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Učíme sa vytvárať rým 

Škola to je super vec, 
už tam nie je žiadna pec. 
Učíme sa abecedu, 
robia z toho veľkú vedu. 
 
Je tam super sranda, 
super banda, 
všetko sa tam naučíme, 
učiteľku potešíme. 

P. Jandačková, 5. roč. 

Vetríček maličký, 
pohlaď nám hlavičky. 
Pýria sa nám tváričky, 
my sme tvoje detičky. 
 
Vetrisko chlapčisko, 
kade stále duješ? 
Nevystrájaj toľko! 
Lístie rozfukuješ. 

D. Dudoňová, 5. roč. 

Vetrík maličký, 
pohlaď naše mamičky, 
aby nám spokojne spali, 
a pritom sa dobre mali. 
 
Vetrisko, chlapčisko, 
kade chodíš na ihrisko? 
Beháš, skáčeš, kopeš do lopty, 
a pritom si plný ochoty. 

M. Pavlík, 5. roč. 
 

Vetríček maličký, 
pohlaď mi ručičky, 
Ja som veľmi malá, 
rada by som sa hrala. 
 
Vetrisko, chlapčisko, 
kade lietaš? 
Ešte domáce 
úlohy nemáš! 

T. Špiriak, 5. roč. 

Vetríček maličký, 
pohlaď mi ručičky, 
teším sa do školy, 
dostanem pochvaly. 
 
Vetrisko chlapčisko, 
nebuď protivisko. 
Maj nás veľmi rád, 
buď náš kamarát. 

L. Feješová, 5. roč. 

 

Hádanky - O počasí 

1. Fučí, dudre píska a dverami trieska.  
2. Čo klopká na oblok a do vnútra nejde? 
3. Nemá to nohy a predsa to ráno vyjde. 

4. Aký rak sa nedá chytiť? 
5. Váľa sa v údolí, z úst sa jej kúdolí. 
6. Prišiel v noci sklár, zasklil mlákam tvár.  

Odpovede na hádanky môžete doniesť členkám redakčnej rady.
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Výstavka ovocia a zeleniny  

Základná organizácia Slovenského zväzu 
záhradkárov v Kotešovej v spolupráci s Obcou 
Kotešová zorganizovala ako každoročne Výstavu 
ovocia, zeleniny, kvetov, dekorácie a výrobkov 
z výpestkov, ktorú sme navštívili 2. októbra.  
Počas výstavy komisia vybrala víťazné  exponáty 
záhradkárov a ostatných občanov Kotešovej, 
ktoré boli ocenené počas otvorenia výstavy.  

  V tomto roku bola 
úroda ovocia a zeleniny 
výborná, ale zmenšili sa 

priestory na výstavku. Pestovatelia z obce priniesli 
do sály Kultúrneho domu v Kotešovej ukážky 
tohtoročnej úrody. Medzi vystavovanými kúskami 
nechýbala vyrezávaná obrovská tekvica, ozdobné 
malé tekvičky, rôzne druhy jabĺk, hrušky, hrozno, 
orechy, mrkva, petržlen, papriky, zemiaky, 

kukurica, cibuľa, cesnak, cvikla, fazuľa, huby... 
Tohtoročnou zaujímavosťou boli aranžované 

koše a zátišie na hrabliach aj s húskami. 
 

   
 

Aj naši žiaci a učitelia prispeli so svojimi pestrými nápadmi, kde 
ukázali fantáziu, zručnosť a tvorivosť. 

   
 

Okrem výrobkov si pripravili žiaci 3. ročníka aj zaujímavý kultúrny 
program, a to humornú scénku s názvom Na tom našom dvore a hru na 
harmonike v podaní Adriána Feješa. 
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Príbeh s danými podstatnými menami 

  

Európsky turista sa vybral na výlet do Turecka. Keď prekročil hranicu, 
prvé čo zbadal, bolo obrovské more. Navštívil hlavné mesto Turecka 
Ankaru. V meste videl veľký most a za ním park s kolotočmi. Po dlhšom 
cestovaní objavil rozsiahlu púšť. Po niekoľkých kilometroch natrafil na 
farmu, v ktorej pastier vyťahoval húsa z kaluže. Cestou späť nedával 
pozor a spadol do tŕnia. Keď sa konečne dostal z tŕnia, stretol geografa, 

ktorý sa pripravoval na prednášku o zemskej osi. Výlet sa mu veľmi 
páčil. 

