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VÍTAME VÁS MEDZI NAMI  

   

V dňoch 12. a 13. apríla 2021 

 sa uskutočnil na našej škole 

      ZÁPIS do 1.ročníka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sme radi, že naše rady posilní  

       24 nových školáčikov. 

 

 

Školský rok: 2020/2021        
Školský časopis je publikovaný žiakmi – členmi záujmového krúžku 

Zodpovedná učiteľka: Mgr. Eva Čiriková    



 

Milí čitatelia,  

 

sme radi, že môžeme v ďalšom čísle nášho časopisu uverejniť aj vaše literárne a 

výtvarné práce.    
Možno ste postrehli, že niektoré rubriky majú už v časopise svoje miesto :  

Významné dni  

Môj zvierací miláčik 

Naše školské práce 

Súčasťou sú aj originálne výtvarné práce, ktoré ste nám zaslali k Svetovému dňu vody na 

tému :  Čo pre teba znamená voda? 

Nezabudli sme ani na tých, ktorí reagovali na našu literárnu súťaž : Zahrajte sa na detektíva 

a poslali správnu odpoveď. Čaká ich netradičná odmena. 

Aj v druhom čísle sme pre vás pripravili  možnosť zapojiť sa rôznych aktivít: 

 Deň Zeme : Prispej fotkou, ako doma triediš odpad alebo nápadom ako odpad 

zbytočne nevytvárať.   

 Napíš o svojom domácom miláčikovi a nezabudni pridať jeho fotografiu. 

 Zapoj sa do výzvy ku  Dňu matiek a pošli text, v ktorom napíšeš, aký dobrý skutok 

pre svoju mamu si vykonal .  

Každý kto sa zapojil alebo sa zapojí do aktivít školského časopisu MY, bude zaradený do 

júnového žrebovania o zaujímavé ceny !!! 

 

 

 

Zahrajte sa na detektíva 

 
Ak vás zaujala naša čitateľská súťaž a spolu s nami ste rozmýšľali nad názvom stratenej knihy, 

ktorú mimochodom zlodej ukradol Malému princovi ( veď, kto iný by chcel od nás nakresliť 

ovečku ), tu je správna odpoveď:  

 

Ján Uličiansky 

Krehký, výnimočný, zmysluplný, nezabudnuteľný... Taký 

je príbeh o malej princeznej, ktorá túži nájsť si na našej 

Zemi svoje miesto, svoju adresu, svoju mamu. 

Na neobyčajnej ceste hľadania stretáva starú pani 

Učiteľku, pani Perfektnú, exotickú Dadu z Trinidadu, 

energickú Trojmamu, depresívnu pani Sklamanú či 

ezoterickú Veštkyňu. Ani jedna z nich však nie jej pravou 

mamou. Podarí sa jej ju napokon nájsť? Príbeh, na ktorý sa 

nedá len tak ľahko zabudnúť, nás prinúti rozmýšľať o 

pravých životných hodnotách, sile lásky, priateľstva a 

ľudskej blízkosti. Najkrajšia detská kniha roku 2009!  

Neobyčajný príbeh Malej princeznej, inšpirovaný 

Exupéryho Malým princom, prináša obraz nášho sveta očami dieťaťa, ktoré sa ocitne 

niekde medzi... Medzi bytím a nebytím... Kniha pre malých aj veľkých čitateľov. Kniha pre 

všetkých! 



    Významné dni 

DEŇ  ZEME 

 

Mesiac sa pozerá z diaľky,  

na našu modrú Zem. 

Vraví si: „ Tam bývať, je veru sen.“  

 

Nepozná však pravdu istú, že tam 

už skoro nemáme ani vodu čistú. 

 

Namiesto riek, samé kalné mláky. 

Žabky musia za čistou vodou 

skákať diaľky. 

 

Kam sa pozrieš, samé smeti. 

Nemajú sa kde hrať deti. 

 

Zem sa veru na nás hnevá 

a riadne rastie ozónová diera. 

 

V lesoch už nie sú vtáčie hádky, 

ale samé čierne skládky. 

 

Zvieratá v lesoch ledva žijú, 

nevadí, zoberieme motorovú pílu. 

 

Smog sa valí celým mestom. 

