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časopis pre žiakov i rodičov

DOKONALÉ LETO
Ako si vy predstavujete dokonalé prázdniny? Kopec
šantenia vo vode? Či 39 stupňové horúčavy? Ja si
každopádne predstavujem voľno, slobodu a
samozrejme tie horúčavy. Už o malú chvíľu končí škola
a my s ňou. Ako najstarší žiaci, deviataci, sa lúčime so
základnou školou a pociťujeme prvé slnečné lúče leta.
Nadídu dva mesiace oddychu od kníh, písania a čítania.
A ak to dlho očakávané leto dorazí, riešia sa len samé
dovolenky. A aj ja som preferovala dovolenky a užívanie
si leta pri mori. No ako obvykle sa všetko mení, tak môj
pohľad na to tiež. A ako vidím teraz prázdniny a leto?
Mám dva mesiace voľna, zábavy a čas na načerpanie
novej energie. Pokoj, relax a sedenie po večeroch len
tak na terase a popíjať ľadové limonády, čítať obľúbenú
knihu či hrať sa so psom. Na prázdninách mám
najradšej čas strávený s priateľmi, ktorých milujem.
Venovať svoje úsilie niečomu, čo bude mať nádherné
výsledky a radosť v očiach. Bezdôvodné ležanie na
tráve a pozorovanie hviezd. Večerné prechádzky s
rodinou alebo jednoducho niečo, čo vám je srdcu blízke.
To všetko vytvára tie dokonalé prázdniny. Ako býva
zvykom, tie dva mesiace zbehnú rýchlo ako voda a ani
sa nenazdáme a je tu opäť nový školský rok. Nová
škola, učitelia či prostredie. Prázdniny a trochu voľna
nás má naštartovať na dlhých 10 mesiacov driny. Už
nech sú tie prázdniny akokoľvek zvláštne, tak nech sú
krásne, plné radosti a spomienok. Prajem vám krásne a
spomienkové leto plné zábavy.

Natália Geletičová, 9.A

S pomalým príchodom letných prázdnin začína viac a
viac žiakov uvažovať nad jednou a tou istou otázkou.
Ako by mali vyzerať moje dokonalé prázdniny? Podľa
mňa by mali vyzerať prázdniny asi nejako takto.
Maximálne 28 stupňov Celzia nad nulou a občasné
prehánky, aby nebolo dusno. Nevadila by mi ani nejaká
brigáda za účelom zárobku. Keďže nie som náročný typ,
tak mi netreba nejakú dovolenku pri mori a podobné.
Stačí mi týždenný výlet v nejakom chladnejšom
prostredí, aké ponúkajú napríklad lesy alebo hory.
Samozrejme by mi nevadilo len také obyčajné sedenie
doma pri vychutnávaní niečoho chladeného alebo
bicyklovanie sa po 18 hodine. Samozrejme kvôli slnku.
Keď si to všetko spočítam a vyhodnotím, tak vlastne
zisťujem, že mi na prázdniny netreba až tak veľa, a že
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nie som ohľadom tejto témy úplne náročný.
Denis Oros, 9.A