         S. Kurkin, 6. ročník 

Naše húsa utieklo cez hranice. Pastier ju išiel hľadať, ale uviazol v tŕní. 
Išli okolo turisti z Európy a pastier začal kričať: „Spadol som do 
slaného mora, v ktorom je púšť a aj pichľavé tŕnie.“ Turisti ho vytiahli 
a povedali si, že pôjdu na kolotoč. Kolotoč sa nachádzal na veľkom 
a peknom moste, kde bola kaluž. Kolotoč sa točil okolo zemskej osi. 

         N. Kubíková, 6. ročník 

Naše húsa bolo v Turecku na kolotoči. Vedľa neho bol pastier, ktorý 
ležal v kaluži. Oproti stál turista z Európy, ktorý prešiel cez hranicu 
po zemskej osi na most. 

         P. Maslovský, 6. ročník 

Zo školských lavíc 

Učiteľka geografie skúša žiaka u slepej mapy 

Slovenskej republiky: „Kde je Martin?” 
Žiak neomylne ukáže na Kotešovú. 
Učiteľka: „Nie, to nie je Martin.” 
Žiak: „Aha, nepresťahovali ho? Vždy bol predsa 
tu.”

Európa 

turista 

kolotoč 

Turecko most pastier 

hranica húsa kaluž 

púšť more tŕnie (zemská) os 
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Tretiaci píšu druhákom, čo ich čaká v 2. ročníku 

  

Milí druháci, 
rád by som Vám napísal o tom, čo Vás bude čakať v druhom ročníku.  
V matematike budete rátať do sto a používať zápis príkladov pod seba. Zlepšíte sa 

v čítaní a písaní, budete mať menej prepisov ale viac diktátov. Naučíte sa, kde písať ypsilon 
po tvrdej spoluhláske. V prvouke sa dozviete veľa nového o rastlinách, živočíchoch 
a človeku. Venovať sa budete aj pravidlám cestnej premávky. Môj obľúbený predmet bola 
informatika. Na nej sa naučíte pracovať s počítačom. 

Určite sa Vám bude druhý ročník páčiť. 
          Maroš Masarovič 

Ahojte druháci! 
V tomto liste by som Vám chcela prezradiť, čo sa 

budete učiť v druhom ročníku. Viem to, lebo som už tretiačka. 
Druhý ročník je podľa mňa veľmi ľahký.  

Naučila som sa písmená malej aj veľkej abecedy. 
Trošku mi dalo zabrať písanie i, í, y, ý. Ale pretože som 
šikovná, tak som to zvládla. Naučila som sa aj rozdelenie 
hlások. A v matematike rátať čísla do 100 pod seba. 

Prajem Vám veľa úspechov v druhom ročníku! 
Vaša tretiačka  

          Veronika Ďuračková 

Milí druháci! 
Srdečne Vás pozdravujem. Od septembra ste nastúpili do druhého ročníka. Opäť sa 

naučíte veľa nových vecí. Už ste určite zvedaví a ja Vám to teraz prezradím. 
Na hodine slovenského jazyka sa budete učiť rozlišovacie znamienka, pozdravy, 

predstavenie sa, delenie hlások, čo je to slabika, slovo, veta a písať listy. Na matematike sa 
naučíte počítať do sto, prechod cez desiatku, reťazovky. V Čítanke si budete čítať veselé 
a dobrodružné príbehy. 

