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časopis pre žiakov i rodičov

VVyyttvvoorrii llii ssmmee
Aj také bývajú prázdniny – denníkové
Streda
6:30 – Vstal som, až keď ma mama prišla zobudiť. Šiel
som si umyť zuby a naraňajkovať sa. Poobliekal som sa
a vyrazil s ocom na aute do školy.
8:40 – Po prvej hodine som si hneď pomyslel, že už by
bolo načase ísť domov. Deň utiekol ako voda.
13:15 – Konečne domov. Od zajtra sa začínajú
prázdniny. Doma som sa naobedoval a zasadol k
notebooku. Konečne relax!
22:30 – Relax končí. Vypínam notebook, lebo už sestra
do mňa hučí, aby som šiel spať.
Štvrtok
7:30 – Zobudil som sa, prázdniny začali. HURÁ!!!
Zobral som notebook a napochodoval s ním do
obývačky.
9:30 – Konečne raňajkujem. Všetci tak dlho spia a ja
nemôžem jesť, lebo nemá kto ísť do obchodu na
čerstvé rožky.
12:00 – Práve som dojedol obed a začal sa tešiť na to,
že budem sám doma.
14:00 – Sám doma. Oco v práci a mama so sestrou
odišli za dedkom do nemocnice.
18:00 – Mama so sestrou sa vrátili. Konečne bude
večera. Sestra spravila úžasný zeleninový šalát s
kuracím mäsom a bielym jogurtom, že som sa oblizoval
až za ušami.
22:30 – Zase spať, tak skoro!!!
Piatok
7:30 – Vstal som ako obvykle a s notebookom
napochodoval do obývačky. Spomenul som si, že dnes
je Veľký piatok, a tak budem musieť prežiť deň bez
mäsa.
13:00 – Po bezmäsitom obede sestra utierala poličky v
kuchyni a ja som jej mal pomáhať, ale rozprávka HOP v
telke bola oveľa zaujímavejšia.
15:00 – Znova relax pri notebooku.
22:00 – Spať!!! Zajtra treba upratovať.
Sobota
7:30 – Som hore. Teraz všetci vstali nejako skôr, a tak
môj notebook zostal ležať na stole.
12:00 – Celé dopoludnie mama so sestrou a ocom
piekli koláče a iné dobroty a ja som im s radosťou
pomáhal všetko ochutnávať.
15:30 – Potom, čo mama so sestrou trochu
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poupratovali, vybrali sme sa k dedkovi do nemocnice.
18:00 – Vrátili sme sa domov, najedol som sa a konečne
notebook.
22:30 – Spať! Dnes bol ťažký deň.
Nedeľa
8:00 – Pospal som si trošku dlhšie. Zobral som si
notebook a šiel do obývačky, kde som si zapol
rozprávky.
9:00 – Naraňajkoval som sa a vrátil som sa k
notebooku.
13:00 – Práve som dojedol obed a vybral som sa na
prechádzku s naším psom Ronym.
15:00 – Zase pri notebooku.
18:00 – Večera bola fantastická a notebook čaká.
22:00 – Idem spať a pripravujem si v myslí plán ako
oblejem moju sestru.
Pondelok
7:00 – Zobudil som sa včas. Plánoval som, že sestru
oblejem hneď ráno, ale kričala po mne, že sa nemám
opovážiť, tak som to radšej nechal na neskôr.
9:00 – Prišiel k nám krstný aj s bratrancami. V kúpeľni
bola povodeň, pretože sestru s mamou kmotrovci
poriadne zliali.
10:00 – Poobliekal som sa aj s ocom do sviatočného a
vyrazili sme na oblievačku. Prv sme zašli ku krstnej, kde
sme krstnú a sesternicu zodpovedne pooblievali. Potom
sme zašli k babke, ktorú som ušetril od vody a iba ju
povoňavkoval.
13:00 – Vrátili sme sa domov a sestra sa oblievačke už
nevyhla. Na dvore som na ňu vylial plné vedro ľadovej
vody. Kričala ako keby ju niekto dral z kože. Potom
schytala ešte jedno od otca.
15:00 – Všetci sme sa vybrali k dedkovi do nemocnice.
18:00 – Vrátili sme sa, najedol som sa a pobral som sa
k notebooku.
22:30 – Zase spať.
Utorok
7:30 – Zobudil som sa ako zvyčajne. Sestra ešte tvrdo
spala, tak som šiel pohľadať notebook.
9:00 – Konečne vstala sestra a išla do obchodu, tak
som sa naraňajkoval a vrátil sa k notebooku.
13:30 – Sestra pripravila obed, keďže sme boli sami
doma, najedli sme sa a vrátil som sa do izby k
notebooku.
22:00 – Prišla sestra, ide sa spať.