Nás zaujíma parkovacie miesto. 

 

Všetko robí ľudská pýcha. 

Naša Zem už ledva dýcha. 

 

Raz si povie: „ Veru dosť!“                                                      

A človek zaplatí za hlúposť.                                                     Nakreslila :  Laura Hamarová, 9.A  

 
                     Jakub Malík, 7.B 

 

 

1. Snažme sa chodiť čo najviac pešo alebo na 

bicykli. Ak už sa do cieľa nemôžme dostať pešo 

alebo bicyklom, využívajme hromadnú dopravu. 

Najbezpečnejšia a k prírode najšetrnejšia je 

vlaková doprava. Skúsme ju uprednostňovať 

pred autobusmi a pomôcť tak k jej zachovaniu. 

Pri jazde autom sa ho snažme plne využiť – jazdime viacerí. 



2. Uprednostňujme 

sprchovanie pred kúpaním, 

ušetríme až 2/3 vody. Na 

sprchovanie používajme 

úsporné hlavice, ušetríme až 

30% teplej vody. Namontujme 

si pákové batérie, predídeme 

tým zbytočnému púšťaniu 

vody pre nastavenie tej 

správnej teploty. 

                                             

Nakreslila : Alžbeta Čviriková, 6.A 

 

3. Premýšľajme už pred nákupom, koľko odpadu následne vznikne z nášho 

nákupu a či ho vôbec vieme nejako využiť alebo odovzdať na recykláciu. 

Vyhýbajme sa jednorazovým obalom a zbytočne baleným potravinám (napr. 

chlieb, pečivo, ovocie, zelenina...). Pri nákupoch odmietajme rozdávané 

plastové tašky, vrecúška a používajme radšej vlastnú trvácnu tašku. 

 

4. Zapojme sa do systému triedenia odpadu zavedeného v obci, škole, 

zamestnaní... Vytriedené odpady ukladajme výlučne na miesta na to určené 

(určené nádoby, zberný dvor, obecné kompostovisko, kompostáreň...). 

 

5.  Začnime kompostovať 

biologické odpady, ktoré 

vznikajú v našej domácnosti a 

záhrade. V žiadnom prípade ich 

nespaľujme. 

 

6. Nenechávajme v sieti 

nabíjačku na mobil či fotoaparát, 

pokiaľ sa nenabíjajú. Nabíjačky 

ponechané v zásuvke spotrebujú 

až 10 krát viac energie ako je 

treba pri nabíjaní. 

7.  Viac na : http://www.priateliazeme.sk/spz/aktivity/ine-aktivity/ekoporadna/22-

tipov-aby-bol-den-zeme-kazdy-den 

 

Prispej fotkou, ako doma triediš odpad alebo nápadom ako odpad zbytočne 

nevytvárať. Pošli na: ecvirikova.asc@gmail.com 

http://www.priateliazeme.sk/spz/aktivity/ine-aktivity/ekoporadna/22-tipov-aby-bol-den-zeme-kazdy-den
http://www.priateliazeme.sk/spz/aktivity/ine-aktivity/ekoporadna/22-tipov-aby-bol-den-zeme-kazdy-den
mailto:ecvirikova.asc@gmail.com


Môj domáci 
maznáčik 

 
Môj domáci maznáčik je Labradorský 

retríver, takže by sme si na začiatok 

o nich mohli niečo povedať. 

 

      Labradorský retríver pochádza z Kanady. Jeho výška sa pohybuje medzi 55-62 

centimetrov a hmotnosť medzi 25-36 kg. Dožíva sa 10 až 12 rokov.  Farba srsti môže byť 
čierna, čokoládová a krémová.  
     Labradorský retríver je využívaný ako spoločník, služobný pes, canisterapeutický pes 
a vodiaci pes. Dobre stavaný pes so širokou lebkou, hlbokým hrudníkom a širokou, silnou 
zadnou časťou tela. Má ostro rezanú, širokú lebku so širokým nosom. Hnedé oči majú tvar 
listu, vyjadrujú inteligenciu a dobrú náladu. Nemá veľké uši. Sú posadené viac dozadu, 
zvesené, priliehajúce k hlave. Má mohutný krk. Zadok má na úrovni hornej línie tela. 
Stredne dlhý, silný chvost je dobre osrstený krátkou, hustou srsťou, ktorá mu dodáva 
guľatý vzhľad. Hruď má dostatočne širokú a hlbokú. Predné aj zadné končatiny majú byť 
dostatočne vyvinuté, mohutné.  

