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Tlačená verzia časopisu Mravenisko vychádza aj vďaka finančnej podpore rodičov detí 
1. stupňa našej SZŠ. ĎAKUJEME! 
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SLOVO NA ÚVOD
 

Milí čitatelia nášho Mraveniska, 

dostáva sa Vám do rúk posledné dvojčíslo v tomto školskom roku. Mohli by sme 

ho nazvať aj "letné", pretože sme sa prehupli do letného obdobia. A keď 

počujeme slovo leto, tak väčšine z detí ako prvé napadne voľno od školských 

povinností – letné prázdniny. Keďže desať mesiacov školského roka dalo všetkým 

poriadne zabrať, prichádza čas na zaslúžený oddych. Ale tak, ako už poznám deti 

v našej škole, určite to nebude niečo také, ako leňošenie a ničnerobenie. Z 

rozhovorov s nimi viem, že majú plno plánov, ako využiť dva voľné mesiace. Tešia 

sa na rôzne letné tábory, cestovateľské dovolenky s rodičmi, turistické výlety, návštevy starých 

rodičov a kamarátov, cyklovýlety, kúpanie na kúpaliskách, v jazerách a moriach, na hry v prírode a 

čo ma veľmi teší, aj na čítanie kníh. Za úspešné ukončenie školského roka je kniha vhodný darček, 

ktorý poteší každého školáka. 

Napriek všetkému zlému a ťažkému, čo nás v školskom roku 2021/2022 stretlo, pevne verím, že 

nasledujúce dva mesiace prežijeme v pohode, radosti a taktiež v zdraví. A teraz už: "HURÁ NA 

PRÁZDNINY!"   

Vladimír Záškvara 

 

 

 

APRÍL, MÁJ, JÚN 

 

 

      
5. 4. – Výstava dinosaurov, 3. Elfs  
10. 5. – Predstavenie Narodil sa chrobáčik, celý 1. stupeň  
2. 6. – Predstavenie Vodníček, celý 1. stupeň  
7. 6. – Pohybovo – bábková inscenácia Mauglí, 1. Lights, 2. Ideas 
15. 6. – Exkurzia Bojnice, 1. Lights, 2. Ideas 
20. 6. – Exkurzia Skalica, 1. Lights, 2, Ideas 

 
       Viac sa o našich akciách dozviete v nasledujúcom čísle časopisu Mravenisko. 
 
 
 
REDAKCIA 
 
Šéfredaktor: Miroslav Rapant  
Jazyková korektúra: Lucia Bašista Oriešková  
Odborná spolupráca: Kristína Kačaljaková, Lukáš Petrík  
Grafická úprava a distribúcia: Miroslav Rapant  
Spolupracovali: Sandra Mandáková, Anna Maňáková, Zuzana Brezovská,  
Lucia Štofirová, Vladimír Záškvara, Magdaléna Lederleitnerová  
Prispievatelia: žiaci 1. – 4. ročníka SZŠ Bajkalská 20, Bratislava 
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PRVÁCKE PRÍSPEVKY 
 

NÁVŠTEVA KAVIARNE 
Hrali sme predstavenie a za odmenu sme chceli ísť na zmrzlinu. Nebola 

otvorená, tak sme namiesto toho išli na koláčik. Volalo sa to Moko – 

Čoko, ale koláčik bol aj tak veľmi dobrý. Ja som mala koláč s bielou 

čokoládou a navrchu trochu lesných plodov. Boli tam však aj všelijaké 

iné a nemusel si si dať koláčik, ale mohol si si dať namiesto koláčika aj 

pitie. 

 

Tamara Mrázová, 1. Lights 

 
 
DEŇ LESNÍCTVA 
Na lesnícky deň nám pršalo, ale aj tak bolo super. Bolo to na 

Partizánskej lúke. Hrali sme sa rôzne hry, napríklad kolky. Vyrábali 

sme medailóny. Ja som mal s hviezdou. Robili sme puzzle a skladali 

sme slová. Všetko bolo z dreva. Hádzali sme do dreveného jeleňa šišky. 

Hrali sme piškvorky aj pexeso. Okrem zábavy sme sa dozvedeli aj 

zaujímavé informácie o dreve. Rozprávali nám aj o živočíchoch. 

  

 

Branislav Chovanec, 1. Lights 

BÁBKOVÉ DIVADLO - VODNÍČEK 
2. 6. nás pani učiteľky zobrali do bábkového divadla. My baby sme mali šaty a sukničky. Chlapci zase 

košele. Predstavenie bolo o vode. Bol tam veľký potôčik, v ktorom žili rybky, vodníci a okolo neho ľudia. 

Jedného dňa sa vodníkom narodil malý vodníček. Vodníček raz našiel plastové vrecúško, tak potom 

zisťoval, čo to je. Jeho tato mu povedal, že je to odpad a nepatrí do potôčika. Vodníček sa jedného dňa 

skamarátil s ľuďmi a dovolil im odviezť sa na rybkách. Raz prišiel rybár, ktorý si išiel uloviť ryby, malý 

vodník si to všimol a zavolal jednu z rybiek. Rybka zjedla červíka, ale rybár nestihol včas zasiahnuť, tak mu 

tam vodníček pripevnil plastové vrecúško s odpadkami, ktoré rybár vylovil. A tak si rybár povedal, idem ja 

radšej na pivo. Potom prišla zima, pomaly vychádzal mesiac, potôčik začal zamŕzať, a tak sa vodníci mohli 

chystať na zimný spánok. Keď zaspali, bábkové divadlo sa skončilo. Na tomto predstavení sme sa 

naučili, že by sme nemali hádzať odpadky do vody, a tým znečisťovať našu Zem. 

 

Lara Adamčíková, 1. Lights 

CHLEBÍK 
Keď sme zbierali úrodu z nášho zvýšeného záhonu, naša pani 

učiteľka Lucka doniesla do školy čerstvý upečený chlebík, ktorý mi 

veľmi chutil. Pre našu spolužiačku Grétku zohnala dokonca aj 

bezlepkový chlebík, lebo nemôže múku. Bol tiež vynikajúci, lebo 

Grétka mi ho dovolila ochutnať. K tomu chlebíku sme zjedli poriadny 

kus úrody a každý si zobral ešte časť domov. Lucka doniesla aj veľmi 

veľa tanierikov, takže mohol mať každý svoj tanierik a naložiť si, čo 

si prosil. Vyrábali sme aj maslo v skupinách, ale nešľahali sme ho, 

lebo bolo päť skupín a trvalo by to strašne dlho. Každá skupina 

dostala jednu misku od Lucky, do misky sme dali smotanu na šľahanie, potom sme misku poriadne zatvorili 

a silno ňou triasli. Po čase sa oddelilo kravské mlieko od masla. Potom sme maslo vybrali a z misky sme 

vyliali kravské mlieko do umývadla. Nakoniec sme maslo už iba poutierali utierkou a maslo bolo hotové.  

 

            Alica Leškaničová, 1. Lights 
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PRVÁCKE PRÍSPEVKY – NAŠI UČITELIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    Lara A., Lujza L.         Lilien P., Tamara K., Alica L.                        Andrej G., Jakub M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Max K., Samuel K.       Timo S., Gréta A.  Branislav Ch., Vladimír O. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          Alžbeta Č., Tamara M.  Katarína K., Anastasiia H.   Šimon N., Félix N. 

 

    

Kristína Bieliková Miro Rapant 

Magdaléna Lederleitnerová Silvia Štěpánková Dana Jančinová 

Ľuboš Zaťko Kristína Kačaljaková 

Zuzana Brezovská 

Lucia Oriešková 
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PRVÁCKE PRÍSPEVKY 
 

DEŇ MATIEK 
Na Deň matiek sme robili pekný obrázok, papierové srdiečko a 

plastový náhrdelník pre naše maminky. Obrázok sme vyfarbovali 

ceruzkami, napísali sme venovanie a zaliali do plastovej fólie. 

Papierové srdiečko sme vystrihli, nalepili sme doň tulipán a 

napísali sme venovanie. Plastový náhrdelník sme vyrobili z 

plastových korálok, natiahli šnúrku, potom ich pani učiteľka 

zažehlila žehličkou. Vyrobili sme 

rôzne náhrdelníky, napríklad  

srdiečko, domček, nanuk, kruh, 

delfína. Kto chcel, mohol si ešte 

spraviť papierový odznak pre maminku. Zobrali sme výtvory pre maminky 

domov a odovzdali ich ráno na Deň matiek. Maminky mali z darčekov veľkú 

radosť. 

Vladimír Oravec, 1. Lights 

 

BALETNÁ ROZPRÁVKA – NARODIL SA CHROBÁČIK 
V utorok 10. 5. sme boli v SND na balete Narodil sa chrobáčik. Hlavné 

postavy boli chrobáčik, jeho rodičia, svetluška a lienka. Najviac som sa 

bála, keď prišiel pavúk. Tancovali tam rôzni tanečníci z celého sveta. 

Hrala tam krásna hudba, keby som si zatvorila oči, tak by som vedela, 

čo sa tam odohráva. Videli sme aj naozajstný orchester a dirigenta. Bolo 

to fakt vynikajúce, veľmi odporúčam toto predstavenie.  

 

 

Gréta Adamcová, 1. Lights 

MDD 
Deň detí bol super. Mali sme súťaže. 

Mohol si vyhrať: 1., 2., 3., 4. miesto a 

medailu. Disciplíny boli napríklad: 

štafeta, hádanky, hádzali sme si balónik 

z deky na deku, kopali loptu do brány, 

triedili sme koráliky, hádzali sme 

loptičky do košíka, maľovali sme. Za 

maľovanie sme nedostávali body. Bola to veľká zábava. Robilo 

sa to 31. mája.  

 

Urban Vokál, 1. Lights 

VESMÍR 
V piatok prezentovala Aja s Lily. Videli to aj škôlkari, ktorí k nám prišli na 

návštevu. Potom prezentovala Larka s Tamarou a Branko s Kubkom. Ja s Andym 

som prezentovala v utorok ďalší týždeň. Ja som si obliekla čierne gate, biele 

ponožky, biele tričko a maminu bielu blúzku. Ja s Andym sme mali aj vesmírne 

preukazy. V pondelok, v ten istý týždeň, som si do školy priniesla puzzlové planéty. 

Priniesla som si okuliare a lupu. 

Katarína Kovárová, 1. Lights 
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PRVÁCKE PRÍSPEVKY 
 
ZÁPIS PRVÁKOV 
Jakub M.: Pametáťe si prectavenie ja vrím že áno. Bolo 

to prectavenie pre buducich prvákov. Prectavenie sa im 

veľmi páčilo. A už tam mám aj nového kamaráta. Ja som 

mal písmeno N a T , en te ntí ki s Maxom. Bol som 

smutní že tam nebola moja sestra.To prectavenie sa my 

veľmi páčilo ale stačilo len málo aby som sa na tom 

podium rozosmial pred všetkímy. 

 

Felix: Mne sa to páčilo veľmi super. Mal  som písmeno 

R . A ako sa to páčilo tebe?  