Rado Uhrinčak, 8.A
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Denník, denník, denníček...
Štvrtok
Konečne prázdniny. Povedal som si hneď, keď som
vstal. Naraňajkoval som sa a prvú polovičku dňa som
bol vonku. A tú druhú, samozrejme, pri počítači.
Piatok
Veľký Piatok. No, čo mám asi tak robiť? Veď ani
poriadne sa najesť nemôžem. Tak som si sadol k tomu
môjmu počítaču, aby som nemyslel na hlad.
Sobota
Dnes som vstával s veľkým znechutením, pretože viem,
že musím celý deň upratovať. V krátkom časovom slede
sa znechutenie stáva reálnym upratovaním. Pod
pozorným zrakom mamy upratujem takmer do večera.
Fuj!
Nedeľa
Veľkonočná nedeľa. Hneď ráno ma už babka týrala s
tým, že mám ísť do kostola. Nie príliš nadšený som išiel.
Ale potom som sa mohol aspoň poriadne najesť.
Hmmm....tie veľkonočné pochúťky!
Pondelok
Veľkonočný pondelok. Zase do kostola. Oblievať
dievčatá som nebol, pretože už ma to nebaví. A zase tie
veľkonočné pochúťky! Aj sladkostí som mal dosť. Na
Veľkej noci je krásne aj to prejedanie.

Gabriel Genco, 8.A
Miesto, ktoré mám rád
Na svete je množstvo miest, ktoré sú krásne, no je len
jedno, na ktorom sa mi rozbúcha srdce a dušu mi
zaplaví množstvo krásnych spomienok a pocit ničím
nerušeného pokoja. Je to miestečko, kde sa dokážem
odpútať od reality a preniesť sa do krásnej rozprávky,
kde svet je gombička a všetkým problémom narastú
krídla a postupne odo mňa odlietajú. Miesto tak čisté a
nevinné, že tam neplatia zákony nenávisti, falošnosti a
nepriateľstva, ale miesto zahalené závojom harmónie,
odkiaľ sa dá na svet pozerať zhora s pocitom slobody a
voľnosti. Je to môj malý súkromný raj na Zemi. Reč je o
ZOO v Maďarsku, kde chodíme každý rok. Keď sme boli
v ZOO, tak sme tam videli tuleňa menom Leon, ktorý
predvádzal rôzne kúsky, za ktoré bol pochválený a
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odmenený rybou, ktorá vyzerala ako párok. Podzemný
svet bol okúzľujúci, plávali v ňom všetky druhy rýb a bili
sa kvôli potrave. Bolo to extrémne zaujímavé. Vyzeralo
to ako keby sa zabíjali. Veľmi sme sa báli, že rozbijú
sklo. Prechádzali sme aj pri bizónoch, ktoré smrdeli ako
týždňové ponožky. Lietali okolo nich muchy a obťažovali
ich pri dennom relaxe. Sú tu aj lamy, ktoré majú vo
zvyku pľuť na ľudí. Už sa to stalo aj nám. Tieto bytosti
majú veľmi chlpaté telo. Ponúkli sme im trávu čerstvo
natrhanú zo zeme. Žirafa prišla k nám, pohladili sme ju.
Prirovnali sme sa k nej a bola vysoká ako Eiffelova
veža. Mala krásne vzory na tele, ktoré vyzerali ako keby
sme jej ich namaľovali.
Je to super miesto, hlavne v lete ho navštívte, pôsobí
čarovne, pomáha načerpať nové sily a poskytuje dôkaz
toho, že aj v tých najtajomnejších a najtemnejším lesom
zakrytých miestach sa môže skrývať tak úchvatné a
kúzelné miesto ako je toto.

