
 

 

  

 

DECEMBER 2021 

Opäť tu budeme mať to najkrajšie obdobie roka, opäť tu budeme mať tie chvíle, keď  máme na 

seba navzájom viac času... Deti viac času na rodičov, rodičia viac času na deti a všetci viac času 

na svojich blízkych. 

Posledné mesiace prežívame dobu, ktorá je naozaj zvláštna, ťažká a často aj smutná. Vianoce si 

však všetci môžeme urobiť tak, aby sme ich prežili presne naopak, v pohode, ľahkosti, pokoji 

a radosti. Neriešme malichernosti, zabudnime na škriepky, usmejme sa aj na ľudí, s ktorými si 

často nevieme nájsť spoločnú reč. Buďme k sebe jednoducho ľudskí a dobrí. Či už prežívame 

Vianoce viac duchovne, alebo hoc aj viac materiálne, nech to nie je prekážkou na spoločné chvíle 

radosti pokoja a lásky. Najmä o tom by mali byť Vianoce. 

Všetkým želám, nech ich také máme a nech už ten ďalší, dvojkový, rok 2022 prežijeme vo väčšej 

pohode, ako tomu bolo v tomto roku. 

 

Mgr. Martin Škraban, riaditeľ školy 

VIANOČNÝ ČAS 

Vianoce blížia sa, 

ten čas je tu zas, 

pod stromčekom darčeky 

potešia všetkých nás. 

 

Vianočná večera s celou rodinkou, 

kapor a šalát s dobrou polievkou. 

Sánky, boby, guľovačka, 

bude riadna sánkovačka.  

 

MODLIDBA 

Neprosím o zázrak, ale o pochopenie, 

pochopenie pre nás, a to každodenné. 

Chráň nás pred naivnou vierou,  

že všetko ide hladko 

a nie všetko chutí sladko. 
 

Nauč ma byť kreatívnou 

a nechaj ma žiť s fantáziou. 

Nauč ma viac počúvať ako hovoriť 

a dopraj mi pochopenie od druhých. 

Pripomínaj mi, že sa mám smiať s rodinou 

a nauč ma pochopiť, že oni ma nechcú inou. 
 

Nauč ma svietiť v temnote 

a nenechaj ma slepo veriť vo veci 

zabudnuté. 

Pripomínaj mi, že mám svoju hrdosť, 

nech viem, kedy stačí a je toho dosť. 
 

Magdaléna Adamcová, 8.A 

 

Detské očká ako hviezdy na 

nebi, 

nežiaria nikdy viac ako v 

decembri. 

Úsmevy vôkol žiaria, 

každé jedny Vianoce 

spomienky sa vrátia.  

 

Láska všade okolo nás,  

vonku štípe ujo Mráz. 

Tento krásny čas, 

o rok príde zas. 

 



 

  

Jeseň 

Je tu jeseň, lístia pieseň, 

spieva tými farbami. 

Slniečko ako koliečko je, 

svieti pekne nad nami. 

Veľa detí ako smetí, 

na lúke sa hrajú, 

lebo krásne počasie, 

oni radi majú. 

Veľká lúka, vietor fúka, 

jeseň prišla, poďte dnuká. 

Deniska Kútna 3.B 

 

 

Jeseň 

Prišla jeseň, je tu zas, 

ten nádherný farieb čas. 

Rozbehnem sa za náš dom, 

tam, kde je ten veľký strom. 

Na jabloni jabĺčka, 

majú červené líčka. 

Jedno si hneď odtrhnem, 

z chuti sa doň zahryznem. 

A čo sa tu zrazu deje? 

Z oblohy sa čudo smeje. 

To vetrík smelo pofukuje, 

šarkana nám nadhadzuje. 

Nico Vrecko 3.B 

 

 

Jeseň 

Opäť nás tu víta jeseň, 

máme pre ňu krátku pieseň 

Nad dedinou veľká lúka 

dnes tam vietor veľmi fúka, 

Na lúke sa hrajú deti, 

je ich veľa ako smetí. 

Na oblohe svieti slniečko, 

má tvar ako koliečko. 

Marko Turčan 3.B  

Fotografie žiakov v ŠKD 

Jeseň 

Dnes prišla jeseň, 

zaspievajme si pieseň. 

Ráno svietilo slniečko, 

od radosti sme spravili 

koliečko. 

Na lúke tam bolo detí, 

mysleli sme, že sú smeti. 