Želám Vám veľa úspechov a dobrých známok. 
Vaša kamarátka  

          Nikolka Odváhová 

Milí druháci! 
Už ste v druhej triede a čakajú Vás nové zaujímavé veci. 
Z matematiky sa naučíte počítať a odčítať čísla do sto. Tiež budete riešiť slovné úlohy. 

Zo slovenčiny sa naučíte samohlásky, spoluhlásky aj dvojhlásky. Aj rozdelenie slabík. 
Naučíte sa písať i, í, y, ý po mäkkých a tvrdých spoluhláskach. V Čítanke budete mať pekné 
čítanie. 

Prajem Vám veľa úspechov a dobré známky. Teším sa na Vás v škole. 
Vaša kamarátka  

          Daniela Hložná  
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Ahojte druháci! 
Rada by som Vám prezradila, čo sa budete učiť v druhej triede. Na slovenskom jazyku 

sa budete učiť, čo je to hláska a písmeno. Hlásky budete rozdeľovať na samohlásky, 
spoluhlásky a dvojhlásky. Budete ich rozdeľovať aj na tvrdé a mäkké. Okrem toho sme písali 
aj veľa diktátov. Na matematike sa budete učiť počítať do sto. Nová pre Vás bude aj 
geometria. Budete rysovať priamky, úsečky a vyznačovať body na nich. Mali sme aj čítanie, 
kde sme prečítali veľa pekných príbehov a rozprávok. Na prvouku vytvoríte veľa 
zaujímavých projektov. Mne sa najviac páčil projekt domáca farma. 

Dúfam, že sa Vám bude dariť a na konci roka budete mať samé jednotky. 
S pozdravom  

          Maťka Polková  

Ahojte všetci! 
Najprv by som Vás všetkých chcela privítať v druhej triede. Nemusíte sa jej báť. To, 

čo ste sa naučili v prvej triede, budete ďalej rozvíjať v druhej. 
Naučíte sa počítať až do sto. V slovenčine spoznáte nové pojmy - hláska, znak, 

rozdelenie hlások, ako sa píše list a veľa ďalších vecí. Na hodinách prvouky spoznáte rôzne 
živočíchy a rastliny. Ďalej spoznáte našu Zem, krajinu i dedinu, v ktorej žijeme. Budete robiť 
rôzne projekty a založíte si čitateľský denník. 

Čaká Vás toho dosť, tak veľa chuti do práce. 
Želá Vaša kamarátka 

          Anička Lamlechová 

Ahojte druháci! 
Všetci tvrdia, že druhý ročník je veľmi ľahký. No mne sa to také 

ľahké nezdalo. 
Budete sa učiť rozdelenie hlások. Po tvrdých a mäkkých 

spoluhláskach budete správne dopĺňať mäkké i alebo tvrdé y. No 
poviem Vám, kým sme si zvykli, aké i/y písať, dostali sme zopár zlých 
známok. Určite Vás pani učiteľka naučí písať listy, aby ste aj Vy mohli 
napísať list druhákom, keď budete tretiaci. A matematika? Tá je 
naozaj ľahká. Naučíte sa počítať do 100, rysovať priamku a úsečku 
a budete rátať veľa slovných úloh. 

Všetkých Vás pozdravujem a želám Vám veľa úspechov 
v druhom ročníku. 

          Vilko Begáň 

Milí žiaci! 
Už ako žiačka tretieho ročníka Vám môžem prezradiť, čo sa budete učiť v tom 

druhom. Ako nový predmet Vám pribudne informatika, kde sa naučíte základné veci 
o počítači a môžete sa zahrať aj nejaké hry. Predmety ako SJL a MAT už poznáte. Na MAT 
sa naučíte počítať do 100 a na SJL budete zvládať pravopis. 

Užite si kopec zábavy. Držím Vám palce. 
Vaša kamarátka  

          Lili Baltová  
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Tajnička 
Jediný cicavec, ktorému nevadí bez žiadneho obleku silný tlak vody a navštevuje hĺbku 

až 1 kilometer, je __ __ __ __ __ __    __ __ __ __ __ __ __ __. Cicavec druhu veľryby 

tam schádza kvôli mäkkým kalamárom a rybkám. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Čím vchádzame do triedy? 