Mižová, Kopeňová, 7.B
Môj veselý zážitok
Deň, keď som dostala môjho kocúra Murka, bol ten
najšťastnejší, lebo mi prvý kocúr zomrel. V jeden teplý
augustový deň som sedela v záhrade a prezerala som
si pestrofarebné kvety. Červené a biele ruže sa jemne
hojdali vo vánku. Zrazu som začula auto. Bol to môj
strýko. Podal mi škatuľu a povedal mi, aby som ju
otvorila. V škatuli bolo malé sivé mačiatko, ktoré na mňa
pozeralo veľkými modrými guľatými očami. Veľmi som
sa potešila. Bolo to veľmi hravé mačiatko, ktorému sme
dali meno Micka. Naša Micka si hľadala nových
kamarátov. Prvým kamarátom bol pes našej susedy,
ktorého sa najprv bála, ale skamarátili sa. Bola skvelým
lovcom a s každým svojím úlovkom sa prišla pochváliť.
Najväčším úlovkom bol sivý vrabec. Potom však prišlo
odhalenie. Micka je kocúr. Micku sme premenovali na
Murka. Murko je skvelým spoločníkom a mám ho veľmi
rada.

Michaela
Vaľová, 5.A
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Inšpirácie z národnej a svetovej literatúry

Christian Jacq: Ramzes, Syn svetla
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Červené víno
Uhličitan Vápenatý zas
vyvolal Marka Habdžu,
nech im povie niečo múdre,
Marko začne, nehundre.
Píše na dve tabule,
číslo, značky, rovnice.
Chémiu on predsa vie,
nikto veru o tom nepochybuje.
Čuduje sa profesor,
čuduje sa riaditeľ,
že „tenvtekacabajce“
nie je taký, ako sa zdá.
Uhličitan Vápenatý berie si
na svoje plecia starosť,
vybaviť pre Marka Habdžu
všetky možné štipendiá.
Keď sa Marko vrátil domov,
zistil, že je niečo zle.
Nasilu chcel ostať doma,
no rodičia ho plašia preč.
Po dlhých dňoch rozmýšľania,
vrátil sa Marko bez meškania.
V mamenkiných očiach
blyští sa kopa veci nezodpovedaných.
(František Hečko: Červené víno)

Karolína Kiš Kováčová, 9.B
• • • • • • • • • • • • • • •Dieťa zo smetiska
Dieťa zo smetiska,
budúcnosť neistá.
Fláka sa tmou
ako pes po uliciach.
Nemala mamu ani odvahu,
ale stále chcela len počuť pravdu.
Hľadala mamu pravú,
mala dobrú nevlastnú mamu.
Apríl meno ona má,
na mamu vždy čakala.
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Bláznivá je, to už vieme,
žiť bez mamy, to už nechce.
1. apríla narodeniny slávila,
taxíkom do Westonu sa náhlila.
Po ulici sa netrpezlivo túla,
nechtiac ten dom minula.
Vracala sa cestou späť,
z neďalekého dvora sa ozýval pes.
Prechádza popri zelenom plote,
zozadu ju niekto kopne.
Oranžové vlasy mala,
bola to dievka malá.
Pýtala sa, kde býva Pat,
odpovede chcela hneď.
Pýtala sa na svoju mamu,
Pat nemala o nej ani šajnu.
Pozrela sa do ulice,
snívala, že ju mama chce.
(Jacqueline Wilsonová: Dieťa zo smetiska)

Dominik Perduľak, 9.B
• • • • • • • • • • • • • • •Deň, keď čas plynul naopak
Arturo sa do práce chystal,
ale nevedel či zmeškal.
Budík mal novučký,
ktorému naopak plynuli ručičky.
Vyrovnaný oblek už na sebe mal,
ktorý sa vyžehliť chystal.
Laura volala mu ráno,
že malý bez zubov je.
Zvon na veži udrel dva razy,
už len hodinu do schôdze v práci.
V zasadačke už bolo veľa ľudí
a Arturovi nebolo veľmi do reči.
Obával sa čo bude ďalej,
že všetkého bude menej,
nebudem vás zdržiavať,
čas začal plynúť naopak.
(Rosendo Álvarez: Deň. keď čas plynul naopak)