Poobede vietor fúka, 

Ferko zvolá: „Aha! Lúka!“ 

Tam si pustím šarkana, 

bláznil by som sa do rána. 

Nelka Šimorová 3.B 

 



 

  

Štvrtáci dostali od pani učiteľky tvrdý oriešok. Mali vymyslieť Zimnú rozprávku, 

v ktorej použijú slová: svoje meno, 1 zviera, sneh, sánky, hovoriaceho snehuliaka, 

noc, mesiac, škriatok. Niektorí si na tejto úlohe vylámali zúbky, no iní si ju vychutnali 

a napísali krásne príbehy. A vám ponúkame ochutnávku tých najvydarenejších. 

Zimná rozprávka 

Kde bolo, tam bolo, žila raz jedna Karolínka. Jej 

najlepším kamarátom bol pes Max.  

V jeden krásny zasnežený deň ju zavolali kamarátky 

stavať snehuliaka. Kajka zobrala aj sánky, aby zažili 

veselú sánkovačku. Tak sa zabávali, až vyšiel na oblohe 

mesiac a prišla noc. Nečakane začala chumelica. 

Kamarátky odišli rýchlo domov a Kajku nechali samu 

v tme. Začala plakať a veľmi sa bála. Zrazu sa jej zjavil 

čarovný škriatok. Kajku utíšil a sľúbil jej pomôcť. Urobil 

čáry-máry a odrazu začal snehuliak svietiť jasným 

svetlom. Z tmy sa vynoril Max. „Hav-hav, Kajka, poď so 

mnou domov!“ 

Natešená Kajka sa poďakovala škriatkovi a s Maxom sa 

vrátila domov k rodičom. 

Karolínka Pánisová, 4.A 

 

 

Ilustrácia: Karolína Pánisová, 4.A 

 

Zimná rozprávka 

V jednu krásnu noc sa mi snívalo o škriatkovi menom Zima, ktorý pričaroval na náš 

dvor kopec snehu.  

Ráno som sa zobudil a uvidel som z okna zasneženú krajinu. Naraňajkoval som sa, 

prezliekol a zobral Lízu i sánky. Líza je môj najvernejší spoločník – je to jazvečík. Zavolal 

som aj kamoša Matúša a išli sme sa sánkovať. Po sánkovačke sme si postavili snehuliaka. 

Líza naňho stále zízla a štekala. Mal som pocit, že sa spolu rozprávajú. Ledva som ju od neho 

odtrhol. Unavení a hladní sme sa pri splne mesiaca dotackali domov. Boli by sme pojedli aj 

klince od hladu! Zaspali sme zavčasu ako bábätká. Odvtedy nás každé ráno s úsmevom 

zdravil náš kamarát snehuliak. Až jarné slnko nám vzalo nášho usmiateho kamaráta. 

Tobiasko Humaj, 4.A 

 



Ilustrácia: Richard Ďuriš, 4.B 

 

  

Večerný návštevník 

Bol neskorý decembrový večer. Na oblohe svietili hviezdy a veľký mesiac. Všade navôkol 

už bolo cítiť Vianoce.  

Na dvore sa na mňa usmieval obrovský snehuliak. Večer, keď som sa chystal spať, započul 

som na dvore šuchot. Vyskočil som a zbadal niečo zvláštne. Pri mojom snehuliakovi pobehoval 

nejaký tvor. „Žeby to bol môj kocúrik Ryšavko?!“ Ale on nemá špicatú čiapku, pomyslel som si. 

„Čože?! Dobre vidím?! Škriatok??? Rýchlo som bežal rozsvietiť. „Kde si, hmmm...? Asi sa mi to 

len zdalo. Nemohol som zaspať. Ráno som však zobral sane a hurá na kopec. Ale maličké stopy 

v snehu ma uistili, že to nebol sen. Stále som nad tým rozmýšľal. Tentokrát som sa na večer 

pripravil. Lampáš a foťák. Dnes mi neujdeš.... Ani som sa nenazdal a je to tu zas! Vyletel som von 

ako raketa. Opleštil som snehuliaka a CVAK! „Čože? Veverička?! No jasné! Žiadny škriatok.“ Zasa 

mamin nápad, dať namiesto uhlia snehuliakovi šišky. Vôbec som si nevšimol, že dve mu už chýbajú.  

Teraz už chápem, že sa jej len ťažko odolávalo večerným návštevám... 