 

Alicka: Minuli tizden sme vistupovali pred buducimi 

prvakmi, moji spoluziaci mi zavideli ze moja sestra je 

buduca prvacka. Ja som si mislela ze je to nevihoda ale 

teraz uz viem ze je to iba zabava, mala som velki stres 

ale ked som prvi krat visla na podium tak neviem preco 

som sa rozosmiala. Kazdi mal v ruke jedno alebo dve 

pismena ja som mala dve a boli to A a Y. Bolo taske 

nepozerat sa na ostatnich spoluziakou ktori hovorili 

svoje pismena ale pozerat sa na deti a rodicou v 

hladisku. Po abecede isiel detko abecetko a po detkovi 

abecetkovi isla pesnicka mi sme mali prvaci, pri tejto 

pesnicke nam ucitel hudobnej Lubos klaviroval. Po 

pesnicke isli dobre radi vsetkim ziakom a potom isli 

xilofoni. Po xilofonoch isli ententiki tam som bola aj ja, 

potom sli dazdniki a po dazdnikoch isla prvacka hymna. 

Velmi sa mi to pacilo. 

 

Katka: Zapis prvakou bol super. Ja som mala pismeno D 

a CH. Najviac sa mi pačilo že tam bola moja mama. 

Celkom sa mi darilo. Ale bola smutná že nemam sestru. 

Alicka mala.  

 

Jakub N.: Na vistupeni sa mi pacilo ze nam tlieskali. A 

ja som  mal pismeno J . Ja som sa trocha pomilil na 

vistupeni.  

 

Andy: Na zapise prvakou bola zabava. Sice som tam 

nebol ale spolu z Luckou a z celou triedou sme to 

trenovali. Ale ja s mislim ze sa to oplatio. Trenovali z 

Lubosom na ksilofon. Trenovali sme basnicki rvozne 

basnicki . boli take divne basnicki . 

 

Alžbetka: Na našom prectavení sme s Luckou a Zuzkov 

nacvičovali. Bola to zábava. Potom sme za odmenu išli 

na koláčik. 

 

Branko: Mne sa pacil zapis do prveho rocnika. Ako sme 

vistupovali pret buducimi prvakmi. Ja som mal pismeno 

S. 

Greta: Minuli tizden sme vistupovali pred dalsimi 

prvakmi. Ja som bola moderatorka. Mali sme pismena ja 

som mala G. A potom  sme spievali penicku.  Spievali 

sme este 1 pesnicku. A bolo to super.  

 

Timo: Ja  som na zapise prvakov nebol ale aj tak sa mi 

to velmi pacilo lebo som to pozeral cez pocitac. Spievali 

sme pesnicky a recitovaly. Spievali sme aj basnicky. A 

prectavovali sme pismena ja som bol pismeno O. 

 

Tamara K.: Minulí tížden sme robili predstavenie pre 

budúcih prvákov.mne sa to veľmi páčilo. Moje písmeno 

bolo i najviac sa mi páčili vistupenia klope klope daždik 

a písmená a prvácka himna. Všetci zme po vistupení 

višli z podia a potom zme im dali darčeki a po niakih 

tíždnoch sme išli na paištún bola tam veľká zábava 

potom zme išli opekať.Hladali zme palice na opekanie. 

Veľmi sa mi to páčilo. 

 

Urbinko: Zapis prvakov bol super. Ja som mal E a Q. Aj 

mne sa pacilo ked som to nerobil sam. Najviac sa mi 

pacilo ze sme hrali na xilofon a za to môzeme podakovat 

Lubosovi.  

 

Samo: Minuli tizden sme robili prectavenie pre prvakov. 

Napriklad ja som bol pismeno B. Boli sme aj na 

dovolenkach ako napriklad na Pajstune, Zeleznej 

studnicke, v divadle. Tato skola je super. A potom som 

nasiel zubi srnki. A potom ma velmi ma to bavilo. Velmi 

maaaaaaaaaaaaaaaaad kamaratov. 

 

Lili: Zapis prvakov bol super. Za vistupko sme mali 

kolac. Mne sa to velmi paci neviem ako ostatnim ale 

mislim ze sa to  fsetkym pacilo. Z nasimi ucitelkami sme 

tvrdo pracovali. Vifarbovali sme pismena ktore sme mali 

na vistupeni. Z Lubosom sme trenovali. 

 

Lara: Minuli tizden sme robili predstavenie pre prvakov. 

Moje pismena boli C aW. Najviac sa mi pacila pesnicka 

klope klope dazdik. A na konci sme podavali darceki a 

gratulovali. Vseci prvaci boli velmi mili. A potom o par 

dni sme isli na pajstun tam sme sedeli na strome. A 

potom sme nasli zubi. A potom sme isli trochu dole a 

tam sme opekali a hladali suche konare. A potom sme 

isli cestou naspet. A zatial sme zistovali co su tie zubi. A 

na druhi den sme zistili ze su srncie. 

 

Tamara M.: Hrali sme divadlo, pomahali nam Zuzka a 

Lucka. Kazdi mohol dostat dve alebo jedno pismeno. Ja 

som mala P. 
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PRVÁCKE PRÍSPEVKY
 

Simon: Robili sme divadielko pre buducich prvakov. Ja 

som bol s prvej radi zlata brana. Aj pri abecede ja som 

bol pismeno X. Vyleti. boli sme v polovnickom lesiku 

potom sme isli na paistun  velmi  sa mi tam 

raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaatalo a potom nas spoluziak 

samo obiavil srncie zubi v diere.aboli sme na prectaveni 

narodil sa chrobacik v divadle. 

 

 

 

Max: Pametate si prectavenie ja verim ze ano. Bolo to 

super. Dufam ze sa vam to pacilo. Mislim ze mam 

noveho kamarata. Ja som mal pismeno U a detka 

abecedka a en te ti ki z Kubom. Mal som to  namiesto 

Timiho. Pret vcerom sme boli na pajstune bol som tam aj 

tam pret dvoma rokmi.  

 

Lujza: Zápis prvákov bol super. Ja som mala písmená H 

a L.  To bolo super. 

 
VÝLET NA PAJŠTÚN   
Výlet na Pajštún sa mi veľmi páčil. Išli sme aj s rodičmi a mohli sme si 

zobrať aj psov. Keď sme vyšli na Pajštún, mali sme si tam opekať, ale 

zistili sme, že je to tam zakázané. Tak sme lozili po stromoch, hovorili 

sme si, čo spolu radi robíme ako rodina. Našli sme tu aj bunker a v ňom aj 

kosť a v škole v pondelok sme zistili, že je to kosť jeleňa. Potom sme išli 

dole a cestou sme našli opekanisko a blízko opekaniska bolo také malinké 

jazierko. V ňom žili žubrienky aj žaby. Chytali sme ich do pohárikov a 

chceli sme ich zobrať domov, ale radšej sme ich vypustili. Teším sa na 

ďalší výlet. 

Andrej Greppel, 1. Lights 
 

 

DRUHÁCKE PRÍSPEVKY 
 

 

MDD  
sme mali rozdelené na 3 dni. V utorok sme mali súťaže, ktoré nám vytvorili 

deviataci. Veľmi sa nám páčilo hádzanie s balónom, ktoré bolo zamerané na 

spoluprácu. Pekné bolo aj maľovanie na spoločný výkres. Ďalšie disciplíny 

boli o športe, o zábave a vedomostiach. Na MDD, v stredu, nám Sandra 

pripravila piknik. Mali sme mať telesnú, ktorú sme mali len pár minút v 

telocvični, potom zakričala, že má pre nás prekvapenie. Išli sme von, kde sme 

si rozprestreli deky. Sandra nám upiekla jahodovo – čučoriedkovú bublaninu, 

hrášok a na pitie sme mali kakao alebo mlieko. Nezabudla ani na 

bezlaktózové 

mlieko. Pil ho 

hlavne Oli. Vo štvrtok sme išli do 

Radošinského naivného divadla, na bábkové 

predstavenie, ktoré sa volalo Vodníček. 

Veľmi sa nám páčila scénografia. Podľa nás 

najkrajšie boli ryby a scéna bábok na ľade.  

 

 

Alica Bednáriková,  

Daniela Horáková, 2. Ideas 
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DRUHÁCKE PRÍSPEVKY 
 

KNIŽNICA 
V apríli aj v máji sme boli v knižnici. Vystúpili sme na 

zastávke Krížna. Rozprávali sme sa o knihách, o ich 

väzbách a pomáhali sme Žofke, tej pani, čo je v knižnici, 

s jej knihou. Ukázali sme si, z čoho sa skladá kniha 

a nakoniec sme si knihy mohli požičať. Ja som si vybrala 

knihu Sára a vianočný medveď. Po ceste do školy, sme 

zmokli ako myši. V júni by sme mali ísť do knižnice ešte 

raz, už sa teším. 

Katarína Kaliská, 2. Ideas 

PREDSTAVENIE 5 PRÍBEHOV O SPOLUPRÁCI 
Anika bola s nami na predstavení 6. Teams, bývalej Anikinej triedy, v utorok 22. 3.  Predstavenie sa volá 5 

príbehov o spolupráci. Videli sme spolu 5 krátkych predstavení. Každé bolo zamerané na nejaký predmet. 

Bola tam slovenčina, dejepis, geografia, prírodopis a informatika. Prvá časť bola o Štúrovcoch, ako 

vymysleli slovenskú hymnu. Druhá časť bola o Starom Grécku. Tretia časť o fungovaní ponorky, štvrtá bola 

o tom, ako sa pomocou spolupráce dostali k pokladu. Posledná časť bola o vymyslenej aplikácii 

a o Youtube. Tomimu sa najviac páčila ponorka, pretože má rád pokusy. Olimu sa zo všetkých najviac páčil 

prírodopis. Nejakí ľudia, herci, uvideli prvú nápovedu. Bolo tam napríklad 

najvyššie pohorie Himaláje, najteplejšie miesto Údolie smrti, najväčšie 

vodopády a najväčší národný park na celom svete. Keď to všetko prešli a nás 

oboznámili, pri poslednej nápovede našli poklad. Pokladom boli cukríky. 

Veľmi sa nám celé predstavenie páčilo. 

Tomáš Vanko a Oliver Kišš, 2. Ideas 

 

Mne sa najviac páčila geografia. Táto časť bola o 5 ľuďoch, ktorí stroskotali na 

ostrove. Títo stroskotanci sa nevedeli dohodnúť, čo začnú robiť prvé. Jeden 

herec chcel vodu, druhý úkryt, tretí jedlo, štvrtý oheň, piaty chcel utiecť. Nikto 

z nich nič nerobil, lebo to nevedeli. Každý potreboval spolupracovať s inými. 

Žena, ktorá stavala úkryt sa skoro zranila. Padla jej na hlavu palica, lata zo 

strechy. Keď tú ženu našli, povedala: „Huga buga saláma.“ V závere vytvorili 

ponorky a nakoniec sa dostali domov. Šiestaci si pre nás pripravili aj pokus. 