2. Dravcom lovený živočích sa 

nazýva... 

3. Ako sa volal cisár, ktorý podpálil 

Rím? 

4. Konflikt medzi niekoľkými krajina-

mi sa volá... 

5. Výrobok z mlieka 

6. Psí orgán čuchu je... 

7. Loď zastavíme vyhodením... 

 

8. Morská rybka ... očkatý známa aj 

ako „Nemo“ 

9. Z čoho robíme na Vianoce 

polievku? 

10. Orgán zraku je... 

11. Zviera, ktoré má chobot je... 

12. Vták-poštár, chová sa na mäso, 

niektorí ľudia ho volajú okrídlený 

potkan 

13. Súčasť konského postroja na 

sedenie je... 

14. Opak slova obutý je... 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7. 
        

8. 
        

9. 
        

10. 
        

11. 
        

12. 
        

13. 
        

14. 
        

autorky: 

N. Hvorečná, P. Gažiová, 9. roč. 



- 9 - 

 

CHORÁ ŽIRAFA 

 Riaditeľovi miestnej ZOO priniesol dozorca znepokojivú správu, že 

žirafa má chrípku. Riaditeľ vybral zo stolíka knihu a v nej našiel všetko, čo 

sa týka chrípky u žirafy. Zastonal: „Kým bude svrbieť žirafu v nose, prejde 

ešte sedem či osem dní.“ 

 Zobral telefón a zavolal doktorovi: „ Pán doktor, prosím, príďte rýchlo, ochorela 

nám žirafa.“ Doktor nelenil a s lekárskou taškou bežal do ZOO. V tej rýchlosti si zabudol 

aj kabát a klobúk. No v ZOO medzitým začali kýchať aj ostatné zvieratá. Doktor všetky 

vyšetril a po dlhej chvíli sa konečne dostal aj k žirafe. Zbadal ju a zhlboka si vzdychol: „ 

A ako zmeriame žirafe teplotu?“ Zakričal na dozorcu:  

„ Dovezte mi vysokozdvižný vozík!“ Keď mu ho priviezli, dal sa vyviezť k žirafinej hlave 

a do úst jej vložil teplomer. Ukazoval 45 stupňov!  „Takúto teplotu som jakživ nevidel!“ 

chytal sa za hlavu doktor. Hneď jej naordinoval lieky, kvapky do nosa, šál na krk 

a vyhrievanú stajňu. Musela piť iba horúci čaj s citrónom a jedla veľa ovocia.  

 Po týždni sa konečne uzdravila a mohli ju vypustiť do výbehu, kde sa na ňu tešili 

návštevníci ZOO a všetky ostatné zvieratá. 

         Braňo Hvorečný, 7. trieda 

PREČO MÁ LEOPARD NA KOŽUCHU ŠKVRNY? 

 Voľakedy veľmi dávno mal leopard snehobiely kožuch. Aj mu ho zvieratká závideli! 

Leopard bol namyslený a priatelil sa iba s ohňom. Vždy k nemu chodil, keďže býval od 

neho ďaleko, pozval ho k sebe na návštevu. „Ale keď prídem, nebudeš sa báť?“ opýtal sa 

oheň. „Kdeže,“ odpovedal namyslený leopard.  

„Tak ťa navštívim, ale keď sa raz pohnem, už sa nedokážem zastaviť.“ 

 Oheň sa vybral na návštevu k svojmu „priateľovi“. Rastliny, ktoré mu prišli do 

cesty, spálil, horel celý les. Keď to leopard zbadal, so strachom mu zakričal, že by bolo 

lepšie, keby sa zastavil. Ale oheň sa nedal zastaviť. Len sa blížil, všetko spálil 

na uhoľ. Leopard len tak-tak stihol opustiť svoj dom. Horiaca tráva však 

popálila jeho nádherný kožuch. 

 Odvtedy má leopard na kožuchu škvrny a bojí sa ohňa.  