 Filip Luprich 4.B 

 Magická zima 

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna dedinka. A v tej dedinke 

bola veľká zima, snehu tam bolo tak veľa, že by postavili aj 

dvadsaťosem snehuliakov.  

A práve v ten deň sa hrali so zajačikom Nelka a Peťka. 

Večer sa rozlúčili a zrazu Nelka začula čudné kňučanie. Zašla sa 

tam pozrieť. Bola to líška. Nelka sa jej opýtala: „Čo sa ti stalo?“ 

„Potkla som sa o kameň, spadla som a zasekla sa mi noha v tomto 

tŕní!“ riekla smutne líška. Nelka jej pomáhala a v tom prišla Peťka. 

Líška však utiekla. Peťka jej hovorí: „Čo si tu tak dlho, veď je veľa 

hodín, ponáhľaj sa!“ Prišli domov. Nadišla noc, mesiac žiaril až tak, 

že sa Nelke nedalo zaspať. Bola stále hore. Vtom sa v jej izbe 

objavil škriatok. „Prečo nespíš?“ opýtal sa. „Nemôžem. Kto si?“ 

odvážne sa Nelka pýta. „Som škriatok Kornélius a vezmem ťa do 

magického lesa. „Prečo? Ako tam pôjdeme?! No predsa na saniach!“ 

Po ceste sa rozprávajú o magickom lese. „Najprv ti chcem 

predstaviť moju najlepšiu kamarátku, líšku Leu.“ „Teba predsa 

poznám! Pomohla som ti v lese!“ vykríkla Nelka. „Áno, vďačím ti za 

svoj život.“ Odvtedy sa hrávajú každučký deň. Líške sa narodili 

malé líšťatá, dvaja lišiaci a šesť líšok. O pár rokov Nelka aj 

mláďatá vyrástli. Chorá Lea však zomrela. Nelka bola smutná.  

O rok za ňou prišiel Kornélius. „Dobre si ju sprevádzala 

životom!“ povedal a pričaroval Leu späť. Nelka žiarila šťastím. 

  Nelka Belancová 4.B 

 



 

  Láskavé srdce 

Pane, prosím Ťa o chleba, 

ako ja milujem Teba, 

láskavé srdce milosti. 

Nemohlo by sa mi žiť bez radosti, 

múdru pamäť navždy, 

takú, ktorú by chcel každý. 

Zdravé nohy, 

veď si mi dal tanečné vlohy. 

Múdrymi slovami z mojich úst, 

tak mi ich dokázať skús. 

Zdravie pre celú rodinu, 

každý deň radostnú novinu. 

Otvor mi brány, 

zahoj moje rany, 

naplň ma Božou milosťou, 

pripomínaj ju každou 

maličkosťou. 

Nech som stále Božím Dieťaťom, 

a nie čertovým teľaťom. 

(Nelly Vivien Hlinková, 8.A) 

 

Modlitba pre tieto chvíle 

Modlitbu na perách mám, 

Tvoju nebeskú lásku poznám. 

Bože, všemohúce zázraky si nám dal, 

niekedy ani slova nenachádzam. 

Obdar svet týmito malými kvetmi, 

ktoré hľadám každý deň. 

Medzi nimi nezábudku, 

ako je život dlhý nezabudnem 

na Tvoju nekonečnú lásku. 

Medzi nimi čakanku, 

kde nájdem trpezlivosť malých krokov. 

Aby som sa neprebrala do ranného dňa 

ako kvet bez vlahy. 

Už viem, že lupene padnú z poslednej ruže, 

no viem, že ten posledný chytíš, Bože. 

Medzi nimi srdcovník, ktorý prebudí 

túžbu milovať život ako taký. 

Aj keď neúspech, zlyhanie sa mi 

pripletie do cesty, viem, že rastiem 

k Tebe v nebi. 

(Kiara Sládkayová, 8.A) 

Drahý otče, 

obdar ma múdrosťou, aby som vedel v škole. 

Ochráň ma pred zlými známkami 

a daj mi silu na chodenie do školy. 

Vnukni mi dobrý nápad na túto modlitbu. 

Prosím Ťa, daj, aby napadol sneh, pretože by som sa chcel ísť 

sánkovať. 

Umožni, aby som bol zdravý a skončili korona opatrenia. 

Prajem si, aby som z tejto modlitby dostal jednotku. 

Bodaj by boli dobré Vianoce a dostanem veľa darčekov.   