Podľa mňa ideálne prázdniny vyzerajú takto. Škola
končí a prázdniny začínajú, doma je pokoj, nikto ma
nenúti ísť niečo robiť alebo nedajbože sa učiť,
jednoducho oddych a nič nerobenie, to je začiatok. Prvý
týždeň iba oddych, kamaráti, semtam zahrám na gitare,
ale gitara je jediná vec, ktorá ma nikdy neomrzí. Je to aj
jediná vec, ktorá ma dokáže dostať z reality, popritom si
spievam, je to také moje upokojenie sa, pri tomto
zabudnem na všetko, či už sú to problémy alebo niečo
iné, všetko sa to v tej chvíli vytratí. Druhý týždeň, keď už
sa začnem nudiť, tak zájdem pozrieť sesternicu a
bratranca, ale keďže bývajú o dom ďalej, tak sa tam
zdržiavam dosť často. No a ďalšie týždne by boli výlety
ako napríklad kúpaliská, zoologické záhrady, a tak by to
išlo celé dva mesiace dookola. Čiže v podstate by pre
niekoho moje ideálne prázdniny vyzerali nudne, no ale
pre mňa nie. Jeden deň oddych, druhý deň kamaráti,
tretí trochu pomôcť doma, štvrtý nejaký ten výlet, no a
tak je to ideálne, vždy by som si niečo na prácu našla. A
ak by sa stalo to, že už by som vážne nemala čo robiť,
vždy je tu moja záchrankyňa a zároveň najlepšia
kamarátka Naty, ktorá ma z tej nudy vytiahne. Som
rada, že ju mám, s ňou sa nikdy nenudím, vždy
vyvedieme nejaký trapas, na ktorom sa potom dlho
smejeme a dokonca sa stáva, že sa smejeme bez
príčiny jedna z tej druhej, je to u nás na dennom
poriadku. Čiže sa cez prázdniny málokedy nudím, ale sú
aj také dni, kedy len ležím a absolútne neviem čo mám
robiť. A keďže prázdniny sa blížia, tak sa budem snažiť,
aby tie moje boli aspoň trošku ako tieto.

Barbora Terebeššyová, 9.A
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časopis pre žiakov i rodičov

Jana si dokonalé leto plánuje už celú jar. Má
naplánované všetko možné na každý jeden deň. No
také leto nie je pre Andreja, ktorý rád sedí doma pri
rodine. Potom tu je Jozef, doslova neriadená strela.
Jozef by nevydržal celé leto sedieť doma pri rodine a po
večeroch sa rozprávať s mamkou, babkou, dedkom
alebo s ockom. Moje dokonalé leto je z každého rožka
troška. Rád sa zahrám so svojím menším bratom,
nevadí mi, ak mám niečo na pláne a ani chodenie von
nie je na škodu. No pred týždňom mi volala Jana, či by
som s ňou a s Andrejom nešiel von. Ja by som s ňou
išiel von pred dvoma týždňami, keď mi volala, ale
povedala mi ako inak, že už má niečo iné na pláne.
Nové ráno alebo by som mal skôr povedať obed? Ja si
stále rád pospím dlhšie. Hneď ako mi volala Jana, som
zobral kľúče a išiel som von. Potom prišiel Andrej.
Neveril som vlastným očiam, že prišiel aj s tou jeho
kapsou, v ktorej schováva samé sladkosti. Prišiel ku
mne a než sme začali niečo preberať, prišla Jana.
Začala na nás naliehať, aby sme šli hrať futbal. Po čase
sa pridal aj Jozef, ktorý sa len tak korčuľoval. Po pol
hodine Jozef povedal, že ho to už nebaví, ale Jana
chcela hrať ďalej. Začala sa hádka, ktorá v škole
prebieha každý deň. Presne viem, čo sa stalo, Jana to
určite mala naplánované a Jožo to chcel overiť. Hneď
po hádke sa Andrej rozhodol ísť domov, našťastie som
ho presvedčil. Večer som prišiel domov a uvedomil som
si, že každý má svoje dokonalé leto. Ale tu začína moje
dokonalé leto.