Eliška Hrehovčíková, 2. Ideas 

 

Ja by som k tomu ešte doplnila, že to, čo si odnášame z predstavenie je: ak si nepomáhame, nič neurobíme.  

 

Saya Augustín, 2. Ideas 

 

Na predmete slovenčina, hrali Štúrovcov, ktorí boli na pive. Mali kovové poháriky, aj malé tanieriky. 

Jednému, Ľudomírovi spadla brada. Prišiel im list vo fľaši. Rozhodli sa, že založia slovenskú hymnu Nad 

Tatrou sa blýska, hromy divo bijú. 

Karolína Minárčiný a Bruno Nagy, 2. Ideas 

 

Ja som sa rozhodla opísať príbeh o Starom Grécku. Šiestaci nás naučili, že ženy nemali vždy také isté práva 

ako muži. Jedna žena sa prezliekla za muža, aby ju začali brať vážne. Pri súde však zistili, že ide o ženu. 

Potom sa rozhodlo. Prečo by vlastne nemohli ženy mať rovnaké práva ako muži? Najviac sa mi páčilo, keď 

mali protesty.  

Katarína Kaliská, 2. Ideas 
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VEĽKÁ NOC 
Posledný školský deň pred veľkonočnými prázdninami sme si ako vždy 

doniesli korbáče. Naša učiteľka Anika povedala, že šibať môžu aj dievčatá, 

preto aj ony mali korbáče so sebou. Šibačka bola po obednej prestávke, počas 

šiestej hodiny. Bolo to vonku pri altánku pri asi štyridsiatich tujkách. Chlapci 

šibali dievčatá a potom naopak. Bola to veľká zábava! Po šibačke sme išli dnu a 

rozdávali sme si čokoládové vajíčka a iné sladkosti. Už sa teším na ďalšiu 

šibačku a oblievačku na budúci rok. 

Tomáš Vanko, 2. Ideas 

 

V utorok sme sa šibali v škole. Šibali najskôr chalani a potom dievčatá. V našej 

triede bolo iba deväť detí, pretože ostatní boli chorí. Mne sa najviac páčilo to, 

že keď sme došibali, tak sme si v triede rozdali sladkosti. Môj kamoš Leo mal 

dobrú sladkosť, Oreo zajačika. Šibačka bola dobrá hlavne v škole. 

Ján Šulík, 2. Ideas 

 

LESNÍCKE DNI  
V piatok 22. 4. sme sa neučili a celá trieda sme boli na výlete na Železnej studienke. 

Šli sme peši a aj autobusom. Na úvod sme sa mohli pohrať a Anika nám dovolila 

vybrať si ihrisko, na ktoré chceme ísť. Potom sme sa v zelenom stánku prezliekli do 

pršiplášťov, lebo pršalo. Rozdelili sme sa do skupín na chlapcov a dievčatá. Sandra 

mala na starosti dievčenský tím a Anika chlapčenský. V zelených stánkoch 

prebiehali rôzne aktivity, ktoré súviseli s lesom a drevom. My sme najprv vyrezávali 

z dreva, skladali drevený obrázok a geometrický tvar z paličiek a vyrábali drevenú 

menovku. V ďalšom stánku sme si vyrobili náhrdelník a potom sme hádzali šišky do 

úst jeleňa. Hrali sme aj špeciálny bowling. Drevenými guľami sme triafali 

stromčekové kolky, čo bolo veľmi zábavné. Staršie dievčatá nám porozprávali 

zaujímavé veci o lese, pýtali sa nás rôzne otázky a mali sme za úlohu zložiť drevený 

hlavolam. Na záver sme dostali cukríky a papierové parohy. Takto sme oslávili deň 

venovaný našej planéte a mne sa to veľmi páčilo, aj keď pršalo. 

 

Anita Vajdová, 2. Ideas 

 

V piatok 22. 4. bol Deň Zeme. Anika a Sandra nás zobrali na výlet autobusom na 

Železnú studienku, kde bol pre nás prichystaný program. V prvom stánku sme 

vyrábali drevených panáčikov z dvoch paličiek. Povedali nám, že keď budeme v 

lese ticho, tak ich možno uvidíme behať poza stromy. V druhom stánku sme sa mali 

rozhodnúť, kam ideme, ja som sa rozhodol, že si idem vyrobiť stromček, bola to 

zábava, zobral som si ihličnatý. Podstavec som namaľoval na modro, bolo k tomu aj 

srdce. 

Krištof Kačaljak, 2. Ideas 

 

22. 4. sme boli na Železnej studienke. Tam nám pripravili program, ktorý sa volal 

“Dajme drevu druhú šancu”.  Podľa mňa sa to malo volať “Dajme ľuďom druhú šancu”. Lebo ľudia tie 

stromy rúbu. Bolo tam veľa stánkov, najviac sa mi páčil ten, kde sme robili prváčika. Výlet sa mi veľmi 

páčil. 

Leonard Hrehovčík, 2. Ideas 
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Poďakovanie lesu: 

Katka P.: Ďakujem ti les za drevo, lebo keby nebolo, tak by sme nemali  

ceruzky a nábytok. 

Levi: Les, ďakujem ti za život. 

Krištof: Príroda, ďakujem ti za všetko, bez teba by nebolo nič. 

Saya: Les, ďakujem ti, že mi dávaš tieň. 

Flori: Ďakujeme za drevo, síce aj teraz píšem na drevo a píšem s ceruzkami. 

Tom : Ďakujem ti les za všetko drevo. Bez neho by sa mi ťažko žilo.  

Vďaka tebe máme zábavu. 

 

PROJEKT 
Na prvouke sme sa učili o zvieracích spoločenstvách. Dostali sme za úlohu pripraviť si projekt o nejakom 

zvieracom spoločenstve. Boli sme rozdelení do 8 skupín po 2 – 3. Ja som bola v skupine so Sayou a vybrali sme 

si spoločenstvo potkanov. Iné skupiny mali napr. spoločenstvo slonov, netopierov, morských koníkov, snežných 

opíc, tučniakov, surikát… Pani učiteľka Anika nám napísala otázky, podľa ktorých sme projekt mali vypracovať, 

napríklad v akom prostredí žijú, ako vychovávajú mláďatá, ako sa dorozumievajú, ako si delia prácu atď. 

Odpovede na otázky sme hľadali na internete. Nájdené informácie sme si vytlačili. Našli sme aj obrázky 

potkanov, ktoré sme potom nalepili do projektu. Ja som k téme našla aj video na Youtube, ktoré som poslala 

Anike. Projekt sme si pripravovali 3 dni a jeden deň sme si nacvičovali prezentáciu. Náš projekt sme pred celou 

triedou prezentovali ako prvé. Počas prezentácie sme sa striedali. Prezentácia sa nám vydarila. O potkanoch sme 

sa toho veľa dozvedeli, mňa (Paťka) najviac zaujala informácia, že potkanom stále rastú zuby a musia si ich 

brúsiť, ináč by nemohli jesť a umreli by od hladu. Mňa (Saya) zaujalo, že sa potkany starajú o svoje telo až 3 

hodiny denne. 

Patrícia Mušáková a Saya Augustín, 2. Ideas 

 
DIVADLO 
V máji nás síce čaká veľa písomiek, ale letné dni sa blížia 

a nás čakajú aj výlety. 10. mája sme sa vybrali do SND na 

predstavenie Narodil sa chrobáčik. Volal sa Svätojanko 

a zamotal sa do pavučiny, no našťastie vedel zliezť. Zaľúbil 

sa do lienky, no lienku si nakoniec zobral za ženu muž –

lienka. Svätojanko sa nakoniec oženil so Svetluškou. 

A potom sa narodil ďalší chrobáčik. Boli tam aj prváci, 

tretiaci a štvrtáci. Bolo tam veľa detí z iných škôl. Plná sála. Bol to balet, a nie celú triedu to bavilo. Po 

divadle sme si rozprávali, čo sa nám páčilo a aj chlapci tam nakoniec našli to, čo ich zaujalo. Či už to bola 

scéna, pavúk, svetelné efekty alebo orchester. 

Katarína Patiová, 2. Ideas 
 

V utorok 10. 5. sme išli na predstavenie do SND. SND je Slovenské národné divadlo. 

Cestovali sme tam autobusom. Keď sme vystúpili z autobusu ešte sme chvíľu kráčali a 

potom sme už uvideli veľký nápis SND. Išli sme na balet Narodil sa chrobáčik spolu s 

tretiakmi, štvrtákmi a prvákmi. Príbeh bol o chrobáčikovi, ktorý sa narodil v rodinke 

chrobákov. Postupne rástol a stále nemal meno, tak ho rozprávač nazval Svätojanko, lebo 

sa narodil na svätého Jána. Svätojanko vystrájal rôzne šibalstvá, zaľúbil sa do lienky, ktorá 

mala rada niekoho iného, a tak prešla jar, leto aj jeseň. V zime mu umrela mama – Janinka. 

Svätojanko bol smutný, ale nakoniec sa znovu zaľúbil do Svetlušky a mali svadbu. Na 

záver príbehu sa narodil ďalší malý chrobáčik, a to Svetluške a Svätojankovi. Predstavenie 

sa mi veľmi páčilo, bol to už môj druhý balet. Videla som aj Popolušku, na ktorej som bola so spolužiačkou 

Danielkou.          

    Anita Vajdová, 2. Ideas 
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DEŇ MATIEK 

Deň matiek je deň, kedy dávame 

úctu svojim mamám. Každý rok im 

dávame darčeky za to, že sa o nás 

pekne starajú. V piatok, pred 

druhou májovou nedeľou, sme 

mamám vyrábali hrnčeky. Hrnčeky 

boli biele. Do misky sme dali teplú 

vodu, do nej kvapky lakov na 

nechty, rozmiešali sme to jemne 

špajľou a opatrne do misky hrnček namočili. Hrnček dostal pekné farby a zaujímavé vzory. Každý hrnček 

bol iný. Počkali sme 5 hodín, aby vyschli. Potom ich Sandra nastriekala takým smradľavým lakom, aby to 

vydržalo. Poobede sme ich zabalili do bublinkovej fólie, a tak vznikli pekné darčeky. Nezabúdajme na to, že 

nielen na Deň matiek by sme k mamám mali byť láskaví.  

Katarína Kaliská, 2. Ideas 

BIBIANA 
13. 5. sme prvýkrát ako trieda 

navštívili Bibianu. V škole sme si 

prečítali dve kapitoly o Bratislave 

a potom šli na električku. Boli 

tam dve výstavy. Všetko o hlave 

na jednom poschodí a druhé bolo 

venované hračkám. Najväčší 

zážitok bola cesta po meste, lebo 

sme videli veľa sôch a pekné 

stavby. Prešli sme aj okolo prvej, 

na Slovensku postavenej, vysokej školy „Istropolitana“. V Bibiane bola miestnosť, kde sme kreslili hlavy, 

v ďalšej boli porekadlá o hlave a ich vysvetlenie. V Bibiane sa mi najviac páčili drevené kocky, ktoré boli 

v oddelení hračiek. Po kockách sme mohli liezť a hrať sa tam.  

