rozdiel 

od hornej aj dolnej fotografie, týmto 

zelená baretka s ničím neladí 

Iste si všimnete, že na tomto obrázku  nie sú muži, ale ženy. Modré 

košele, zelené nohavice, zelené čiapky a k tomu všetkému aj pištole. 

Teraz si všetky dievčatá položia otázku: Takto dopadnem aj ja? To nie, 

v žiadnom prípade! Tento nevkus na seba nikdy neoblečiem!... Presne 

tak si odpovedáme aj my tu. Nedokážeme pochopiť tie, inak určite 

skvelé, baby, ktoré sa rozhodnú pre toto. No nejdeme ich tu 

kritizovať, určite na to majú dôvod.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svetom vojenskej 
módy vás previedli 
Viki Capandová 
a Rebeka Haluzová, 
6. roč. 



 

Babička, prečo sa 
Zem krúti? 

Ej, ty nezbedník, zase si si 
upil z dedkovho koňaku?! 

Filipko, odkiaľ 
máš cukríky? 

Mamka, veď 
si mi dala 50 
centov. 

Áno, ale do 
kostola. 

Keď do kostola ma 
pustili zadarmo. 

Generál americkej armády skúša nových vojakov, ktorí majú ísť do Vietnamu. 
-  Preskúšam si  vás, ako ovládate výzbroj Vietnamcov. Čo je kbp? 
- Je to krátka bambusová palica. 
- Správne. A Čo je dbp? 
- Dlhá bambusová palica. 
- Správne, a čo je to sdbppl? 
Vojaci nevedia. 
- No predsa špeciálna dlhá bambusová palica proti lietadlám.  
   
 

Chlapec obdivne hovorí vojnovému 
námorníkovi: 
- Vy ste museli vidieť toľko krás na svete! 
- Ani nie, pridelili mi ponorku. 

 

Na vojne príde veliteľ pred svojich vojakov a pýta sa 
ich: 
-Vie tu z vás niekto hrať na trúbu? 
Prihlásia sa štyria. A veliteľ na to: 
- Výborne, nafúkate člny. 

Veliteľ zásahovej jednotky 
hovorí podriadeným:  
Porovnáme si čas: Je 
presne 11:48. Pre tých 
s digitálnymi hodinkami -
pendrek, pendrek, stolička, 
snehuliak. 
 

Kreslené vtipy 
vytvorili: 

Danko Kováč 
a Adam Boško. 
Ostatné vtipy 

vybral: 
Matúš Melicherík 



 

 

 
 
 

Veľká noc 
 

Na Veľkú noc sa šibe korbáčmi. 

Korbáče sa vyrábajú z prútov. 

Na jar sa môžu vyliahnuť kuriatka. 

Kuriatka sa liahnu z vajíčok. 

Môžu sa narodiť aj iné zvieratká. 

Napríklad barančeky. 

Alebo ovečky. 

Alebo aj šteniatka. 

 
Jakub Dobroň, 2. roč. 

 

 