Kristián Krištof, 9.A

Koniec mesiaca máj. Myslím si, že je na čase rozmýšľať
o tom, kam na prázdniny. V mesiaci jún mám
narodeniny, ideálny mesiac na oslavy. Počas tohto
mesiaca musím zvládnuť veľa, čaká ma oprava známok
na čo najlepší priemer, preto píšem aj túto prácu. Tiež
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sa veľmi teším na školské výlety, rozlúčkovú slávnosť,
meniny a narodeniny spolužiakov a známych. V júni sa
triedny učiteľ rozhodol, že niekam vyrazíme ako trieda.
Kam? Hrad Brekov, opiecť si špekačky, pokochať sa
výhľadom, dať si zmrzku a domov. Možno aj s rodičmi a
sestrami niekam pôjdeme. Koniec tohto mesiaca bude
pre väčšinu žiakov aj začiatok prázdnin. A tu práve
musím teraz loviť v mysli, kam na prázdniny. Loviť ani
nemusím, všade sme s rodičmi neboli. Tak v mesiaci júl
sa s mamkou, sestrami a kamarátkami chystáme na
chatu. Potom to bude pobyt u babky Aničky. Večerné
sedenie pri ohni. Nejaká turistika, návšteva kúpaliska.
Neuškodilo by nadýchať sa aj domáceho vzduchu.
Samozrejme, že ma láka more, pri ktorom som ešte v
živote nebola. Aj taký nápad padol, že na prázdniny k
moru, ale ešte sme všetko nenavštívili na Slovensku.
Moje dokonalé prázdniny by boli takéto, navštíviť hlavné
mestá našich susedských krajín. Síce časom to možno
bude reálne. Ale späť do reality, v auguste by sa mali
začať naozajstné prázdniny. Chystáme sa navštíviť
ockovho brata Maroša, ktorý býva v Prievidzi. Tam sa
nachádza tiež veľa zaujímavých pamiatok a časom si so
sestrami vymyslíme, kde sme ešte neboli.

Terézia KišKováčová, 9.A

Pomaly sa končí školský rok a začína leto plné
prekvapení, rozhodovania sa kam si ísť oddýchnuť, či
vymýšľania plánov ako stráviť letné prázdniny. Čas
prázdnin, najkrajšie obdobie. Leto, slnko, teplo, voda,
jednoducho nádhera sama osebe. Počas prázdnin má
každý iné plány ako si užiť letné chvíle, či už s rodinou,
sám alebo s kamarátmi. Niektorí si predstavujú
prázdniny niekde pri mori, obklopení pieskom a ľuďmi
naokolo. Iní zas medzi rušnými ulicami Londýna, kde by
preskúmali pamiatky najväčšieho mesta Anglicka. Ja
osobne by som si dokonalé leto predstavovala možno
niekde v prírode či v tichu pri mori alebo v horách. V
chatke, ktorá by bola obklopená prírodou, lesmi,
zvieratami a jazierkom. Niekde, kde by nebolo veľa
stresujúcich ľudí a veľa hlučných áut. Ak by sa mi
naskytla príležitosť odcestovať, tak by som sa určite
rozhodla pozrieť do každého kúta sveta a zistila, čo
ponúka. Zistila by som ako fungujú ostatné mestá, ako
si žijú iní. Obzrela by som si každú pamiatku alebo
krásu kraja. Určite by som sa potešila aj koncertu
nejakého speváka, skupiny niekde mimo domova či
nejakého festivalu s kamarátmi. No nie vždy všetko
vyjde podľa našich predstáv.

Katarína Serejová, 9.A
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časopis pre žiakov i rodičov