 

Michal Bakoš a Leonard Hrehovčík, 2. Ideas 

ZÁĽUBY 
Mám rád skladačky, stavebnice a počítačové hry. Počítačové hry mám rád, 

lebo musíš zapojiť logiku a rozmýšľať pri nich. Výhodou je, že sa naučíš po 

anglicky. Ale mám rád aj športy : tenis, golf, pingpong. Mám ich rád, lebo 

vybijú energiu a musíš byť pri nich pozorný. A tiež mám rád klavír a gitaru, 

lebo ak na nich už vieš hrať, tak dobre znejú a môžeš mať z toho dobrý 

pocit. 

Krištof Kačaljak, 2. Ideas 

 

Moja záľuba sú počítačové hry. Hrám Fortnite a Valorant. Mám svietiacu 

myšku, klávesnicu a slúchadlá. Vo Valorante som dobrý a veľmi ma baví. Hry 

vo Valorante  sú rôzne. Ja hrávam najčastejšie hru Replication. Valorant hrám 

s Mišom. Mišo sa tam volá misiBa2013 a ja sa volám Shniti Sveter. Trochu 

chcem aby s nami hral Jano. Valorant ma veľmi baví. Rád si kupujem skiny. 

Fortnite je strieľačka, ktorá ma baví menej ako Valorant. Fortnite hrám 

s Janom. Mišo hovoril, že ho to nebaví, ale raz si to zahral a už ho to baví viac.  

 

Florián Vanko, 2. Ideas 
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PRVÝ APRÍL 
So spolužiačkami sme sa snažili vymyslieť na prvého apríla nejaký 

dobrý vtip, ktorým by sme nachytali Vladka. Dohodli sme sa s celou 

triedou, že sa v piatok 1. apríla priznáme, že sme si všetci zabudli 

učebnice z gramatiky. Na hodine slovenčiny Vladko nečakane zahlásil, 

že bude test zo všeobecných a vlastných podstatných mien. Rozdal 

papiere, podpísali sme ich a na Vladkov pokyn sme si museli vytiahnuť 

učebnice. Chcel sa uistiť, že ich všetci naozaj máme. Povedal, že 

budeme písať dlhý text a otočil k sebe tabuľu. Niečo na ňu napísal. 

Vysvetlil nám zadanie. Keď otočil tabuľu, všetci sme si prečítali 1. 

APRÍL. Vladko nás takto krásne napálil. 

Daniela Ontková, 3. Elfs 

VÝSTAVA DINOSAUROV 
V utorok nás čakalo prekvapenie. Na začiatku prvej hodiny sa nás pýtali či 

máme dáždnik alebo pršiplášť, keďže väčšina mala, tak nám povedali, aby 

sme sa obliekli. Nikto nevedel kam ideme. Keď sme tam dorazili, boli sme 

veľmi prekvapení. Išli sme do OC Centrál na výstavu dinosaurov!!! Videli 

sme veľa dinosaurov, najviac sa mi páčil model ROBODINOSAURA, 

pretože sa dal ovládať. Určite odporúčam. Výstava sa mi veľmi páčila! 

 

Adela Medová. 3. Elfs 

V utorok nám Vladko s Luckou prišli povedať, že nás prekvapia. My sme sa 

nevedeli dočkať, kým to povedia, až nám konečne oznámili, že ideme na 

výstavu dinosaurov. Vyrazili sme teda do 

obchodného centra Centrál. Aj keď vonku 

veľmi pršalo, zvládli sme to. Keď sme prišli 

na miesto, tak tam boli krásne umelé 

dinosaury a dinosaurie vajíčka a rastliny, čo rástli v praveku. Najviac sa nám 

páčil dinosaurus, ktorého sme mohli ovládať špeciálnym ovládačom a 

vďaka kamere vo svojich očiach nás sledoval. Mne sa veľmi páčil 

mäsožravý dinosaurus, ktorý bol v klietke a volá sa Alosaurus. Bolo to 

skvelé prekvapenie.  

Alexandra Javorková, 3. Elfs 

 

LEZENIE 
Na lezenie som začal chodiť v januári 2022. Chodím do lezeckej haly Vertigo jedenkrát 

do týždňa. Sú dva druhy stien na lezenie: boulder a stena. Boulder je nižší, má 4 metre a 

nikto ťa neistí. Klasická stena meria 10 až 12 metrov, ale na rozdiel od bouldru si istený 

lanom a máš lezecký úväz. Najťažšie je pre mňa zdolanie previsu. Previs je šikmá stena s 

veľkým sklonom, na ktorej môžeš byť aj dole hlavou. Najviac ma baví liezť na bouldri. 

Mám 3 trénerov, Miša, Doda a Ondra. Pred samotným lezením máme rozcvičku, 

väčšinou hráme naháňačku. Na každý tréning sa veľmi teším.  

Ivo Habánik, 3. Elfs 
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VÝROBA VEĽKONOČNÝCH VAJÍČOK 
Na výtvarnej výchove sme si pripravovali vajíčka na 

Veľkú noc. Použili sme viaceré techniky, ako 

obmotávanie vajíčok farebnými nitkami a maľovanie 

temperovými a vodovými farbami. Všetci sme si 

ozdobili tri vajíčka, každé inou technikou. Vajíčka 

sme si priniesli do školy už vyfúknuté. Na ozdobenie 

vajíčka nitkami potrebujeme farebné nitky a tekuté 

lepidlo. Vajíčko sme natreli lepidlom a pomaly obmotávali nitkou, museli sme 

dávať pozor, aby sa nitky nezošuchli z vajíčka. Môžeme použiť rôzne farby nitiek, aby bolo vajíčko pestré. 

Druhé vajíčko sme namaľovali temperovými farbami rôznych farieb, mohli sme si naň namaľovať rôzne 

vzory. Na záver, kým bola farba ešte mokrá, sme vajíčko posypali trblietkami. Tretie vajíčko sme maľovali 

vodovými farbami rôznych farieb. Keď farba na vajíčku uschla, dokreslili sme naň ornamenty pomocou 

fixiek. Najviac sa mi páčili vajíčka obmotané nitkami, ale toto vajíčko sa mi zároveň robilo najťažšie. Doma 

som vajíčka použila na veľkonočnú výzdobu a potom som ich na Veľkonočný pondelok darovala šibačom.  

 

Michaela Kabátová, 3. Elfs 

 

V stredu 6. apríla sme si mali priniesť do školy vyfúknuté vajíčka na výrobu 

kraslíc (cez víkend sme jedli veľa praženice). Na výtvarnej výchove po obede 

sme začali s prácou. Boli sme rozdelení v skupinách. Dvom stolom pomáhala 

Lucka, lebo nerobili maľované kraslice, ale pracovali s látkou. Ostatné skupiny 

robili maľované. Ja som bola v tej skupine, kde sme obaľovali vajíčko 

namočené v lepidle farebnými špagátikmi. Keď sme dokončili naše motúzové vajíčka, mohli sme robiť 

maľované. S motúzikmi to bolo oveľa ťažšie, ako maľovať. Ale užila 

som si to. Bola to zábava a dúfam, že zase budeme niečo také robiť.  

 

Viktória Machová, 3. Elfs 

HRNČEKY KU DŇU MATIEK 
Lucka nám povedala pred Dňom matiek, že si máme doniesť laky na 

nechty. Vo štvrtok Lucka doniesla hrnčeky, ktoré sme maľovali tými 

lakmi tak, že sme laky vyliali do teplej vody, v ktorej sme potom 

obaľovali hrnčeky. Hrnčeky sme mohli robiť iba po dvoch a ostatní 

zatiaľ robili pohľadnice. Tie sme však dokončovali v piatok na etike. Ja 

som mala zelený hrnček. Dala som ho mame na Deň matiek 8. 5. aj 

s pohľadnicou. Moja mama sa veľmi potešila.   

 

Zoe Kovač, 3. Elfs 
 

Každý rok sa druhú májovú nedeľu oslavuje Deň matiek a keďže my, 

Elfovia, nezabúdame, tak aj tento rok sme si pre naše mamičky niečo 

vymysleli. S Luckou v škole sme sa učili vyrábať lakované šálky. Najprv 

sme do teplej vody naliali lak na nechty, napríklad ružový,  a potom sme 

šálku priložili na hladinu. Šálka sa zafarbila podľa vybranej farby laku a po 24 hodinách schnutia bola šálka 

hotová. Vyrábali sme aj pohľadnice. Z farebného papiera sme vystrihli srdiečka, ktoré sme nalepili na 

obálku pohľadnice. Do vnútra pohľadnice sme napísali pekný textík. Naše mamičky darčeky veľmi potešili, 

tak dúfam, že aj vašim maminkám sa ich deň páčil.  

Šimon Višňovský, 3. Elfs 
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BALET V SND 
V utorok sme išli do nového SND. Bolo tam baletné 

predstavenie, ktoré sa volá Narodil sa chrobáčik. Je to 

o chrobáčikovi Svätojankovi, ktorý zažíva dobrodružstvá 

v lese. Na konci sa oženil. Predstavenie sa mi páčilo. 

Nanešťastie za mnou sedel trkvas, ktorý mi kopal do sedadla 

a strkal nohu cez medzeru medzi sedadlami, kde som sedel ja 

a Manny. Veľmi ma vyrušoval. 

Boris Fischer, 3. Elfs 

 

Jedného dňa sme sa celá malá školička vybrala do Slovenského národného divadla na baletné predstavenie Narodil 

a chrobáčik. Predstavenie bolo o živote chrobáčikov. Hlavná postava sa volal 

Svätojanko. Páčila sa mi scéna baletu, a že sa tam vyskytovali prvky moderného aj 

starého baletu. Moderný balet sa podobá viac na gymnastiku. Starý balet je 

klasika ako napr. Labutie jazero. Tancovala tam aj jedna moja známa. Mne osobne 

sa najviac páčili kostýmy svetlušiek. Keďže sa baletu venujem už viac ako 4 roky, 

viem, že balet je veľmi náročný. Balet je pekný a zábavný. Predstavenie sa mi 

veľmi páčilo. Určite odporúčam! 

Adela Medová, 3. Elfs 

 

10. 5. sme išli do divadla. Deň pred tým nám Vladko povedal, že si máme obliecť 

slávnostné oblečenie, tak som si večer pripravila šaty a najkrajší biely sveter. Myslím si, že sa chalanom nechcelo ísť 

do divadla na balet. Ale aj tak sme všetci boli radi, lebo sme sa nemuseli učiť a išli sme namiesto toho na výlet. Boli 

sme v divadle SND na balete Narodil sa chrobáčik. Veľmi sa mi to páčilo. Bolo to o Chrobáčikovi menom 

Svätojanko. Mal mamičku Janinku. Dokonca ho chytil aj pavúk. Na konci sa narodila Svätojankovi dcéra, ktorá bola 

pomenovaná po jeho mamičke Janinke. Veľmi sa mi páčili kostýmy a technika. Bol to zmiešaný klasický balet 

s moderným baletom. Dopadlo to tak, že keď sme odchádzali, som si zabudla biely sveter v autobuse. 