Denisa Tancošová, 9.A
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Kvitnúca jar
Príroda sa prebúdza z mrazivých dní. Jagavé slnko svojím
lúčom rozjasnilo celú krajinu. Kvietky pyšne vytŕčajú svoje
hlávky, rozkvitli sťa žltý koberec. Ich vôňa omamuje včielky,
ktoré zbierajú ich peľ. Cvrčky veselo skáču po tráve. Jemný
vánok nadvihuje ich nožičky. Stromy sa obliekli do jarných
kvetinkových šiat. Hrdo ukazujú svoju krásu okoliu. V ich
korunách je počuť vtáčiu melódiu. Na pozadí sa vynímajú
vysoké štíty hôr. Ich hrubé hlasy sa ozývajú celou dolinou.
Tam sa nachádzajú malé drevenice. Z otvorených okien
vietor vydúva farebné záclony. Nad drevenicami sa blyští
krištáľovomodrá obloha sťa ovečky. Takto k nám zavítala
krásna jar.

Mária Rebjaková, 7.A
Búrka
Starý rebrík opretý o strom začal strašidelne vŕzgať a začal
sa dvíhať vietor. Pomaly, ale isto sa blíži búrka. Slnko sa
skrylo za mraky. Všetko sa zdalo tmavé. Ách, keby aspoň
slnko dalo malý záblesk slnečného svetla, aby nás pohladilo
lúčmi a rozjasnilo svet. Žiaľ, slnko sa skrylo. Vietor fúka
čoraz viac. Slnko sa ukáže možno až zajtra. Zrazu začali
padať veľké kvapky a rozpršalo sa. Pršalo dlho a k dažďu sa
pridali hromy a blesky. Zrazu dážď utíchol a vyšlo slnko. Na
oblohe sa objavila prekrásna dúha.

Michaela Vaľová, 5.A
Letné prázdniny
Poslednýkrát zazvonil školský zvonec,školskému roku už je koniec.Letné dni nás čakajú,do bazéna nás lákajú.
Na kúpaliskách sme my králi,už sa na nás voda valí.Pikniky si užijeme,pekné leto prežijeme.
Grilovačkou si spríjemníme pekné večerya budeme veľmi veselí.Keď sa v septembri vrátime do školy,spolužiakom porozprávame naše príhody.
Vaľová, Pihuličová, Gazdočková, Mašlejová(5.A)
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Slnko svieti,kričia deti.Po svete sa šíri mladosť,letom vládne známa radosť.
Končí sa nám školský rok,urobili sme ďalší veľký krok.Pomaly sa nám napĺňajú naše túžby,aby sme boli šťastní, kiežby.
Vanie slabý vánok,nechystáme sa na spánok.Moria sa ligocú,dovolenkári si štrngocú.
Zmrzlina nám chutí všetkým,pozeráme sa na ňu výrazomchutným.Kvety začínajú rozvoniavať,starí i mladí chcú sa smiať.

Lívia Beláková,Mária Rebjáková, 7.A
• • • • • • • • • • • • • • •Leto zas k nám prichádza,slnko neskôr zachádza.Tešíme sa na prázdniny,deti nie sú ako iní.
Zrazu nikto nie je chorý,keď netreba ísť do školy.Teplejšie je každým dňom,leto vyhýba sa dažďom.
Do bazénov každý skáče,každý od radosti plače.Leto veru krásne je,teplo je, každý sa opaľuje.
Leta nikdy nie je dosť,ochladíme sa pre radosť,Nanuky a zmrzlinka,nie sú žiadna novinka.

Sebastián Dzuro, 7. A
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Jednoduché vysvetlenie
Čo je zdravie?Vysvetľujem.Zdravo žijem, zašportujem.V telocvični cvičím,od bolesti kričím.Ovocie a zelenina,moja strava, žiadna iná.Trampolína, dobrá vec,bude zo mňa športovec.Obľúbený šport je gaučing,žiadne kliky, žiadny strečing.Skok do reči, šport je super,že vraj z toho, Denis, uber.Pred konzolou skáčem, cvičím,svoje zdravie ja nezničím.Bicykel už vyťahujem,vlastný rekord prelamujem.Zdravie mám len jedno,kráčam s ním ja vedno.

Denis Oros, 6.A
Zdravie
Ak chceš zdravý byť,musíš zdravo žiť.
Jedz veľa zeleniny,obsahuje vitamíny.
Aj ovocie zdravé je,každý to predsa vie.
Sladké jedlá, čokolády,hoc ich máme radi.Jedzme ich len málo,aby naše telo zdravú potravu malo.

Michaela Vaľová, 5.A
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Práce z Týždňa zdravia
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