         Janka Nemčeková, 7. trieda 

Osemsmerovka 

Po vyškrtaní všetkých slov zo zoznamu vpravo ostanú niektoré písmená nepreškrtnuté a 

tieto písmená tvoria tajničku (8 písmen).  

Idú dve paradajky po ceste a jednu zrazí auto a tá druhá sa smeje: 
 __ __ __, __ __ __ __ __! 

A Z I M A B K N O Č  Ananás 

Brána 

Kvetináč 

Pin 

Šok 

Tam 

Zmrzlina 

Zvon 

Hrob 

Kos 

Nos 

Oko 

Sto 

Tieň 

Varecha 

Vrtoch 

Liek 

Mor 

Nohy 

Noty 

Sob 

Zima 

Zošit 

R O M B O H O A K Á  

A CH E R A V S S O N  

K O H Á Z T E Á Č I  

Y T O N O L P N Š T  

H R A A Š I I A O E  

O V U M I E N N K V  

N Ň E I T K P A A K  

Nina Hvorečná, 9. trieda 
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Stratený princ 
 Kedysi pradávno sa kráľovským rodičom narodil malý princ. Deň po jeho narodení bola 

obrovská oslava na jeho počesť. Toto si všimla aj zlá čarodejnica, ktorá sa rozhodla princa 

uniesť. Na nasledujúci deň sa potajomky priblížila k princovi a zobrala si ho na svoj začarovaný 

zámok. Roky plynuli a stratený princ potajomky čítaval obrovskú knihu kúziel. 

Keď mal pätnáste narodeniny, čarodejnica musela odletieť na celosvetové stretnutie 

bosoriek. Princ opäť začal čítať knihu. Na poslednej strane objavil kúzlo, ktorým sa premenil 

na orla so zlatými krídlami a odletel zo zámku. 

Po sto dňoch letu strácal nádej, že nájde svoj domov a rodičov. Vtom zbadal zámok, 

v ktorého oknách boli čierne zástavy. Orol pristál na nádvorí, kde sa práve prechádzal kráľ 

s kráľovnou. Kráľovnej sa orol zapáčil a pohladila ho po zlatých krídlach. Po pohladení sa orol 

premenil na princa a kráľovná spoznala svojho strateného syna. 

Všetci žili šťastne, až kým nepomreli. 
        Sebastián Kurkin, 6. roč. 
 

O červenej čiapočke 
Kedysi dávno, keď ešte neboli autá, bola červená babička. Raz sa musela červená babička 

vydať za čiapočkou, aby jej doplnila zásoby piva a slaniny. Preto sa vybrala do lesa pre slaninu. 

Kráča, kráča, pozrie sa pod nohy, a tam bola slanina.  Povedala si: „To musím stáť pod 

slaninovým stromom!“ Nazbierala plný košík a išla ďalej. Zrazu vidí malé pivo rastúce zo 

zeme. Odtrhne ho a očistí, zvyšky zahodí do lesa. Hľadá ďalšie a veru aj našla. Našla kľudné 

tiché miesto, kde rástli malé pivá. Nazbierala ich plnú zásteru a jedno samozrejme do ruky. 

Z vrecka vytiahla motorku, nasadla na ňu a dala si na ňu a dala si SWAG okuliare a išla 

k čiapočke. Príde k domčeku a vidí dvere otvorené. Vojde a tam vlk dojedá poslednú slaninu 

a posledné pivo. Babička zakričala: „Čo robíš?!“ a vytiahla brokovnicu. Vlk zdrhol a pri tom 

trikrát spadol. Babička hľadala čiapočku. Našla ju pod posteľou a doplnila jej zásoby piva 

a slaniny. Čiapočka urobila od radosti salto a za to pozvala babičku na hostinu. 

KONIEC 
        Filip Grofčík, 6. roč. 
 