Zoja Majzlan, 3. Elfs 

RECENZIE KNÍH 
Kniha Víchor, Carola Wimmerová 
Moja najobľúbenejšia kniha sa volá Víchor. Hlavná postava je 14–ročné dievča menom Mika 

a krásny čierny kôň Víchor. Mika v škole prepadla, a preto namiesto tábora, do ktorého mala ísť cez 

prázdniny s kamoškou Fanny, musela ísť na vidiek za svojou doposiaľ nepoznanou babkou, pani 

Kaltenbachovou. Jej babka sa stará o prasatá, sliepky, kozy, ovce a kone. V zadnom a najtmavšom 

kúte konských stajní Mika objaví divokého a plachého žrebca Víchora. Mika sa naučí jazdiť na koni 

a s Víchrom zažíva rôzne dobrodružstvá. Informácie o knihe: Kniha sa volá víchor a napísala ju 

Carola Wimmerová. Je bezobrázková a odporúčam ju všetkým milovníkom koňov od 8 do 16 

rokov. 

Daniela Kainová, 3. Elfs 

Kniha Vianočné prasiatko, J. K. Rowlingová  
V škole sme robili projekt o našich najobľúbenejších knihách. Každý si priniesol svoju knihu a 

vypracoval o nej projekt. Napísali sme autora a názov knihy, stručný opis deja, úryvok z knihy, 

celkové hodnotenie a nakoniec sme ešte nakreslili obrázok. Tieto projekty sme mali vyvesené v 

triede na nástenke a každý si tak mohol prečítať aj o iných knižkách. Ja som si vybrala knihu 

Vianočné prasiatko od J. K. Rowlingovej. Túto knižku som dostala tento rok na Vianoce a prečítala 

som ju za jeden týždeň. Veľmi sa mi páčila, lebo je dobrodružná a napínavá. Je to príbeh o chlapcovi a jeho obľúbenej 

plyšovej hračke prasiatku a o dobrodružnej ceste vo svete stratených vecí. V knižke nie je veľa ilustrácií, čo sa mi tiež 

páči, lebo si môžem príbeh sama predstavovať. Túto knižku odporúčam všetkým, ktorí majú radi dobrodružstvá.  

 

Michaela Kabátová, 3. Elfs 
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DIVADLO VODNÍČEK 
Vo štvrtok sme boli v bábkovom divadle. Cesta  bola krátka. Keď sme tam prišli, veľmi dlho sme čakali, 

kým sme prišli na rad. Mala som dobré miesto a sedela som vedľa Mišky a Maxa.  Predstavenie sa volalo 

Vodníček. Bolo to o Vodníčkovi, ktorý sa chcel hrať s ľudskými deťmi, ale rodičia mu to nedovolili. Ale aj 

tak to urobil a zistil, že niektorí ľudia sú dobrí. Bolo to zábavné. Po každej tretej vete dali tú istú pesničku. 

Tá pesnička nebola až taká zlá. Predstavenie bolo nádherné. Dala by som mu 9/10. 

Lara Kršková 3. Elfs 
 

Vo štvrtok 2. 6. 2022 sme išli ešte ku Dňu detí do bábkového divadla. Presne sme nevedeli, o čom bude to 

divadlo, ale Vlado nám povedal, že to bude o nejakom vodníkovi. Keď sme tam prišli, sedela som vedľa 

Amálky. Rozprávka bola o malom vodníkovi, ktorý sa učil veci o vode spolu so svojím tatinom a rybkami. 

Naučil sa, že odpad v jazere je zlý a pochádza od ľudí. Najprv si myslel, že všetci ľudia sú zlí, ale potom 

zistil, že nie všetci ľudia sú zlí a že tí, ktorí sú zlí, majú byť potrestaní. Divadlo sa mi páčilo, podľa mňa bolo 

aj trochu náučné, ale niektoré veci sa mi nepáčili. Napríklad, že v rozprávke sa približne každých 5 minút 

opakovala rovnaká melódia “pa-páá-pa-páá-pa-páá”. A ešte by sa mi viac páčilo, keby tam nebolo vidieť 

bábkohercov, boli síce oblečení v čiernom, ale stále sme ich videli. Ale celkovo to bolo pekné divadlo a 

odporúčala by som to aj iným deťom, ktoré v ten deň chýbali, alebo to môžete povedať aj svojim kamarátom 

mimo školy. 

Viktória Machová, 3. Elfs 

MDD 
Na Deň detí sa vždy všetci veľmi tešíme. V 

tento deň sa v škole neučíme a žiaci druhého 

stupňa nám pripravia vždy super program. 

Bolo to tak aj tento rok. Priniesli sme si 

spoločenské hry a naše obľúbené hračky a 

prvé dve hodiny sme sa s nimi hrali v triede. 

Potom nás čakal program na školskom dvore, 

kde nám pripravili žiaci druhého stupňa rôzne 

stanovištia, na ktorých sme plnili rôzne úlohy. Na začiatku sme sa rozdelili do skupín a išli sme súťažiť. 

Mne sa najviac páčila prekážková dráha na futbalovom ihrisku, kde sme pretekali na čas. Na jednom 

stanovišti sme si prehadzovali balóniky naplnené vodou z jednej deky na druhú, deky sme držali rukami. 

Bola to veľká zábava, balóniky nám padali, praskli a my sme boli mokrí. Po skončení súťaže a vyhodnotení 

sme mali diskotéku (Just dance), v triede sme 

mali občerstvenie. Tento deň sa mi veľmi páčil 

a už sa teším na budúci rok na Deň detí.  

 

Michaela Kabátová, 3. Elfs 

 

Do školy sme mohli priniesť hračku, 

spoločenskú hru a nejaký nápoj. Ale museli sme 

si priniesť plastový pohár. Najprv sme mali 

voľný program. Lucka nám aj dala 

občerstvenie, ktoré ostalo ešte z karnevalu a 

naliala nám nápoj. Niektorí hrali spoločenské hry, ktoré priniesli. Potom sme išli na informatiku. Ale trvala 

len 15 minút. Robili sme na nej projekty o knihách, ktoré sme si priniesli. Ja som ho robila o knihe Denník 

odvážneho bojka 11. Potom sme mali zase voľný program. O chvíľu sme išli na obed a poobede bola Just 

dance diskotéka. Ale ja som išla skoro domov, takže som na nej bola len chvíľu. Už sa veľmi teším, keď 

tento deň zažijem na ďalší rok.  

Ester Zárišová, 3. Elfs 

 



 

16 

 

 

ŠTVRTÁCKE PRÍSPEVKY

KONŠTRUKCIA STROJA – projekt na hodine Svet práce 

My máme stroj sendvičovač. Slúži na výrobu sendvičov. Z hora 

sú 4 diery a do každej z nich hodíme napríklad chleba, syr, šunku 

a znovu chleba. Potom odsunieme klapku, ktorá zospodu 

uzatvára tie diery, aby jedlo hneď nepadalo. Klapku najprv 

odsunieme iba trochu, aby vypadol iba chleba a otočíme 2–krát 

hriadeľmi, ktoré sú zozadu. Toto opakujeme a nakoniec máme 

celý sendvič. Sendvič pomocou naklonenej roviny padne dole z 

pásu, na ktorom sa vyrábal. Otvoríme dvierka na boku stroja a 

sendvič vyberieme. Naučili sme sa, že kartón nie je najlepší 

materiál na upevňovanie niektorých vecí, lebo my, čo sme mali v 

našom stroji pás, na ktorý padalo jedlo, sme upevňovali kartónom 

a ten pás nám najprv padal, a potom sa nakláňal. Nám sa páčilo to, že sme spolu dobre vychádzali, 

spolupracovali sme a dobré bolo aj to, že sme dodržiavali časový plán a na hodinám sme sa vedeli dohodnúť 

a skoro vždy sme mali, čo robiť.  

 

Miriam Sysáková, Dominik Doubek, Adam Mikita, Matúš Mravec, Alexander Adam, 4. Rays  

 

Na svete práce sme sa rozdelili do skupín a vyrábali sme stroje. 

Naša skupina sa volala Zelené kaktusy, naša farba bola zelená a 

pracovali sme s heslom: s odvahou vpred. Zadanie bolo, aby v 

našom stroji boli aspoň dva jednoduché stroje (klin, naklonená 

rovina, páka, kladka, koleso na hriadeli alebo skrutka). To ostatné 

bolo na nás. Vyberali sme si medzi ukladačom peňazí, natieračom 

na chleba a triedičom puzzle. Vybrali sme si ukladač peňazí. 

Jednoduché stroje na našom stroji boli kladka a naklonená rovina. 

Na náš stroj sme použili kartón, špagát, háčiky, lepiacu pištoľ, 

lepiacu pásku, papier a lepidlo. Na strojoch sme mohli pracovať 

okolo trinásť týždňov. Bola to zábava. Naučili sme sa, že na dobré 

veci naozaj treba veľa času. 

 

Lukáš Sláviček, Oliver Gazárek, Bruno Hrehovčík, Karolína Mášiková, Teo Výboch, 4. Rays 

 

Náš stroj sa volá lanovka. Slúži na prepravovanie vecí zhora 

nadol a zdola nahor. Máme tam dva jednoduché stroje: koleso na 

hriadeli a kladku. Lanovka funguje tak, že točíš slamkou, ktorá je  

na kolese, a tým sa hýbe lano, a tak sa pohybujú košíky. My sme 

postavili zmenšený model lanovky. Do košíkov v zmenšenom 

modeli lanovky môžeme dať veci do 70 gramov. Pri konštrukcii 

sme sa naučili spolupracovať. Naučili sme sa, že keď chceme 

dokončiť stroj, musíme na ňom stále pracovať Ešte sme sa 

naučili, že robiť stroj nie je ľahké. Páčilo sa nám vyrábať 

lanovku. 

 

Júlia Paľová, Dominika Benčová, Artem Belkin, Tomáš Laurinc, Jakub Pati, 4. Rays 

 

 

Video prezentácia projektu je verejne dostupná na webe školy: https://1sg.sk/vyucovanie/projekty/1-stupen/ 

 

https://1sg.sk/vyucovanie/projekty/1-stupen/
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Od štvrtého ročníka nám pribudol jeden predmet – Svet práce. 

Najskôr nás tam Lukáš učil o rôznych typoch zranení, ako rezať, 

ukazoval nám rôzne náradie. To všetko sme robili prvý polrok. 

Druhý polrok nás rozdelil do skupín, a keď sme boli rozdelení, 

mali sme si vymyslieť názov, farbu a pokrik našej skupiny. Naša 

skupina – Emka, Editka, Riško, Šimon a Laura sa volala 

MIMONI, farba bola tyrkysová a pokrik bol „Gru je náš pán“. 

Najskôr sme mali navrhnúť minimálne tri stroje a ich plusy a 

mínusy. Potom sme z nich mali vybrať jeden, a ten aj postaviť. 