Každý z nás má predstavu o nejakom tom svojom lete.
Niekto by radšej ostal doma a niekto zas nie. S
prichádzajúcim letom prichádzajú aj úvahy, myšlienky a
nápady, kam ísť v lete. K moru? Ostať na Slovensku?
Na Slovensku máme predsa tiež krásnu prírodu, no
chýba nám to more. Ostať v rámci Európy? Alebo sa
vydať niekam ďalej? Aj u nás doma padla otázka, kam v
lete. Všetci navrhli more, no ja som bola veľmi proti.
Samozrejme ako zvyčajne mám pripomienky, ak s
niečím nesúhlasím. Nezáujem a nesúhlas zo mňa len
syčal. Rodičia a brat začali navrhovať destinácie s
morom ako Chorvátsko a Bulharsko, keďže do
Talianska znovu ísť nechceme. No ja som navrhovala
Černobyľ. Predsa len prídete z dovolenky a pochválite
sa, že ste boli pri mori. No ale čo tam bolo? Čo by tam
predsa mohlo byť? No more! No keď poviete, že ste boli
v Černobyle. Každý ostane tak trochu prekvapený. Veď
nie každý chodí do Černobyľu. Predsa väčšina z nás
žije v tom, že oblasť je stále neprístupná a je v nej
vysoká úroveň radiácie. Aj keď málokto vie, že zájazd
do tejto destinácie je prekvapivo lacný. Je zaujímavé, že
táto téma či udalosť je vnímaná každou generáciu úplne
inak. Malé deti to veľmi neriešia, veď samozrejme prečo
by mali. No keď už ste starší, rodičia dajú aj na váš
názor. Mladí by samozrejme precestovali najradšej celý
svet, kúsok po kúsku. Ale úprimne, kto by snáď nie?
Mladí na to majú energiu, čas, no nie peniaze. Dospelí
na to majú tiež energiu, majú aj prostriedky, no nemajú
na to čas. A ty postarší už pred dôchodkom či v ňom, na
to majú čas aj peniaze, no energia im už pomaly ubúda.
Česť výnimkám, sú tu aj tí čiperní a živí, ktorí majú
energie stále dosť. No pre tých starších je aj dovolenkou
chata či dvor alebo záhradka. Niekde som počula, že
záhradka je fitko, solárko a sauna v jednom. Starší ľudia
si nájdu prácu doma. Mladí zas nejakú brigádu. No
myslím, že mnohým z nás stačí aj teplé príjemné leto
doma plné priateľov a rodiny a samozrejme veľa
úžasných zážitkov.

Miroslava Gajdošová, 9.A

Moje dokonalé leto by vyzeralo asi takto. Ráno by som
vstal, alebo radšej poobede. Nič by som nemusel robiť,
hral by som hry a futbal a mohol by som ísť von.
Prázdniny by som si vedel predstaviť aj pri mori.
Napríklad v Chorvátsku. Rozmýšľal som aj nad
brigádou. Napríklad vykladanie tovaru. Keď nejdeme v
lete k moru, tak väčšinou na kúpalisko. Bol som už na
kúpalisku v Maďarsku a na Šírave. Cestou na Šíravu
zájdeme na Vinné jazero. Majú tam dobrú reštauráciu,
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jedlo aj zmrzlinu. Láka ma to na Domašu, vraj je tam
piesková pláž. Mama je stále v práci, nemá na mňa čas,
ale mne to nevadí, lebo stále je tu brat a setra. Keď
niekam idú, občas ma vezmú so sebou, niekedy ich
musím presviedčať. Mama prišla s nápadom, aby sme
išli na Bojnický zámok. Celkom ma to zaujalo, je to
lepšie než som čakal. V lete je fajn, keď je deň osláv.
Všetci sa zídeme a doma opekáme. Cez prázdniny
budem často von.

Dominik Tóth, 9.A
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časopis pre žiakov i rodičov