O Belle a Martinke 
Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna čarovná krajina, kde bývala jedna samotná dievčina 

menom Martinka. Bývala sama, preto sa všetko sama učila. Denne sa rozprávala s čarovnými 

kvetinami, že už nechce byť sama, lebo je z toho veľmi smutná. Kvetiny ju počúvali 

a podporovali, nech už nie je taká smutná, lebo aj ony boli z toho nešťastné. 

Raz, keď kvetiny boli úplne smutné, využili svoje čarovné kúzla a vyčarovali jej 

kamarátku, ktorá by s ňou mala ostať navždy. Samozrejme, Martinka o ničom nevedela, lebo 

to bolo tajomstvo. Tak v jeden deň, keď išla nazbierať bylinky do lesa, nastal čas a so svojou 

budúcou nerozlučnou kamarátkou sa stretla. Martinka najskôr prižmúrila oči, či sa jej nesníva, 

lebo nič podobné tu nikdy predtým nevidela, a potom keď zistila, že je to dlhá bielosrstá kólia, 

o ktorej vždy snila, rozbehla sa oproti nej. Kólia neváhala a rozbehla sa smerom k Martinke. 

Spolu si vbehli do náručia a Martinke hneď preletelo v hlave meno Bella, ktoré vždy chcela dať 

svojmu psíkovi. Hneď aj zvýskla: „Bella, Bella!“ Kólia na znak súhlasu s pekným menom 

dvakrát zaštekala.  

Takto sa začal nový bezstarostný život dvoch šťastných duší - Martinky a Belly - dvoch 

najlepších kamarátok na celom svete. 
        Isabel Mária Mičúchová, 5. roč. 
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Jesenné básničky od druhákov 

Fúka vietor, šarkan letí, 

pozerajte milé deti. 

M. Majtán 

Fúka vietor v jeseni, 

púšťame si šarkany. 

Padá lístie zo stromu, 

tešíme sa na zimu. 

K. Bočková 

Už sú tu dni jesenné, 

listy sú vždy farebné. 

Do žlta, či do červena, 

jeseň mám vždy veľmi rada. 

K. Mazúrová 

Vietor vzduchom poletuje, 

všetko všade rozhadzuje. 

Lístie i jabĺčka padajú, 

všetci sa z toho radujú. 

Slniečko už slabo hreje, 

jeseň sa mu z rohu smeje. 

T. Moravík 

 Padá lístie, zbierame gaštany, 

jeseň prichádza, už je za dverami. 
 

Slnko zašlo za oblaky, 

na nebi vidno len tmavé mraky.  

A. Slivoňová 

 

Po oblohe šarkan letí, 

pozrite sa naňho deti. 

Vietor sa s ním pohráva, 

jeseň spieva lalala.  
 

Farebné lístie 

potichučky padá, 

jeseň mám veľmi rada. 

E. Augustínová 

Na strome počuť vtáčí hvizd, 

spadol z konára zlatý list. 

V záhrade je ticho, pusto, 

ráno všade hmlisto. 
 

Iba žlté chryzantémy 

šepkajú si: „Zima je mi!“ 

Slniečko je ustaté, 

čoskoro budeme chodiť v kabáte. 

T. Ninis 

Jeseň, jeseň, to je krása, 

veľká úroda je tu zasa. 

Jablká sa červenajú v sade, 

zrelá zelenina na záhrade. 

V lese statný dubák tróni, 

jedľa bedľa pokojne stojí v tôni. 

S. Litvík 

Krásna jeseň 

už je tu. 

Farebné lístie 

hnedé, červené, žlté, 

čoskoro však opadá. 

Taká nuž je jeseň. 

S. Petes 

Spadol lístok zo stromu, 

rovno do nášho domu. 

Má farbu jesennú, 

takú peknú červenú. 

Leto už je za nami, 

školský rok zas pred nami. 

J. Litvík 

Okolo nášho lesíka, 

malý ježko uteká. 

Cestu si on všade razí, 

až kým do niečoho nenarazí. 

Medzi zlatými listami, 

ležia jabĺčka s hruškami. 