Lukáš nám aj stanovil body, za zlé veci strhával body, a za dobré 

dával body. My sme nestratili ani jeden bod. Náš stroj sa volá 

Zvierací  sen, mal vyrábať jedlo pre zvieratá a škrabkať ich.  Keď sme ich mali ísť prezentovať, veľmi sme 

sa báli, ale nakoniec to dopadlo dobre. Stroj sa nám určite podarilo postaviť aj vďaka tomu, že sme spolu 

celkom dobre spolupracovali, počúvali sa navzájom. Na prezentovaní sme predstavili náš stroj, koľko je tam 

jednoduchých strojov, materiál a ich plusy a mínusy, predstavili našu skupinu a ukázali náš stroj ako 

funguje. Potom nám Lukáš povedal, ako sa mu to páčilo, pripomienky a iné veci, a potom nám spolužiaci 

povedali zasa ich názory, ako sa im to páčilo. Náš tím je spokojný a sme radi, že sa nám to podarilo všetko 

splniť a zvládnuť. 

 

Edit Mayerová, Ema Kordošová, Richard Vodilka, Šimon Záriš a Laura Kiššová, 4. Rays 
 

Náš projekt sa volá Vysypávač odpadu 001. Funguje to tak, že dáme 

odpad na naklonenú rovinu a potiahneme za lano, ktoré je pripevnené 

na páke, a to lano je ešte prevlečené cez kladku. Odpad sa skĺzne po 

naklonenej rovine až do takého kontajnera, v ktorom je taktiež 

naklonená rovina. A po tej naklonenej rovine sa to skĺzne do koša. Na 

tomto projekte sme sa naučili lepšie spolupracovať baby s chalanmi. 

A aj spolu vychádzať. No mne sa najviac na našom stroji páčilo, keď 

sa tie odpadky skĺzli po prvej naklonenej rovine. Ale celkovo ten stroj 

je úžasný. 

Sára Kršková, Hugo Barta, Ester Halászová, Felix Kačaljak,Gréta 

Hana Weissová, 4. Rays 

 

Video prezentácia projektu je verejne dostupná na webe školy: https://1sg.sk/vyucovanie/projekty/1-stupen/ 

 

Edit Mayerová, 4. Rays 

https://1sg.sk/vyucovanie/projekty/1-stupen/
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POKEC SO ŠTVRTÁKMI – Aký je tvoj obľúbený seriál alebo film? 
 

Dominika Benčová: Môj najobľúbenejší seriál je 

Oteckovia. Je to o štyroch rodinách a o ich životoch. 

Väčšinou tam majú nejaký problém, ktorý riešia, 

napríklad, že je jeden chlapec závislý na 

počítačových hrách  a riešia, ako to opraviť. Páči sa 

mi na tom, že je to zábavné a aj trochu poučné a 

vtipné. Oteckovia sa vysielajú od roku 2018. 
 

Greta Hana Weissová: Môj obľúbený seriál je Free 

Rein, je o koňoch. Hlavná postava je Zoe, ktorá 

príde na leto k dedkovi aj so svojou mladšou sestrou 

Rose a mamou Meggie. Zoe objaví stajne, kde sa 

zoznámi s Becky a Jade. Zoznámi sa aj s krásnym 

koňom Havranom, ktorý neverí nikomu inému než 

Zoe. Zoe chcela začať jazdiť, ale mama jej to zatrhla 

(dozviete sa prečo, keď si to pozriete). Zlodeji koní 

sa snažia ukradnúť Havrana. Pozrite si a dozviete sa 

viac. Dá sa to pozrieť na Netflixe.  
 

Matúš Mravec: Deň nezávislosti je film cca od 10 

rokov, takže pre starších. Je to sci-fi fantasy. Je to 

vlastne o tom, že ľudia zistia, že sa k nim približuje 

neznámy objekt. Najprv si myslia, že je to asteroid. 

No potom to začne spomaľovať. Asi to asteroidy 

nerobia. Z toho sa začnú deliť ďalšie menšie 

objekty. Rozostavia sa nad mestami, resp. 

najväčšími mestami. Ľudia za nimi vyšlú uvítací 

výbor, ktorý sa má s nimi dorozumievať. Zničia ho. 

Všetci si myslia, že sa s nimi idú zvítať. Len David 

zistí zaujímavú informáciu, že mimozemšťania 

odpočítavajú. No neskoro, ľudia mu neuverili. Lode 

vystreľujú taký silný laser, že to zabije všetkých 

ľudí v okolí 50 km. Tí, čo to prežili, však vymýšľajú 

ďalší plán…  
 

Miriam Sysáková: Môj najobľúbenejší seriál sú asi 

Oteckovia. Oteckovia je rodinný seriál, ktorý chodí 

večer na Markíze pred večernými televíznymi 

novinami. Prvá časť seriálu bola odvysielaná v roku 

2018. Hlavné postavy sú: Vlado Bielik (Filip Tůma), 

Marek Bobula (Vladimír Kobielsky), Tomáš Oravec 

(Marek Fašiang), Alex Becker (Braňo Deák). Braňo 

Deák, ktorý stvárnil Alexa Beckera, odišiel v roku 

2021. Nahradil ho iný herec, ktorý stvárňuje Dávida 

Veselého (Daniel Žulčák). Moja najobľúbenejšia 

postava v Oteckoch je Miša.  

 

Julia Paľová a Karolína Mášiková: Demon Slayer 

je japonský anime seriál podľa komiksov od  

 

japonského spisovateľa Kojoharu Gotige. Život 

dobrosrdečného chlapca Tondžiroa, ktorý sa v 

období Taišó (1912 - 1926) živí predajom uhlia, sa 

obráti jedného dňa hore nohami, keď jeho rodina 

padne za obeť démonovi a jeho mladšia sestra 

Nezuko sa sama premení na démonku. Obidvaja 

súrodenci sa spoločne vydajú na cestu, aby zistili, 

ako Nezuko premeniť naspäť na človeka a zároveň 

sa pomstili vrahovi ich rodiny. 
     

Felix Kačaljak: Scooby Doo: Hádaj kto je americký 

detektívny seriál pre deti, v ktorom hrajú hlavnú 

úlohu pes Scooby Doo a štyria teenageri Fred Jones, 

Daphne Blake, Velma Dinkley a Norville "Shaggy" 

Rogers. Spolu cestujú vo svojom aute Mystery 

Machine a riešia rôzne záhady. Je to asi pre deti 7+, 

lebo sú tam aj strašidlá a opustené budovy. 
 

Richard Vodilka: Moje obľúbené filmy a seriály sú 

hlavne také sci-fi. Ako napríklad príbeh o 

svetoznámom čarodejníkovi Harrym Potterovi. 

Alebo mocní džedajovia s laserovými mečmi, ktorí 

ovládajú silu v Star Wars. Ale aj vtipné veci ako 

seriál o mladom géniovi Sheldonovi. Tak či tak 

som si ešte nenašiel svoj obľúbený seriál, ale 

chcem si niekedy na Disney+ pozrieť 

Mandaloriana. 
 

Hugo Barta: Squid Game je seriál Netflixu, ktorý je 

jeden z najpopulárnejších. Videli ho takmer všetci 

používatelia Netflixu. Je tam aj veľa násilia, tak ho 

odporúčam len tým, ktorí sa neboja krvi, a ktorí 

pozerali film Hra o život. Je to taká príprava. Tým, 

ktorým sa tento seriál páčil, odporúčam seriál Alice 

in Bonderland. Je to v podstate to isté. Seriál Alice 

in Bonderland je seriál Netflixu, len nie je taký 

populárny. Sú to skvelé seriály. 
 

Adam Mikita a Artem Belkin: Star Wars je super 

film. Sú tam laserové meče a laserové pištole. Je tam 

Ray, Luk Skywalker. Palpatin, Fin a Kiloren. 

Strieľajú tam a bojujú. Je 9 dielov. Náš obľúbený je 

asi diel 7. V sedmičke zvíťazili zlí nad drobrými. 

Naša obľúbená postava je asi Chewbaca. Je tu aj 

postava, ktorá je na oboch stranách. Je to Anakin 

Skywalker. Najprv bol dobrý, ale potom sa spolčil s 

Palpatinom a skoro zabil Obi-Vana Kenobiho. Sú tu 

aj rôzne typy stíhačiek, napríklad Tie, X-wing, 

Milenium Falcon. 
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Jakub Pati a Tomáš Laurinc: Náš obľúbený 

Youtuber je Dodloo. Je to náš spolužiak Dominik 

Doubek. Točí mega super hry. Sú to hry ako 

Minecraft, Roblox a Brawl Stars. Má 146 

odberateľov. Naše obľúbené video od neho je 

ROBLOX#001. V tejto minihre sú samí cheatri. Cez 

letné prázdniny má cieľ dosiahnuť 200 odberateľov. 

Hrá to na PC a na mobile. Plánuje si kúpiť PLAY 

STATION 5, a na ňom točiť MINECRAFT a 

ROBLOX. Naše druhé obľúbené je o trochu menej 

mega, ako to prvé a volá sa 

BRAWLSTARS/PADLAMISANDY. Je také super, 

lebo mu pridalo veľa odberateľov. A ešte dajte mu 

odber a like na všetky videá.  
 

Bruno Hrehovčík: Môj najobľúbenejší seriál je Lost 

in Space. Je to o rodine Robinsonovcov, ktorých 

nebaví život na Zemi a chcú odcestovať na ďalekú 

planétu Alfa Centauri, na ktorej je tiež život. Cestujú 

tam na vesmírnej lodi Rezolute aj s inými rodinami. 

Rezolute však nápadne zlý mimozemský robot a 

urobí tam veľký chaos a väčšina kolonistov 

stroskotá na planétach. Pri tomto incidente zomrie 

27 ľudí. Podarí sa Robinsonovcom a ostatným 

rodinám dostať naspäť na Rezolute? A podarí sa im 

vyhrať konečnú bitku s robotmi? To uvidíte, keď si 

pozriete 3 série po 10 dielov tohto super seriálu. 
 

Ema Kordošová a Sára Kršková: Encanto je podľa 

nás veľmi dobrý film. Je to o rodine, v ktorej majú 

skoro všetci superschopnosti. Hlavná postava je 

Mirabel. Ona jediná nemá žiadnu superschopnosť. 

Mirabel má otravnú sestru, ktorá ju nemá rada. Volá 

sa Isabel a dokáže vyčarovať kvety. Potom má ešte 

veľa rodinných príbuzných, ale tých tu už nejdeme 

menovať, lebo je ich naozaj veľa. Aby sme to 

zhrnuli, tak ten príbeh je o tom, ako sa Mirabel snaží 

zachrániť svoju rodinu pred tým, aby stratili svoje 

schopnosti. 

 

 
POKEC SO ŠTVRTÁKMI – Aký je tvoj zážitok z Veľkonočných prázdnin? 
 

Greta Hana Weissová: V stredu u mňa spali moje 

najlepšie kamošky: Elinka a Stelka. Išli sme spolu 

do OC Eurovea, tam sme boli v Zare, kde sme si 

všetky tri kúpili rovnaké tričká. Potom sme sa boli 

najesť. Dali sme si sushi, ako dezert sme si dali 

“maršmelouny”. Chceli sme si dať aj zmrzlinu, ale 

nikde nemali. Tak sme išli do kina na Príšerákovcov 

2, lebo nič iné nepremietali. Mysleli sme si, že tam 

budú nejakí ľudia, ale nebol tam nikto a nás po 

desiatich minútach film prestal baviť, tak sme hrali v 

kine schovávačku. 
 