(Martin Škraban,8.A) 

 

Modlitba 

Umožni mi vytvoriť si budúcnosť, 

veľa vedomostí a lásky dosť. 

Ochráň ma pred zlými ľuďmi 

a prosím, vždy pomôž mi. 

Vnukni mi do života dobrý nápad, 

nech nezažijem veľký pád. 

Pripomínaj mi moju rodinu, 

nech modlím sa za ňu každú hodinu. 

Obdar ma čistou dušou, 

prehovor ku mne slovami či bez slov. 

Ty vieš, že každý potrebuje kamaráta, 

čo vždy a všade môže s ním rátať. 

Láska je zázračný dar, 

čo v živote potrebuje ľudí pár. 

Daj, Pane, aby som ľuďom pomáhala 

a do školy sa vždy ponáhľala. 

Prosím Ťa o dobré známky, 

na Mikuláša o sladkosti do topánky. 

Neprosím o zázrak, ale o pochopenie 

a modlitby ráno a večer každodenné. 

Daj, Pane, všetkým pokoj vianočný, 

nech si všetci užijú tento čas 

sviatočný. 

Pomocnú ruku každému podaj 

a vo všetkom každému pomáhaj 

(Alexandra Krajčiová 8.A) 

Nebeská láska, príď 

Ježišu, daruj mi dobré oči, 

aby som videla ako ty. 

Daruj mi dobré uši, 

aby som počula ako Ty. 

Odpusť mi všetky moje hriechy, 

aby som nemusela prijímať duševné 

muky. 

Nech v mojej duši sú iba smiechy, 

ochraňuj ma naveky. 

Obdaruj ma, Pane, múdrosťou, 

hneď zrána ma naplň svojou milosťou. 

Príď, pane, a zachráň ma, 

zachovaj vernosť naveky. 

Spomaľ a požehnaj ma, 

nebuď ako opreteky. 

(Sabína Kútna, 8.A) 



 

 

 

  

S N E H V M E S T O 

T L A K V L O Č K A 

R Y Ž A E I S A E L 

O K O L Á Č E S O Ľ 

M A R Y B O D Z O A 

Č P E L É V I Z D D 

E O CH D Y D A Á N A 

K R Y H Y Ž O R O R 

S Á N K Y M E M C E 

S A L Ó N K Y L O S 

 

Vytvorili ich žiaci 8. ročníka na hodine Tvorivé myslenie. 

Zistíte názvy ľudových piesní podľa týchto indícií?          

Pod vrcholmi hôr sa hnevá špinavé šteňa a dievča od susedov sa nerada stará o korunu svojej 

krásy. Aj napriek tomu sa do nej zahľadel šuhaj, ktorý má meno po otcovi. Volá dievčinu, aby jej 

pomohol, veď má podobné skúsenosti s dobytkom.  

Emma Hadravová, Dominika Rypáková – 8. B 

 
Vzrastovo malý človek pracujúci v obľúbenom chlapskom podniku trpí trasľavou chorobou horných 

končatín. Na pomoc si ľudia volajú ženské pokolenie, lebo ono má okolo trupu kovový predmet, 

ktorým ako „sézam otvor sa“ nahradí malého neschopného človeka. 

       Nelly Belancová, Ema Vajdová – 8. B 

 
Známym ľudovým tancom sa chlap pýta, kto mu presunie štvornohé stvory, lebo on sa bojí psovitej 

šelmy. Pomocník sa zjednáva s roztancovaným, ale zároveň bojazlivým chlapom. Samozrejme, že si 

vyberie to najlepšie a chlapovi zostáva iba obal, z ktorého si môže vyrobiť hudobný nástroj 

obľúbený v Škótsku.  

     Nelly Belancová, Ema Vajdová – 8. B 

 

 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

1. prenikavý zvierací hlas 

2. totožnosť 

3. zrýchlenie, odpich 

4. prudký dotyk predmetov 

5. plameň 

6. visiaci ľadový útvar 

7. príslušník cirkvi 

 

P. Mikuláš, J. Motúz, 7. B 

 

Karolína Vrecková zo 7.A 
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1 Dávajú  sa na stromček... 

2 Americký Ježiško... 

3 Posledné jedlo počas dňa... 

4 Dávajú sa pod to darčeky... 

5 Padá v zime... 

6 

Hlavné jedlo štedrého 

večera... 

7 

V zime ich je naviac (pre 

deti)... 