Za kopcom
Píše sa rok 2055, 10. júna, keď sme sa rozhodli ísť s
mojou kamarátkou Emou preskúmať opustený dom v
lese. Hovorí sa, že tam žil jeden šialený vedec, ktorý
tvrdil, že v tom dome robil pokusy na vesmírnych
stvoreniach.
Cesta tam nám trvala aspoň 45 minút. Les bol veľmi
hustý a strašidelný. Keď sme našli ten dom, tak sme
mali veľmi divný pocit, že nás niečo sleduje. Dom bol
veľmi veľký a nato ako dlho tam stál, bol celkom v
dobrom stave. Dom sme preskúmavali asi hodinu. Bol
obrovský, mal štyri poschodia a dve pivnice. Vyzeralo to
tam ako v nejakej nemocnici. Boli tam samé skúmavky,
ihly, striekačky a podobne. Kým sme to tam všetko
preskúmali, tak sa aj zotmelo a cesta naspäť by nám
trvala aspoň 2krát dlhšie ako do domu. Rozhodli sme
sa tu prespať. Ema a ja sme chceli zavolať rodičom, že
sa o nás nemusia báť a že sme v poriadku. Ale ani
jedna z nás nemala signál. Tak sme sa rozhodli, že to
skúsime na kopci za domom. Keď sme už boli pri kopci,
z oblohy sme videli iba záblesk, ktorý dopadá na zem,
keď dopadol, bol to silný náraz. Rýchlo sme k tomu
pribehli, ale veľmi sme nevideli čo to je, lebo okolo nás
bol rozvírený samý prach. Po nejakej dobe prach už
ustál. A keď sme to videli, tak sme sa ja a Ema na seba
zhrozene pozreli. Bola to kozmická loď. Chceli sme sa
pozrieť dovnútra, ale medzitým už niekto otvoril dvere. Z
lodí vystúpili dve jašterice s dlhými chvostami, veľkými
zubami a dlhými pazúrmi. Jedna jašterica mala pokožku
tmavozelenú a tá druhá žiarivožltú. Neverili sme
vlastným očiam, chceli sme odtiaľ ujsť, ale boli sme tak
vystrašené, že sme nevedeli, čo máme robiť. Opýtali
sme sa ich čo tu robia a oni odpovedali veľmi hrubým
hlasom a nezrozumiteľnou rečou. No nakoniec sme
zistili, čo tu chcú. Hľadajú tu svojho kamaráta Tetusa.
Na počudovanie tie jašterice boli veľmi priateľské, Ema
sa ich spýtala na meno. Volali sa Vern a Sant. Ich
kamarát bol uväznený v tom dome. Bol zranený a
potreboval pomoc. Nevedeli, čo majú robiť, ale my sme
vedeli, že ak niečo nespravíme, tak ich kamarát dostane
infekciu. V tom dome sme našli dezinfekčné prostriedky,
pinzetu a obväz. Rana bola veľmi hlboká, ale spravili
sme, čo sa dalo. Po zotavení Tetusa sa nám poďakovali
a odišli.
Na ten zážitok nikdy nezabudneme a určite ho
vyrozprávame svojim deťom! Ktovie, či nám uveria, ale
záhady okolo nás jednoducho sú.

Simona Mašlejová, Petra Tomčiová, 8.A
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Leto na obzore
Čoskoro príde ďalšie ročné obobie a my sa ocitneme v
horúcich dňoch.
Jar je tu stále s nami. Kvety sa prebúdzajú z hlbokého
spánku a stromy začínajú opäť kvitnúť. Kvitnú čerešne,
vzduch sa pomaly otepľuje a slnko začína vykukovať
spoza mrakov, ktoré sa vznášajú na oblohe ako hojdacia
loď na mori a pripomínajú cukrovú vatu. Vietor v speve
rozfúkava koruny stromov a svojím hlasom ich nakláňa
do rôznych strán. Listy zo stromov už začínajú žiariť
jednoduchými farbami. Vtáci poletujú a doháňajú chvíle,
ktoré premeškali. Motýle krajšie ako západ slnka svoje
krídla rozťahujú a pripravujú sa na ďalší slnečný deň.
Ožívajú lesy a prebúdzajú sa zvieratá. Veveričky
pobehujú zo stromu na strom a včely usilovne
zabezpečujú opeľovanie rastlín, ale aj lesných stromov.
Slnko svojimi jasnými lúčmi zobúdza všetkých naokolo a
preniká do všetkých okien, kde zanecháva v diaľke
slnečné lúče. Vonku v tráve čupia fialky a páni tulipáni
svoje listy ohrievajú na slnku. Po večerných kvapkách
dažďa ostávajú na zemi stopy vody, v ktorých sa topia
kamienky. Najviac pozornosti však získava zeleň, ktorá
svojou farebnosťou očarí každého naokolo. Celá príroda
žiari farbami ako maliarska paleta. Z chladnej zimy sa
stala farebná lúka kvitnúca pestrými farbami.