Hugo Barta: Prvý deň som mal oslavu menín. 

Oslavoval som v Cyber jumpe a potom som pozval 

na prespávačku Bruna a Matyho. Stavali sme 

stavebnicu Gravitrax a Bruno ju rozsadol. Potom 

sme išli s celou rodinou na lyžovačku do 

Švajčiarska. Dalo sa lyžovať len doobeda a poobede 

sme chodili na rôzne atrakcie. Napríklad na takú 

sedačku, ktorá išla 85 km/h a 100 metrov nad 

zemou. Ešte tam bol aj taký orol, ktorý ťa najprv 

vyviezol, a potom rýchlosťou 90 km/h zletel, tiež 

okolo 100 metrov na zemou. Išli sme aj vlakom do 

výšky 3400 m.n.m. Fungoval od roku 1912 a bol 

tam aj pôvodný tunel cez ľadovce. Bol tam pekný 

výhľad.  
 

Miriam Sysáková: Môj najkrajší zážitok počas 

veľkonočných prázdnin bol to, že som aj s rodičmi 

bola na prázdninách u mojej babky a dedka. Moja 

babka a dedko bývajú v dome, ktorý má veľkú 

záhradu, čo je len dobré, lebo som sa mohla aspoň 

vybehať, lebo bývame v byte. Na záhrade mám 

hojdačku, na ktorej som sa hojdala. Babka má na 

záhrade malé políčko, v ktorom som pomáhala sadiť 

hrach a robiť chodníky. S dedkom som hrala futbalové 

zápasy a jeden som hrala aj s maminkou. Keď som 

hrala futbalový zápas s maminkou, tak sa nám 

prepichla lopta v tŕní, ale našťastie sme mal ešte jednu 

futbalovú loptu. Boli to super veľkonočné prázdniny. 
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Dominika Benčová: Na Veľkonočný pondelok nás 

môj otec vyšibal a oblial nás pohárikom vody a 

potom sme išli vyvenčiť nášho psíka. Keď sme sa 

vrátili, tak nám mamina povedala, že videla niečo 

vonku a išli sme s bratom hľadať vajíčka na záhradu. 

Potom som si s maminou pozrela film Andílek na 

nervy. A večer sme s bratom hrali Monopoly veľmi 

dlho. Na druhý deň som išla s maminou ku 

kaderníčke, a keď sme sa vrátili, tak sme sa doobeda 

hrali s bratom Monopoly a musela som mu zaplatiť 

20 miliónov. Musela som skoro všetko predať, takže 

som prehrala. Ale potom som išla s bratom a mojím 

psíkom na prechádzku a dali sme si preteky, že kto 

bude prvý doma. 
 

Oliver Gazárek: Cez prázdniny som išiel navštíviť 

moju rodinu do Čiech. Druhý deň som s bratom išiel 

na lezeckú stenu. Keď sme išli na ďalší deň do 

reštaurácie, tak sme sa zastavili v cukrárni vedľa. V 

nedeľu sme sa vrátili z Čiech. A v pondelok sme 

vyšibali osem domov. Po obede sme sa išli učiť triky 

na kolobežkách. Na druhý deň to isté, potom sme sa 

u kamaráta hrali s nerfkami. 
 

Dominik Doubek: Cez Veľkú noc normálne 

chodíme ku starým rodičom polievať a šibať. Ale 

tento rok sme zostali doma. Na Veľkonočný 

pondelok som hľadal veľkonočné vajíčka a všelijaké 

sladkosti. Deň predtým sme boli v kine na Sonic 2. 

V stredu som bol na Hugovej oslave v Cyber jump. 

Najviac sa mi páčila hrazda 3 metre nad zemou, na 

ktorú si sa zavesil, chvíľu húpal, a potom si sa pustil 

a padol do obrovského nafukovacieho vankúša. 
 

Šimon Záriš: V stredu sme boli u babky a stretol 

som sa tam aj s bratrancom. Vo štvrtok sme boli 

zase u babky a s bratrancom sme išli von, ale 

zabudli sme si kľúče a mobil tiež, takže sme ostali 

vymknutí. V piatok sme boli vyzdvihnúť bratranca 

do Svätého Jura a išli sme do Bojníc. Boli sme na 

Bojnickom zámku a v ZOO. Prespali sme v nejakom 

hoteli. V sobotu sme boli v Escape room v 

Bojniciach a boli sme sa pozrieť na dravé vtáky. V 

nedeľu sme boli doma. V pondelok sme boli šibať a 

zarobil som si 30 euríčok. Potom sme boli u babky 

na obede. V utorok sme boli doma a hral som sa na 

PC, hral som futbal.  
 

Karolína Mášiková: My sme cez prázdniny boli vo 

Viedni, v dvoch galériách a v prírodovednom 

múzeu. Veľmi sa mi páčilo v tom prírodovednom 

múzeu, lebo tam boli tri plné sály minerálov a bola 

to poriadna bomba. Keď som si všetky obehla 

veľakrát, bola som totálne zadychčaná. Stálo to za 

to. Mamina mi potom kúpila suvenír: ametyst. 

Pribudol mi do zbierky. V zoo sa mi najviac páčili 

medúzy. A galérie boli nuda. Ale celkovo sa mi 

prázdniny páčili. Po škole v utorok som s babkou 

išla do kina na Sonic 2. Na Veľkú noc ma našťastie 

nikto nevyšibal. Vytrhla som si môj posledný 

mliečny zub! Dostala som od zúbkovej víly chlpatý 

zápisník.  

 

Julia Paľová: Cez prázdniny sme boli v Paríži. Boli 

sme v Disneylande. Bolo tam veľa horských dráh. V 

piatok sme išli na Eiffelovu vežu. Išli sme tisíc 

schodov na Eiffelovu vežu a tisíc schodov z veže. 

Potom sme išli loďou. V nedeľu sme boli pri 

Víťaznom oblúku. Potom sme prišli domov na 

Slovensko. Hľadali sme košíky, ktoré nám na 

záhrade schoval veľkonočný zajko. Potom ma moji 

bratia a tatino vyšibali. V Paríži sú super makrónky. 

Prázdniny boli super.  
 

Félix Kačaljak: Ja som bol v Jordánsku. Moja cesta 

bola takáto: začiatok bol Ammán, potom sme išli do 

Mŕtveho mora (doslova). Nakoniec sme išli do 

Petry. A tam, keď som videl pokladnicu La cazne, 

ako ju tam domáci volajú a videli sme tam pár 

ďalších starých chrámov, dokonca aj jeden rímsky 

chrám, a potom sme stretli Rišiho.  
 

Artem Belkin: V nedeľu som odcestoval do Izraela. 

Leteli sme 2 a pol hodiny lietadlom. V pondelok 

som navštívil nejakú galériu. Boli tam pekné obrazy, 

ale boli tam aj veľmi čudné obrazy. Práve tam bola 

výstava nejakej Japonky, ktorá má 90 a niečo rokov 

a ešte maľuje svoje bodkované obrazy. V ďalších 

dňoch som bol v Tel Avive. Boli sme aj v čínskej 

reštaurácii, kde som si dal sushi, ktoré sa volalo 

Tokyo.  
 

Jakub Pati: V piatok večer sme išli na hokej HC 

Slovan Bratislava – HC Košice. Slovan vyhral 6 : 2. 

Bolo to super! V sobotu som si kúpil 2 hry na 

Nintendo a hral som ich. V nedeľu sme išli oblievať 

k babke a dostal som veľa cukríkov. Vrátili sme sa 

domov až neskoro večer. V utorok sme išli na ďalší 

hokej HC Slovan Bratislava – HC Košice. Slovan 

tiež vyhral ale 3 : 2 po predĺžení. A na ďalší deň v 

stredu sme išli do školy. Veľmi som si prázdniny 

užil. 
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Ester Halászová: My sme cez prázdniny boli s ujom a 

tetou v Španielsku, kde sme sa stretli s mojou sestrou. 

Boli sme aj na Gibraltáre, čo je najjužnejšia časť 

Európy. Videli sme tam malilinké opičky, ktoré boli 

strašne zlaté. Boli sme aj na pláži, kde sme sa kúpali v 

mori aj v oceáne. Môj ujo, tato a brat boli na futbale 

Sevilla vs. Madrid. Boli sme aj v najväčšej katedrále 

na svete. A bolo tam veľmi veľa pochodov. Boli sme 

aj na takom “štadióne”, kde bojuje človek s býkom. 

Španieli sú, ale veľmi nízki, takže môj ujo, ktorý má 

dva metre a niečo, medzi nimi strašne pretŕčal. Okrem 

toho sú strašne tmaví. My sme boli vo viacerých 

mestách: Sevilla, Malaga, Marbela, Gibraltár. Bolo to 

veľmi zábavné. 
 

Bruno Hrehovčík: V utorok 12. 4. 2022 sme išli 

Hugovi na oslavu. Boli tam skoro všetci chalani z 

triedy. Bolo to v trampolínovom parku Cyber jump. 

Bolo tam 10 atrakcií, najviac sa mi páčila hojdačka. 

Tam si sa rozhojdal, pustil si sa a skočil si do penovej 

jamy. Keď nám vypršal čas v Cyber jumpe , jedli sme 

pizzu, a potom sme hrali Squid Game v reálnom 

živote. Prvý ročník vyhral Teo a druhý vyhral Hugo a 

ja som bol strážca. Po oslave sme išli k Hugovi na 

prespávačku, kde sme mali na  večeru McDonald. 

Stavali sme si  stavebnicu Gravi Trax. Večer sme 

pozerali film Deň nezávislosti, čo je film o 

mimozemšťanoch, ktorí napadli Zem a ľudia proti nim 

bojujú. Bol veľmi napínavý, ale Hugo zaspal v prvých 

10 minútach. Ráno som mal na raňajky 7 toastov. Na 

obed sme mali palacinky a Hugo nás parádne 

obsluhoval, robil nám stále nové tousty a nosil nám 

pukance. Keď sme od Huga odišli, bol u nás na chvíľu 

Maty a hrali sme schovávačku. 
 

Lukáš Sláviček: Bol som na Hugovej oslave. Bolo to 

super. Oslava bola v Cyber jumpe. Bol som tam 

prvýkrát. Je to oveľa lepšie ako Jump Aréna. V Cyber 

jumpe je 13 atrakcii a v Jump Aréne iba 3. Mňa 

najviac zaujala taká hrazda. Tam si sa mal chytiť 

hrazdy, spustiť sa, v polke cesty sa jej pustiť a padnúť 

na airbag. Naučil som sa tam (zatiaľ iba na trampolíne) 

salto dopredu (konečne). Určite tam choďte, je to tam 

super. 
 