 T. Miník, P. Gaman, 7. B 

 

Slnečné 

Lesy 

Očakávajú 

Všetkých 

Európanov 

Nesú 

Svoje 

Kvety 

Očarujúce. 

Veronika Grušpierová, 7. A 

 

Srdce 

Láskavých 

Občanov 

Veľkej 

Európy 

Nesie 

Svetu 

Krásny 

Obraz. 

Karolína Vrecková, 7. A 

 



Aj tento rok sa naša škola, 

vďaka p. uč. Plevovej, p. as. 

Sedláčkovej a dvom šikovným 

deviatačkám Lucke a Kajke, 

prezentovala aj v obci 

realizáciou adventného venca 

pre všetkých, ktorí pôjdu okolo 

a trochu si spríjemnia chvíľku 

v jeho blízkosti. 

 

 

 

 

  

Simonka Adamcová, 6.B 

 
Vianočný stromček 

Padá sniežik pomaličky, 

veľké krásne biele vločky, 

doma už voňajú stromčeky, 

všetci sa tešia na darčeky. 

Keď po večeri zvonček zazvoní, 

Tvoj vianočný sen sa naplní. 

Marínka Horáčeková 6.B 

Osamelá jedlička 

Bola raz jedna jedlička 

bola sama samučká. 

Poskakoval pri nej zajac 

no bála sa ľudí najviac... 

Zatvorila oči nebojácne 

vyzdobená bola jasne! 

Mrkvičkami, sezamom, 

jablkami, orechom... 

Stáli pri nej zvieratká, 

jelenčeky, srnčeky 

i malý zajačik. 

Strach už všetok pominie, 

radosť v jedličke nastane. 

Celá sa už ligoce, 

teší sa na Vianoce. 

Alžbetka Sedláčková 6.B 

 



  
KAPROVE VIANOCE 

 

Keď som plával po ulici,  

kapor sedel pri udici. 

 

Vraj sa chystá hostina, 

teší sa už rodina. 

 

Veľká bude sláva, 

kapor z kríka máva. 

Z kríka tortu vyťahuje, 

na Vianoce pripravuje. 

 

Darčeky už berie z pece, 

veru už má plné vrece. 

 

Stromček stojí v potoku, 

s tým nemá viac robotu. 

Už sa stromček schuti 

chichoce, 

šťastné budú kaprove 

Vianoce. 

 

Mathias Petráš, 5. B 
 

TRIEDA NAOPAK 
 

Do školičky chodíme, 

úlohy si robíme. 

Každý trochu po svojom, 

sedíme si za stolom. 

Chlapci tíško sedia, 

ani slovka nepovedia. 

Dievčatá, tie sú iné, 

správajú sa ako divé. 

Stromy, kry aj kružnice, 

lietajú sťa družice. 

YpsyloŇI, noty aj di ti, ni, li, 

V hlavách sa nám potratili. 

Toto je moja básnička, 

v hlavnej role - školička. 
 

Katka Karaková, 5. B 
 

NONSENS 

Schuti pradie naša babka, 

a koláče nám pečie mačka. 

Dedko po nás šteká zase, 

pes do rytmu spieva krásne.  

 

Dnes mi treba umyť básničku 

zajtra čítať chladničku. 

Ešte rúbať meno 

a či písať meno? 

 

Viktória Poliačeková, 5. B 
 

NONSENS = NEZMYSEL 

 



 ÓDA NA BICYKEL 

 

Ó, ty bicykel môj milovaný, 

ako rád bývaš mojimi rukami objímaný! 

 

Vždy zalesknú oči sa mi, 

keď tlmič skok na jednotku stlmí. 

Keď tvoje kolesá kopírujú trailové vlny 

a mne napne na stehne svaly, to stojím 

na tvojom duralovom pedáli. 

 

Môžem smelo spoľahnúť sa 

na tvoje kotúčové brzdy,  

Vždy, keď mozog mi strmým svahom 

spustiť sa káže, 

a ja mám na to dostatok guráže. 

 

Do kopca zas stupne hádže prevodník 

a ja šliapem na pedáli tak, 

že ma nedokáže 

zadržať už nik. 

 

Ó, ty si môj dvojkolesový preborník, 

môj ROCK MACHINE, 

nenahradí ťa veru nik!  

 

Samuel Gajdoš, 9. A 
 

 

ÓDA NA LETO 

 

Ó, to naše leto, 

aj motýľ vie to, 

že je plné krásy a pohody, 

po čas celý zažívame hody. 