 

História                                                                    
Podobne ako novofunlandský pes a landseer, pochádza aj labradorský retríver z východného 

pobrežia Kanady, aj keď nie z polostrova Labrador Peninsula, ale z okolia Newfoundlandu. 

Medzi jeho príbuzných patrí zlatý retríver, hladkosrstý retríver a iné. 

 

       

Aj Vladimir Putin mal svojho 

labradora menom Konni Polgrejv.  

Konni bola čierna fena labradora. 

Často sa objavovala v novinových 

článkoch,  

bola hrdinkou komiksu 

v časopise Ogoňok a knihy 

opisujúcej život Vladimira Putina 

očami psa. 

 Koncom roku 2014 zahynula. 

 



A toto je Harry 
 

„Ahojte, ja som Harry. Som labrador. 

Mám 2 roky aj 3 mesiace. Narodil som sa 3.1.2019 

v malej dedinke menom Tomášikovo. 

Mám 40kg a 50cm, keď som sa narodil, tak som 

mal 10kg, bol som malý rozkošný medvedík .  

Môj krásny kožúšok je smotanovej farby. Moje oči 

sú ako čokoláda. 

 

A teraz vám poviem pár zaujímavostí o mne: 

        a)  Milujem granule. 

        b) Zo srdca nenávidím veterinára. 

c) Chodím ako modelka. 

d) A nenávidím mojich operených 

spoločníkov.“ 

 

Dobre Harry, ale teraz poďme  na tvoje povahu. 

,,Takže, kde začať. Väčšina labradorov, čiže mojich predkov, je pokojných. Je totiž o nás 

známe, že sme veľmi pracovití ,múdri a milujeme deti. Ja som k ľudom aj ostatným 
zvieratkám veľmi milý, ale keď ma 
niekto naštve, tak viem aj štekať.      
      Od malička som miloval 
spoznávať nové veci , naposledy sa 
to skončilo tak, že ma uštipla do 
labky osa. 
     Ale zo všetkého na svete 
milujem svojich domácich pánov.“ 
 
„ Haf-Haf, toto bol článok o mne. 
Chcel by som sa poďakovať mojej 

paničke, že to pre Vás dala do 
textovej podoby a taktiež by som 
sa chcel poďakovať  pani učiteľke 
Čvirikovej, že mi dovolila  niečo 
Vám o sebe a mojich predkoch 

porozprávať. 
Ja sa s vami lúčim, dovidenia.“ 

 

Hanka Sendreiová 6.A 
 

Napíšte mi o vašom zvieracom miláčikovi, pošlite jeho fotku. Poteší i veselá príhoda  . 

ecvirikova.asc@gmail.com 

mailto:ecvirikova.asc@gmail.com


Naše školské práce 
 

Vlaková stanica 

 
     Od rána býva na stanici veľmi rušno. Často tam stávajú vlaky. Najprv len tak ticho stoja a zrazu 

výpravca zamáva, rozhlas zahučí a vlak sa pohne. Keď sa vlak rozbieha, zem zaduní a kolesá 

zaškrípu. 

 

Vlak odišiel a chvíľu je ticho. Počujem iba štebot vtákov, ktoré zbierajú omrvinky zo zeme. Raz za 

čas hlási rozhlas, že vlak prichádza na stanicu. 

 

Cítim, že znova duní zem. Vtáci sa rozletia  a brzdy zaškrípu. Je to rýchlik, ktorý sa privalil veľkou 

rýchlosťou. Na nastúpenie mali ľudia len jednu minútu a už mizne v diaľke za zákrutou.  

A takto prebieha každý deň na stanici. 

                                                                                                                                 Jakub Kodada, 6.b 

 

 

 

 

 

Rada pozorujem vlaky na železničnej stanici 

 
     Je osem hodín ráno a ja sedím na studenej lavičke. Som na železničnej stanici a čakám na svoj 

vlak. Ako tak sedím, pozorujem ľudí. Všade sú ľudia. Raz predo mnou prejde staršia pani alebo 

pán, skupinka mladých dievčat , žena, ktorá má naponáhlo, aby sa včas dostala do práce. Je štvrť na 

deväť, mám ešte tridsať minút, kým príde môj vlak.  