Katarína Serejová, 9.A
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Keď mám zlé sny

V jeden pekný zimný deň snežilo, deti stavali
snehuliaka, tak som im išiel pomôcť. Začala mi byť
zima, išiel som domov, urobil si čaj, sadol si na gauč,
zapol telku – hovel som si, pil ten môj teplý čaj a
prepínal programy, išiel hokej, *hmmmm* to ma
nezaujíma a prepol som na správy, v ktorých hlásili:
Dnes o 13tej hodine a 21. minúte vláda a vedci vydali
oficiálnu správu o deštrukcii našej rodnej a milovanej
planéty Zem. Dátum je ustanovený na 22.5.2269
(Pondelok)
Začal som sa báť, je to pravda? Je to lož? Nevedel
som. Išiel som si ľahnúť z takej hroznej správy. Začal
som sa na to pripravovať a snažil som sa prežiť čo
najviac krásnych chvíľ, bál som sa toho pondelka, lebo
to bude už o onedlho. Rozhodol som sa postaviť
vesmírnu loď, ktorá bude fungovať na princípe
nestabilných atómov a fotónov s veľkou energiou. Hneď
na ďalší deň som začal zháňať materiál na jej výstavbu.
Zoznam:
Oceľové pláty s rozmermi 3x5 metrov
Vakové čerpadlo
Medené pliešky
Atómové hodiny
Betón
Kremíkovouránový modulátor
Transformátor oxidu uhličitého na kyslík
Fotónovo jadrové žiarovky
Prvkymetán, vodík, dusík
Izotop Celzia 133

Po piatich dňoch zháňania vecí ich nakoniec mám. Ani
neviem ako sa mi podarilo zohnať také veci za taký
krátky čas. Začal som stavať loď. Staval som ju vo dne
v noci, až krátko po tretej hodine ráno zazvonil zvonček,
nechcelo sa mi ísť otvoriť, lebo som chcel dostavať tú
loď a odísť preč, ale nakoniec som išiel otvoriť, bol to
môj sused Peter a spýtal sa ma či nemôžem byť trochu
tichšie. Ospravedlnil som sa a povedal mu, že staviam
loď, aby som sa zachránil. Ponúkol sa, že mi pomôže
pod podmienkou, že pôjde so mnou. Súhlasil som,
predsa dvaja ju skôr postavíme ako jeden, tak sme sa
pustili do práce ešte v to ráno. Trvalo nám to 29 dní.
Nazvali sme ju “G0zliak.“ Veď, keď nás má zachrániť,
tak prečo by nemala mať meno. Bolo to veľmi náročné,
boli sme veľmi unavení, ale robili sme. Vyzerala ako
kopa smetia s tromi kruhovými tryskami vzadu a dve
dolu. Keď už loď bola postavená, začali sme vybavovať
vnútro. Keď sme boli pripravení letieť, tak sme nasadli a
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začali štartovať. Trvalo nám to pol hodiny, začalo nám to
byť podozrivé, až nám začala blikať kontrolka, že máme
málo energie. Teraz sme pochopili. Bol som naštvaný,
lebo nabíjanie by trvalo viac ako jeden a pol dňa. Aby
sme urýchlili nabíjanie, nainštalovali sme ďalší prívod
energie. Nebo bolo už červené. Báli sme sa či to
stihneme, či sa G0zliak stihne nabiť. Nabíjanie trvalo
dlhšie ako sme predpokladali. Keď už bol nabitý, nasadli
sme doň a naštartovali. Tentokrát to vyšlo, začali sme
stúpať a kolísať sa. Tak sme vysunuli hydraulické
stabilizátory a stúpali sme k nebu. Zrazu sa nám začalo
zdať, že zväčšujeme svoju hmotnosť a pomalšie pre nás
plynie čas. Peter mi vtom povedal: „Nepamätáš si na
dvanásty ročník základnej školy?“ Mierne pokročila
fyzika? Aha, áno. Relativita. Zabudol som na to. Po 1,5
hodine letu sme začali nad sebou vidieť veľké
symetricky usporiadané lode, skrátka opak ako je
G0zliak. Mali dýkovitý tvar a vpredu výstupok v tvare
kladiva. Odrazu sa začal ukazovať text na displeji:
Svtgjzkhutkcfjsojdkfjijrjgstnudhgnm.zé,hp§´=
Dfgcrkbuh55ccrewečšťščť fhhfr
sOEI=Éo j akhfdioh udfiw diwiriu cj dei
Spýtal som sa Petra, čo to znamená. Nevedel, ale
povedal mi, že mám odoslať správu v takom istom texte:
Dajte subscribe Gozliakovi a Kristián Mondok je najlepší
Začali po nás strieľať.
 Čo budeme robiť?
 Opätujeme paľbu.
 Čože? Z čoho budeme strieľať?
 Z tých plazmových kanónov, ktoré som potajomky
namontoval!
 Dobre, tak páľ!
Začali sme strieľať, triafali sme lode, ale im sa nič
nestalo. Pravdepodobne majú nejaký energetický štít.
Zasiahli nás, poškodili nám stabilizátory a motory. Boli
sme už ďaleko od Zeme. Bližšie bola k nám nepriateľská
loď, pod ťažobou ich gravitácie a nejakého zvláštneho
gravitačného paprsku nás priťahovali k sebe.
Pravdepodobne si mysleli, že máme nepoškodené
motory, a že budeme ich priťahovanie spomaľovať, ale
nemohli sme, tak sme G0zliaka nasmerovali na ten
výstupok v tvare kladiva v domnienke, že je to veliteľstvo
všetkých lodí a potom sme nabúrali plnou rýchlosťou do
toho veliteľstva. Všetky lode začali padať do Slnka.
Vtom som sa zobudil a zistil som, že to bol sen. Myslel
som si, že je to realita, že som zomrel. Radšej som sa
pozrel do kalendára, bol tam dátum 15.4.2269 a povedal
som si, no paráááda!