 

Stoly sú plné ovocia a nápojov 

a my si užívame čaro pokojov. 

Priezračná voda v bazéne nás čaká, 

plno ľudí priláka. 

 

Harmónia zaliala naše srdcia, 

nevadia nám ani spálené plecia. 

Včely priletia na zlatý kvet, 

aby okúsili tento krásny svet. 

 

Martin Noska, 9. A 
 

ÓDA NA SLNKO 

 

Ó, slnko, zdroj sily môj jediný, 

s tebou chcem prežiť prázdniny. 

V tvojom teplom objatí, 

nech sa mi pokoj navráti! 

 

Ráno, keď oči otváram, 

hlavou mi preletí otázka. 

S radosťou sa ti prihováram, 

bude dnes slnečná prechádzka? 

 

Tvoj úsmev vždy ovlaží, 

hlavne, keď ležím na pláži. 

Horúci piesok, morské vlny, 

preto sa teším na prázdniny. 

 

Oblak tmavý zažeň dotykom, 

aby som ráno začínal slnečným 

nádychom! 

Svieť nám, hrej nás každý deň, 

aby sme žili svoj letný sen! 

 

Samuel Sobota, 9. A 

 
 

ÓDA NA POČÍTAČ 

 

Ó, počítač môj milovaný, 

úsmev na tvári vždy mi spravíš, 

keď vidím, ako tvoj PowerButton 

žiari. 

Vždy, keď ťa zmačknem, 

so zdrojom sa rozžhavíš. 

Ó, počítač môj vznešený, 

vždy si pre mňa vážený! 

Ó, môj počítač nenahraditeľný! 

 

Ľudovít Meton, 9. A 
 



  Óda na INSTAGRAM 

 

Ó, INSTAGRAM, ty žiara! 

V očiach mojich 

každý deň si Ťa otvorím, 

keď ma duša morí.  

Ach, ty fialové I, 

čo jasne svieti v tmách! 

Ty ožiariš moju izbu, 

kým sa vonku tvorí chlad. 

INSTAGRAM, ty slnko fialové, 

ty nám svietiš  v tmách, 

nerozpúšťaš naše sny v prach. 

S tebou žijem deň i noc, 

vždy mi prídeš na pomoc. 

Ó, INSTAGRAM, ty žiara 

v očiach mojich! 

Každý deň si ťa otvorím, 

keď ma moja duša morí. 

 

Nela Fajerová, 9. A 

 
 

HORA 

 

Ó, hora moja zelená, 

ľudská stopa je v tebe 

stratená! 

Tvoje vrchy sú tak vzdialené, 

sú to skaly mohutné, 

kamenné. 

 

Drevo sa z teba tíško zváža, 

vietor s každou korunou 

máva. 

Jaseň farbí ťa do zlata, 

do zimného spánku ukladá 

zvieratá. 

 

Bučina, javor, smrek i dub, 

vetva zlomená, bojazlivý 

zvuk. 

Lane, jazvece, vtáčie 

hniezda, 

na jasnej oblohe padá 

hviezda. 

 

Chcem počuťuž len šumieť 

potok, 

Nikdy viac nevidieť mestský 

zmätok. 

V hore tam mám korene, tam 

chcem 

zahynúť, 

Pod vysoke borovice túžim 

zaľahnúť. 

Ó, hora moja milená! 

 
Nikola Čičmancová, 9. A 

 
 

ÓDA NA SPÁNOK 

 

Ó, spánok spanilý, 

ku každému si milý. 

Do sveta snov ma vtiahneš,  

tvoju fantáziu zapneš. 

Po oblakoch skáčem, 

celému svetu vládnem. 

Moje sny sa pri tebe plnia, 

všetci vôkol len tíško túžia. 

Budík moje sny vždy pokazí, 

do reálneho ma sveta ponorí. 

Sen, buď už navždy! 

Nech vo svete nevládnu vraždy. 

Boje, hádky, zrady 

spôsobujú jedovaté hady. 

Ó, spánok spanilý, 

zahlaď všetky ľudské omyly! 

 

Radka Bartová, 9. A 
 

Óda je oslavná pieseň alebo báseň, ktorá 

vyniká nadnesenosťou a pátosom. 
 