Je tu jeseň, pravda je, 

aj ježko súhlasne prikyvuje. 

D. Pavlíková 

Bohatá jeseň 

Jeseň nesie v košíčku 

jabĺčko aj hruštičku. 

Orechy aj bukvice 

zbiera z našej ulice. 

Nudiť sa vraj nebude,  

v tráve našla žalude. 

Gaštany vo vreckách skrýva, 

bohatá vždy jeseň býva. 
M. Holák 
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             Plavecký výcvik 
Plávanie je zdravý a atraktívny šport pre každého, je to ideálna 

aktivita ako sa udržať fit a je vhodná pre každú vekovú kategóriu. 
Žiaci 3. a 4. ročníka sa v dňoch 16. 10. – 20. 10. 2017 zúčastnili 

plaveckého výcviku v plavárni MŠK Púchov.  Najdôležitejším cieľom tohto výcviku bolo 
vytvoriť pozitívny vzťah detí k pohybu vo vode, naučiť ich nebáť sa vody, zdokonaliť sa 
v plávaní a osvojiť si rôzne plavecké štýly.  

  

Žiaci boli rozdelení do troch skupín a každým dňom sa 
zlepšovali, čo nakoniec potvrdili aj absolvovaním pretekov 
v posledný deň výcviku. Takmer všetci žiaci plávanie zvládli a za 
svoju snahu a usilovnosť  dostali pekné diplomy. 

Najšikovnejší bol Riško Bolik zo 4. ročníka, ktorý zaplával 300 
m a vyhral súťaž v plávaní i splývaní. Medzi najlepších patrí aj Maroš 

Masarovič, Veronika Ďuračková a Nellka Chrenková z 3. ročníka. Všetci zaplávali 300 m. 
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Touto cestou sa chceme poďakovať vedeniu školy a Rodičovskému združeniu pri ZŠ, 
ktorí nám umožnili zúčastniť sa výcviku a uhradili cestovné. Vďaka patrí aj trénerom 
z plavárne MŠK Púchov, ktorí sa vzorne starali o našich žiakov. 

  
Vyjadrenia detí: 

 Bolo super, viem plávať.  - Maťa 

 Bavili ma skoky do vody.  - Tomáš 

 Páčilo sa mi plávanie v hlbokej vode.  - Leo 

 Tešil som sa na súťaže.  - Riško 

 Kotrmelce a hry boli super.  - Vilko 

 Super bola šmykľavka.  - Veronika 

 Škoda, že nepôjdeme aj o rok.  - Oliver 

 Potápali sme sa a hľadali veci.  - Kika 

Literárno - dejepisná exkurzia 
Dňa 11. 10. 2017 sa žiaci 8. a 9. ročníka vybrali na exkurziu. 

Najskôr sme navštívili Tajov, kde sme si prezreli  rodný dom J. G. 
Tajovského. Potom sme sa presunuli do Banskej Bystrice 
navštíviť Múzeum SNP. Pani lektorka nám rozprávala o 2. 
svetovej vojne, holokauste, Slovenskom národnom povstaní. 
Videli sme aj veľa zaujímavých exponátov. Prešli sme sa aj 
uličkami mesta, pešou zónou. 

Získané poznatky využijeme na hodinách literatúry 
a dejepisu. 

Exkurzia 
Dňa 20. 10. 2017 sa žiaci 7. a 9. ročníka zúčastnili exkurzie 

na SOŠ drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou. 
Škola na nás zapôsobila veľmi dobrým dojmom. Veľmi 

milo nás privítali a previedli školou a dielňami. V chemickom 
laboratóriu nám prezentovali rôzne pokusy, ktoré robia v rámci 
odboru Technológia ochrany a 
tvorby životného prostredia. Po 