René Filip, Kristián Mondok, 8.A
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Štrbské pleso
Bolo ráno ako každé iné, vstala som a prebehla cez
chodbu do kuchyne po pohár vody. Zapla som si mobil a
otvorila správy za celý týždeň. Keď mamka prišla do
kuchyne so správou, že dnes ideme do Popradu na
Štrbské pleso, samozrejme som sa tešila, ale len do tej
chvíle, kým som nezistila, že som si polovičku vecí
zabudla doma. Nenávidela som meškanie, ale stále
som sa niekde zasekla. Električka zabrzdila na zastávke
a my sme vystúpili. Bola to moja prvá jazda električkou.
Ako vyzerá Štrbské pleso? Je to jazero a okolo neho
veľa stromov a kopcov. Dve budovy, ktoré boli na ľavej
strane plesa, boli zaujímavé svojimi krásnymi maľbami.
Kráčali sme do dedinky rovno nad Štrbským plesom.
Bolo nečakane teplo, tak približne na tričko s krátkym
rukávom. Ale musím priznať, že ešte by bolo treba nosiť
dlhé teplé nohavice a vychádzkovú obuv. Nafotili sme
cez sto fotiek a vypili tri veľké fľaše čistej vody. Keď sme
prešli jedenkrát celé pleso, zašli sme do jedného z
okolitých lesov. Na jednom strome bola krásna
veverička, ktorá bola celá hnedá, len na ňufáku mala
biely fľak. Zistili sme, že sme sa stratili. Dlhý veľký les
siahal (a to nepreháňam) až po nebo, očividne to bolo
len mojou fantáziou. Značili sme si tyčkami miesta, kde
sme už boli. Východu však nebolo. Svetielko, ktoré
svietilo na konci cesty (teda chodníčka) nás presvedčilo,
že je tam určite východ. Bola tam taká malinká budova
a na jej okne mapa Štrbského plesa. Červená označená
cesta bola tá, ktorou sme mali ísť. Mapu sme si sfotili a
podľa nej kráčali lesom. Cesta bola takmer neviditeľná,
keďže bola zarastená a dlho po nej nikto nechodil.
Myslím, že bol pravý čas odísť. Po piatich minútach
cesty sme narazili na krásnu brezovú lavičku. Medvedí
rev sa ozýval skoro všade. Myslela som, že nie sme v
lese, ale v ZOO. Za stromom som si všimla hnedú
mohutnú vec, určite to nebude vec, ale zviera. Sestra sa
rozhodla na to pozrieť. Medveď bol pokojný a takmer
nehybný, akoby sa bál. Rozbehol sa za mnou a skočil...
a vtom som sa zobudila.
Áno, bol to našťastie len sen, ale predsa môj
najzaujímavejší. Prežívala som to tak, ako by som tam
bola.