 

 

  

Onedlho to budú dva roky, keď sme si po prvýkrát vyskúšali online 

vyučovanie. Začiatky neboli jednoduché, zvykali sme si na nový spôsob 

vzdelávania a chýbal nám osobný kontakt. Prečítajte si, ako to to obdobie, 

ktoré stále trvá, vnímajú naši žiaci. 
 

MÔJ POHĽAD NA COVID 

Distančné vyučovanie bolo dobré v tom, že sme nemuseli skoro vstávať, 

mali sme menej hodín, ktoré boli ešte kratšie. Zlé je, že to, čo sme sa učili, si už 

väčšina nepamätáme. A samozrejme, chýbal aj osobný kontakt. Cez online hodiny 

som sa učil, písal, počítal, počúval a jedol. Teraz, keď sme v škole, je zlé, že 

musíme nosiť rúška, aj keď  viacerí si na to už zvykli. 

         Samuel Hogaj, 9. B 
 

ČO MI COVID DAL?  

Uvedomenie si, ako by som si mala vážiť svojich blízkych, oddych-voľno, 

skúsenosť s dištančným vyučovaním, pretriedenie ľudí, pochopenie, kto ako veľa 

pre mňa znamená. 

ČO MI COVID VZAL?   

Blízkych príslušníkov rodiny, 2 týždne, ktoré keby Covid nebol, si užívam 

inak ako ležaním v posteli, dlhodobý kontakt s viacerými ľuďmi, dobré známky. 

AKO PREBIEHALO MOJE DIŠTANČNÉ VYUČOVANIE?   

Každý deň sme mali najviac 6 hodín, na ktoré sme sa pripájali cez ZOOM 

v určený čas. Prebiehalo ako obyčajná hodina s tým rozdielom, že sme neboli 

všetci v jednej triede, ale každý vo svojej izbe. Mávali sme približne 10-minútové 

prestávky, medzi ktorými som sa stihla najesť a nachystať si potrebné veci na 

ďalšiu hodinu. Neprekážalo mi mať túto formu vyučovania, ale nedokázala som sa 

na učivo vysvetľované na online hodinách sústrediť tak, ako počas bežného 

prezenčného vyučovania. Veľmi často technika zlyhávala nám žiakom, aj pani 

učiteľkám sekalo, vypínalo sa a nefungovalo. Preto nie vždy sme mali celú hodinu. 

Dúfam, že táto situácia čo najskôr skončí. 
Noemi Belancová, 9. B 

 



 

  

COVID 

 

Svetom rozšíril sa Covid, 

vírus, pre všetkých bol nový. 

Dištančné vyučovanie, 

zmenilo nás na nepoznanie. 

 

Počas hodín hry sme hrali 

a pozor sme nedávali. 

Na mikrofóny sme dbali, 

rodičia stále kričali. 

 

Do izby nám prišli, 

všetci sa v nej zišli. 

Dúfam, že ma nevyvolá, 

to by bola veľká smola. 

 

Rodinu vyháňam preč, 

nech počujem učky reč. 

Ďalej pokračujem v hraní, 

s kamarátmi volaní. 

 

Pozerám sa na hodiny, 

čítam si dnešné noviny. 

Čakám, kedy zazvoní, 

už ma to tu nebaví.  

Radšej by som v škole bola, 

naživo hodiny s vami mala. 

 

Nikola Mikušová, 9. B 
 

COVID, COVID 

 

Priniesol nám veľa smútku, 

nanešťastie zdržal sa tu viac ako 

minútku. 

No však mal aj výhody, 

vyrobil nám všelijaké príhody. 

Uvedomili sme si, že si viac treba vážiť 

ľudí, 

dobrých aj zlých, predsa každý človek 

smúti. 

Blízkych nám zobral, 

bodaj by sa už ďaleko pobral. 

Dištančné vyučovanie namáhavé bolo, 

aj nám trochu „zašibalo“ skoro. 

Dobre, už o tej zlej chorobe stačilo, 

nech už je preč, to by sa nám páčilo! 

 

Emma Šarinová, 9. A 
 

COVID 

 

Korona, korona, 

doma si nás zavrela. 

Život si nám spestrila, 

zároveň nás otrávila. 

 

Doma sedieť deň čo deň, 

ako taký suchý peň. 

Kvôli tebe za počítače sadli, 

do online sveta sme vpadli. 

 

Slnko, dážď či sneh, 

z písomky som dostal päť. 

Cez prestávky krátke, 

s Kubkom baviť sa je ľahké. 

 

Červená lampa moja, 

symbolom sa stala, 

nejedna pani učka sa jedovala. 