 

     Napadlo ma, že si pôjdem kúpiť raňajky. Zastavila som sa v obchode s koláčikmi. Do nosa mi 

vrazila silná vôňa škorice. Hneď ako som tú vôňu zacítila, začala som sa obzerať, odkiaľ tá vôňa 

ide. Zazrela som osie hniezda. Pri pohľade na ne ma zaplavili spomienky z detstva. Dedko mi ich 

stále kupoval, milovala som ich. Z obchodu som vyšla s úsmevom na tvári. Sadla som si, z vrecka 

som vybrala hniezdo a zahryzla doň. Sladko-horká chuť škorice mi zaplavila ústa. 

 

     O niekoľko minút som počula vysoké pískanie vŕzgajúceho vlaku. Postavila som sa a nastúpila 

som. Do vlaku so mnou nastúpila aj staršia pani. V kupé si sadla oproti mne. Vyzerala veľmi milo. 

Spomenula som si. Keď som bola malá, čakávala som s dedkom na babičku. Do práce chodila 

vlakom . Bavilo ma počítať koľko ľudí nastúpi a vystúpi z vlaku.  

 

Trasenia na koľajniciach ma upokojuje. Dáva mi to zvláštny pocit bezpečia. 

 

                                                                                                                             Radoslava Pilová, 6.b   

 

 



 

 

Vlaková stanica 

 
     Vlaková stanica v našej obci nie je veľká, ale denne cez ňu prejde množstvo vlakov. Niektoré 

zastanú, iné pokračujú v ďalekej ceste. 

 

      Striedajú sa osobné vlaky s nákladnými, rýchliky s motorovými vlakmi. Na stanici pracuje 

prednosta stanice, výpravca, železniční robotníci, ktorí sa starajú o plynulú prevádzku tratí.  

 

   Pri príchode vlaku už z diaľky počuť škrípanie bŕzd. Na nástupišti sa schádzajú ľudia 

a netrpezlivo nastupujú a vystupujú do jeho vozňov. Po zatvorení všetkých dverí, dá výpravca 

pokyn rušňovodičovi na odchod. Vlak s piskotom opúšťa stanicu a vydáva sa na svoju trasu. 

Na ďalšej stanici ho už čakajú netrpezliví cestujúci. 

                                                                                                                                   

                                                                                                                            Adam Sepeši, 6.b  

 

                                                                   

                                                                  

 

Rok 2021 je Európsky rok železníc 
 

Európska únia sa rozhodla vymenovať rok 2021 za Európsky rok železníc. Chce tým 

podporiť využívanie vlakov ako bezpečnej a udržateľnej dopravy. 

 

 

 

Ide o jeden z krokov na podporu ekologických spôsobov prepravy a 

dosahovanie klimatickej neutrality do roku 2050.  Tento cieľ 

zakotvuje Európsky ekologický dohovor. 

 

https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20200618STO81513/ekologicky-dohovor-ako-eu-pracuje-na-klimatickej-neutralite-a-udrzatelnosti


                    Práce žiakov 2.a triedy, ktoré boli poslané do výtvarnej súťaže  

Európsky deň železníc. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
VÝZVA ! 

 

Pri príležitosti blížiaceho sa Dňa matiek, ktorý sa oslavuje druhú májovú 

nedeľu v roku , 9. mája 2021 vyhlasujeme : 

 

 

Týždeň dobrých skutkov pre naše mamy 
( od 3.- do 9.mája 2021 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napíš, aký dobrý skutok si pre svoju mamu vykonal  

( pre inšpiráciu: upratal som si izbu, pripravil som si sám desiatu do školy, prečítal 

som mame rozprávku  , ...) a my sa Ti odvďačíme sladkou odmenou. 
( nezabudni napísať svoju triedu, posielajte na: ecvirikova.asc@gmail.com )  

 

Všetky dobré skutky budú uverejnené v špeciálnom čísle ku Dňu matiek. 

 

 

 