Lucia Anna Kopeňová, 5.B

Turistika
Počas prázdninového letného dňa som vstala a
rozmýšľala, ako si spríjemním ďalší letný deň. No na nič
som nemohla prísť. Tak som zavolala mojim štyrom
najlepším kamarátkam. Spolu sme vymysleli program
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na celý deň. Každá z nás chcela ísť na túru, tak sme sa
vybrali na taký malý výlet. Všetky sme sa pobalili,
nachystali a ide sa! Keď som už sedela v aute, tak som
si uvedomila, že som si zabudla dve najdôležitejšie veci
– mobil a vodu. Rýchlo som vybehla z auta, vbehla som
do domu, zobrala som si zabudnuté veci a vrátila som
sa do auta. Už mi volali kamarátky, lebo ma čakali a
mňa nikde. Keď som im povedala prečo som sa tak
zdržala, začali sa smiať. Konečne som došla na
dohodnuté miesto. Kamarátky ma už čakali. Vybrali sme
sa na túru. Spoločne sme kráčali po chodníku, moja
kamarátka uvidela krásne červené ruže, samozrejme ich
chcela sfotiť. Odbočili sme z chodníčka, ale kadiaľ
naspäť? Stratili sme sa. Žiadny signál, nikde nikoho.
Začali sme sa báť, stmievalo sa. Našli sme malý
drevený domček. Dúfali sme, že tam bude signál. Bolo
tam teplo. Rýchlo som zavolala svojim rodičom, aby
prišli po nás. Zdvihli a povedali, že máme počkať pred
domčekom. Čakali sme. A zrazu sa začal krík hýbať.
Zakričali sme: „Ááááá, čo to je?!“
To boli moji rodičia, zobrali nás domov. Bol to veľmi
dobrodružný výlet, rada by som také niečo zažila ešte
raz.

Michaela Antonyová, 5.B

Splnený sen
Nina mala 11 rokov, veľmi mala rada zvieratá a okrem
toho mala ešte jeden veľký nesplnený sen. Chcela si
kúpiť psíka, no jej rodičia s tým nesúhlasili. Nina mala
staršieho brata, ktorý sa volal Peter. Aj on pomáhal Nine
presvedčiť rodičov, aby si Nina mohla psíka kúpiť na
konci školského roka, ak bude dobré vysvedčenie. Nina
sporila, sporila, sporila. Keď začali prázdniny, Nina,
Peter a rodičia išli k jednej milej rodinke kúpiť si psíka.
Nina videla malé šteniatko jazvečíka. Mal dlhý trup, dlhý
huňatý chvost a uši, huňaté labky a bol hnedej farby.
Nine sa okamžite zapáčil, iného už nechcela. Nemohli
odísť bez neho. V aute psík zaspal a Nina rozmýšľala
nad menom, nakoniec dostal meno Mia. Keď prišla Mia
do nového domova, prebrala sa a veľmi sa bála. Celú
noc Mia plakala. Toto trvalo asi mesiac, po uplakanom
mesiaci sa Mia prestala báť, už spokojne spala.

Hana Močšáková, 5.B
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