 

Lockdown dlhý bol, 

nemohol som ísť von. 

Narástlo mi z toho bruško, 

všade samé rúško. 

 

Online výučba nefungovala, 

z písomiek chodí samá baňa. 

Deviatacke komparo 

je veru toho zrkadlom. 

 

Mrkva, cesnak, cibuľa, 

s pozdravom Ján Tribula. 

 

Adam Mozúz, 9.B 
 

DIŠTANČKA 

Ráno-7:50, 

zapínam zaprášený počítač 

a sadám opäť za stôl, 

mozog je z toho už na mol. 

 

Ach, zase tá fyzika, 

radšej pustím Titanica, 

veď nuda je to rovnaká, 

ešte si pri oboch každý poplakal. 

 

Ďalšia je matika, 

z toho som vymletý sťa stará motyka. 

Som si určite istý, 

že Pytagoras mi päťku istí. 

 

Asi by som mal dávať pozor, 

lebo mama zbadá Edupage – bude 

mordor. 

Zase bude nahnevaná 

a povie ,,Prečo sa neučíš ako susedova 

Anna?“ 

Radšej by som sedel v škole, 

aj keď...vydržal by som tam len silou 

vôle. 

S kamošmi zas nervy robil, 

nové poznámky ťažko lovil. 

 

V škole som už známa firma, 

hovoria mi, že som iná liga. 

Skáčem,  kričím, tancujem, 

až kým dozor nečujem. 

 

Všetko je to veľká sranda 

ešte aj obedy zdarma. 

Nech sa to už všetko vráti 

život na základke sa nám kráti. 

 

Tímea Šidlová 9.B 

 

Ó, CORONA MILÁ 

 

Ešte sa mi o tebe sníva. 

Kameru si zapínaj, kofolkou sa opíjaj. 

Na jazyku slasti dosť,  

na zoome som hlavný hosť.  

 

 

Stíham variť špagety,  

chalujem tri bagety.  

Šunka, syr a chémia,  

online, to  je  mágia. 

   Jakub Barta, 9. A 
 



 

  

ADOPTUJ KRAVIČKU je 

projekt realizovaný z 

Mliečneho fondu, do ktorého 

prispievajú slovenskí 

prvovýrobcovia a 

spracovatelia mlieka. 

V hre Adoptuj kravičku môžu 

deti virtuálne adoptovať 

ozajstnú kravičku a takto sa 

zábavnou formou učiť o 

dôležitosti konzumácie 

slovenského mlieka a 

mliečnych výrobkov, o živote 

kravičiek aj o práci 

poľnohospodárov – farmárov. 

Do tohto zmysluplného 

projektu sa tento rok zapojili 

aj naši prváčikovia so svojimi 

tr. pani učiteľkami 

Ilustrácie našich prváčikov  

Ďakujem 

 

Ďakujem za hory, doly, lesy, 

aj za to že Si tam kdesi.  

Ďakujem Ti za darčeky,  

lásku, radosť, šťastie. 

Ďakujem Ti za čas, trpezlivosť, za 

Tvoje kamarátstvo, 

aj keď mám ešte stále veľa otázok... 

 

Ďakujem, že sa ráno môžem zobudiť, 

a pozitívnu energiu naladiť. 

Vďaka za to, že mám skvelú rodinu, 

za to, že máme krásnu krajinu. 

Chcem poďakovať Tebe aj všetkým, 

lebo si to nesmierne cením. 

   

NK 8.B 

 

Ďakujem  

Ti Pane Bože 

v túto predvianočnú chvíľu, 

za mojich rodičov,  

za rodinu celú. 

 

Ďakujem Ti za mamku, 

ktorá je mojím svetlom každý deň, 

ďakujem Ti za ocka, 

je mojím kamarátom noc i deň. 

 

Ďakujem Ti za brata, 

budem jeho oporou,  

Pane, stoj pri ňom,  

nech je mojím hrdinom. 

 

EH 8.B 

 

Ďakujem ti Bože, 

za moju mamu, ktorá ma na tento 

svet priviedla. 

Za súrodencov, ktorí sa so mnou 

hrávali. 

Za starých rodičov, čo ma vždy radi 

mávali. 

O pár vecí by som ťa poprosila... 

aby sme v pokoji a radosti žili, 

všetci navzájom si pomáhali, 

dobrých ľudí spoznávali 

KK 8.B 
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