Laura Kiššová: My sme sa s rodinou rozhodli, že 

strávime prázdniny v Slovinsku v meste Piran. Boli 

sme v Art hoteli Tartini. Každý deň sme tam mali 

super raňajky. Bolo to pri mori, ale nekúpali sme sa, 

lebo more bolo ešte studené. Navštívili sme hradby aj 

okolité mestá a bolo tam krásne. Každý deň som tam 

jedla čerstvo chytenú rybu, vyprážané kalamáre a 

úžasnú zmrzlinu. Boli sme aj na kostolnej veži, bol 

tam krásny výhľad. Posledný deň sme sa zastavili ešte 

v talianskom mestečku, ktoré sa volá Terst. Boli sme 

pri brehu mora a videli sme tam na sebe natlačené 

medúzy. Bolo ich približne 1 000. Bolo to super a 

zaujímavé. Na obed som mala pizzu Margharita Tuna 

a bola vynikajúca. Boli to super prázdniny. 
 

Ema Kordošová: V pondelok sme išli na výlet do 

Chladničky. Je to v Česku, a to mestečko sa volá 

Lednice (po slovensky Chladnička). Najprv sme išli do 

skleníka, v ktorom bolo viac ako 500 druhov rastlín. 

Bolo to veľmi pekné a najstaršia palma tam mala 500 

rokov. Boli tam aj dve jazierka, v ktorých plávali 

krásne rybičky. Potom sme išli na dve prehliadky 

nádherného zámku. Bol veľmi veľký a v minulosti tam 

žila rodina, ktorá mala 11 detí (9 dcér a 2 synov) a 

neskôr sa presťahovali do Lichtenštajnska (ktoré je 

podľa nich pomenované) kvôli vojne. Potom sme sa 

išli prechádzať po zámockej záhrade, v ktorej bolo 

strašne veľa kvetov a nádherná tráva. Dozvedeli sme 

sa, že zámocký pán si pri zámku chcel postaviť kostol, 

ibaže sa nevedeli dohodnúť, a tak si tam nakoniec na 

truc postavil minaret. Išli sme sa pozrieť aj na ten a išli 

sme až úplne hore, čo bolo 302 schodov. Potom sme 

išli veľmi dlho loďou na Janov hrad, odtiaľ sme sa peši 

vrátili k autu a išli sme späť do Bratislavy. 
 

Sára Kršková: Ja som cez prázdniny bola v Dlhej Vsi. 

Prvé dva dni sme boli v troch jaskyniach. V Domici, 

Gombaseckej jaskyni a v Ochtinskej aragonitovej 

jaskyni. Každá jaskyňa bola úplne iná. Dozvedela som 

sa, že v Gombaseckej jaskyni je v jedinej rozsiahla 

výzdoba "brčiek". Keďže bola Veľká noc, tak sme pri 

jaskyniach hľadali vajíčka. Na tretí deň sme išli na 

výlet do Košíc, kde sme si boli pozrieť Dóm sv. 

Alžbety a centrum mesta. Posledný deň sme boli na 

trojhodinovej túre, ale my sme to skôr považovali za 

dlhú prechádzku. Hneď na začiatku cesty nám pred 

nosom prebehli dve srnky. Potom moja sestra Lara 

začala rozprávať o medveďoch, a tak som si radšej 

našla dve veľké palice a mama ma potom vyhrešila, a 

tak som ich potom odhodila. Keď sme sa vrátili z 

prechádzky, domáci nás pozvali na opekačku. Ja a 

Lara sme sa stále naháňali a ja som skoro spadla na 

schodoch. Veľmi sa mi tam páčilo. 
 

Alexander Adam: Boli sme na hrade v Rakúsku, aj 

keď som bol chorý. Keď som prišiel domov, zahral 

som si trocha s kamošom. Na druhý deň sme s mojím 

kamošom natáčali videá (keď si chcete pozrieť, tak 

meno je Dodloo). V utorok som sa len pripravoval do 

školy. A v ten istý deň som si aj našiel nových 

kamarátov. 
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POKEC SO ŠTVRTÁKMI – Škola v prírode
Artem Belkin: 16. mája sme išli do Euromesta, kde sa 

konala škola v prírode. Hned' v prvý deň Lali rozbila 

okno, a tak sme sa ocitli na Holandskej ulici sami (teda 

okrem Kristínky). Prvú noc mi bolo zle, ale našťastie 

som zostal v Euromeste. V utorok sme sa rozdelili na 7 

krajín (boli tam aj iné školy). Po tom ako sme sa 

rozdelili, sme zistili, že v týchto skupinách budeme 

súťažiť v Majstrovstvách Euromesta. Ja som bol v Česku. 

Po rozdelení sme mali dve zo štyroch častí majstrovstiev. 

V stredu sme mali Talent – ja som mal so Šimonom 

divadlo. Všetci nám tlieskali (dokonca aj Stupavčania). 

Ešte pred Talentom sme išli na Červený Kameň. Ja som 

si kúpil veľmi pekný prívesok. Vo štvrtok sme mali tretiu 

a štvrtú časť Majstrovstiev Euromesta. A nakoniec v 

piatok sme išli domov. A čo si myslíte, čo sme hrali 

najviac v škole v prírode? Myslite, že futbal? Neuhádli 

ste. Najviac sme hrali basketbal! 

 

Miriam Sysáková: Mám veľa najlepších zážitkov zo 

školy v prírode. Asi jeden z najlepších bol, keď sme sa 

mali rozdeliť do tímov. Nášmu tímu pripadol štart 

SLOVENSKO! Potom nám povedali, že sú to 

Majstrovstvá Európy a sú rozdelené na tri časti. Prvú časť 

sme hrali v utorok poobede, keď pršalo a nemohli sme 

ísť von. Prvá disciplína bola, že sme hádzali vrecká do 

terču. Druhá disciplína boli piškvorky. Tretia disciplína 

bola, že sme fúkali papierovú loďku po zemi. Poslednou 

disciplínou v prvej časti bolo hranie mikáda. Večer sme 

mali druhú časť Majstrovstiev Európy, kde sme mali tri 

disciplíny. Prvá bola, že sme mali nakresliť svojho 

trénera. Na začiatku nám bola pridelená animátorka 

Katka, ktorá bola najlepšia! Každý mal na to len 45 

sekúnd. Druhá disciplína bola, že sme sa mali chytiť za 

ruky a mali sme si posunúť hula hop bez toho, aby sme 

sa pustili. Potom sme si vyžrebovali tanec a my sme si 

vyžrebovali ľudovky. Tancovať na ľudovky bola celkom 

sranda. Tretia čas, zároveň aj finále, bolo vo štvrtok 

poobede vonku. Každý štát dostal rozpis úloh alebo 

stanovíšť na papieri. My sme mali ako prvé stanovište 

lukostreľbu, ktorá nám až tak veľmi nešla. Na ďalšom 

stanovišti sme hádzali škatuľou. Keď sme dokončili 

druhé stanovište, tak sme sa presunuli na tretie 

stanovište, ktoré bolo asi najmenej stresujúce. 

Animátorka nám položila otázku, a keď si správne 

odpovedal, tak ti dala cukrovú vatu. Potom sme mali 

skladať mapu Európy, ktorú sa nám podarilo poskladať 

5x za 10 minút! Na ďalšom stanovišti sme hrali pexeso s 

vlajkami. To sme stihli tak, že nám animátorka dávala 

otázky na hlavné mestá štátov Európy. Na šiestom 

stanovišti sme mali vystavených panáčikov s vlajkami a 

my sme k nim mali bežať. Posledné stanovište bolo 

hľadanie lístkov v miskách. Večer sme sa dozvedeli, kto 

vyhral titul Majstra Európy. Titul Majstra Európy získalo 

SLOVENSKO! 

 

Felix Kačaljak: Môj najlepší zážitok bol výlet na hrad 

Červený Kameň. Videli sme tam celú zbrojnicu, rytiersku 

miestnosť, koč, 4 x 4 metre gobelínu, rytiersku zbroj a 

obchod zo suvenírmi. Kúpil som si tam meč na koženej 

šnúrke, ktorý má v strede nádherný, ale umelý rubín. 

Radím Vám sa prihlásiť do letného tábora 

EUROMESTO. 

 

Sára Kršková: Môj zážitok bola celá škola v prírode, ale 

najlepšia vec bola, keď sme chceli ja, Emka a Gretka 

spať v bunkri. Skúšali sme to dvakrát, no ale ani raz sme 

to nezvládli. Za prvé, lebo sme sa tam veľmi tlačili, lebo 

sa Gretka hrozne rozťahovala, a tým pádom ja a Emka 

sme sa tlačili v rohoch. Nakoniec Gretka vyhlásila, že sa 

tam tlačí, a pritom tam mala najviac miesta. Keď sme to 

skúšali druhýkrát, vzdali sme to ešte rýchlejšie, lebo ma v 

ten večer bolela hlava a odišla som ako prvá. Takže 

nakoniec sme každá spala vo svojej posteli. 

 

Dominik Doubek: Môj najlepší zážitok v škole v prírode 

bol asi v stredu, keď sme pred obedom mali kasting a 

večer aj talentovú šou. Ja som sa nezapojil, lebo som im 

nemal čo predviesť, ale neľutujem to, lebo sme sa zatiaľ s 

Dimom a Tomim vonku zabavili. Chvíľu po kastingu 

sme išli na hrad Červený kameň, kde som si kúpil kušu. 

Pár minút nato mi Adam stratil jeden šíp. Bol z toho 

šťastný, lebo dostrelil najďalej. Ešte som cestou naspäť 

Dimovi zjedol celý balík čipsov. Na talentovej súťaži sa 

mi najviac páčili dvojice: Adam, Teo a Šimon, Artem. 

Adam s Teom hrali pantomímu, ale veľmi vtipne a 

Šimon s Artemom 1 v 1.  

 

Oliver Gazárek: Moje najlepšie zážitky boli, keď sme sa 

išli ubytovať a rozprávali cez okná. Potom sme si išli dať 

niečo sladké. O chvíľu naše baby rozbili okno, takže ho 

museli vymieňať. Ďalšie dobré zážitky boli beh Európou, 

Eurománia. Beh Európou bol zábavný, lebo sme boli v 

dvojiciach a behali sme po celom ihrisku. Eurománia, 

tam sme robili zábavne aktivity a potom večer bolo 

vyhodnotenie a ja s mojim tímom sme vyhrali. Bol tam aj 

bar, ktorý sa volal Frogi bar. Bolo tam úplne všetko. 

Cukrová vata, čipsy, lízanky, tik–taky, mentosky, 

kukurica na oleji a chili čipsy. Päť dní spolu s našou 

triedou ubehlo veľmi rýchlo a ďalšie zážitky pokračujú v 

škole. 
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Boris Fischer, 3. Elfs 

Elia Salnerová, 3. Elfs 

Zoe Kovač, Daniela Ontková, 3. Elfs 

Amália Neveďalová, 3. Elfs 
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Ivo Habánik, 3. Elfs 

Robert Kužela, 3. Efs Adela Medová, 3. Elfs 

Michaela Kabátová, 3. Elfs 