dielňach nás povodil majster odbornej výchovy, kde nám ukázal 
praktické ukážky prác žiakov školy. Oboznámili nás s nástrojmi, 
ktoré sa používajú pri opracovaní dreva a predviedli nám ako s 
nimi treba správne pracovať. Nakoniec sme dostali úlohu 
vytvoriť si vlastný lopárik. Práca nám šla od ruky a veľmi nás 
bavila. Zapotili sme sa, ale nakoniec sme si vytvorili svoje vlastnoručne vyrezané a 
opracované lopáriky.  
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Morská príšera 
Blížila sa polnoc. V malom hostinci v meste Palos sa rozprávali dvaja námorníci: „Kedy 

vyrazíme?“ spýtal sa prvý. 
„O dva dni,“ odpovedal druhý. 
„Náš kapitán Fernando de Loaisa je skúsený námorník, ale niekedy si myslím, že má o koliesko 
menej,“ ozval sa prvý námorník. 
„Je to bláznovstvo,“ povzdychol si kamarát prvého, „na tej výprave k ostrovom korenia 
nájdeme smrť.“  

O dva dni v prístave zdvíhala kotvy nová 
plachetnica. Bola to trojsťažňová karavela. Patrila 
kapitánovi Fernandovi de Loaisovi a smerovala 
k ostrovom korenia. Na palube sa rozliehali rozkazy: 
„Napnúť plachty! Hliadky na sťažne! Kurz juhozápad!“  
Plavba okolo Afriky prebiehala pokojne až po Madagaskar. 
Tam sa privalila taká búrka s vetrom a vlnami, že ich to 
hádzalo ako opitého na ceste. Vyzeralo to veľmi zle. Dvaja 
námorníci nezvestní, zadná plachta nevedno kde a tma ako 
v rohu. Zrazu sa z predného sťažňa ozval výkrik: „Zem na 
obzore! Prístav!“ 

Vplávali tam a zistili, že pristáli na ostrove Réunion. 
Prečkali najhoršie počasie, opravili si loď, doplnili zásoby a plávali ďalej. O tri dni sa na obzore 
zjavili člny. Smerovali k lodi. Viezli sa na nich čudní mužíci trpasličieho vzrastu. Boli tuční 
a guľatí ako pomaranče. Mali kožené plášte zdobené perím a zobákmi papagájov. Boli ozbrojení 
oštepmi, lukmi a kyjakmi. Ich náčelník zakričal: „Chceli by sme obchodovať!“  
„Tak vstúpte na loď! Ste vítaní!“ odpovedal kapitán. 

Trpaslíci vyliezli na loď po povrazovom rebríku. Začal sa obchod. Vtom však vytiahli 
trpaslíci zbrane a vrhli sa na posádku. No námorníci boli pripravení. Schytili nože, palice, sekery 
a pohádzali trpaslíkov do mora. Na to schytil ich náčelník trúbku čo nosil na krku a zatrúbil na 
ňu. Ako odpoveď sa ozval taký strašný rev, že všetkým zaľahlo v ušiach. Z mora sa vynorila 
obrovská obluda s dlhým chvostom  a ostrým rohom. Keď sa kapitán spamätal, vytasil meč 
a skríkol: „Delo! Delo! Nabite lodné delo! Všetci muži na miesta!“  
Vystrelili a príšere odpadol roh. Hrozný rev sa zopakoval a obluda švihom chvosta zlomila 
hlavný sťažeň. Posádka sa na ňu vrhla a mlátila ju, kým z nej nevymlátili život. Potom spoločne 
porazili trpaslíkov a zobrali im rozprávkový poklad, ktorý strážili. 

Od tej chvíle žili v bohatstve a reume až do smrti. 
         Šimon Pavlík, 7. trieda 

Smútok 
Bolo jedno malé krásne mestečko. V strede mesta rástla najkrajšia, najväčšia a najvo-

ňavejšia ruža v okolí. Okolo nej stál nádherne vyzdobený plot. Pravdaže ruža mala aj meno, 
volala sa Elizabeth. Ale miestni ju volali Eli. 
 Bolo veľmi ťažké okolo Elizabeth chodiť či prechádzať sa. Keď ste okolo nej išli, mohli 
ste sa rozprávať o hoci čom a ona počúvala. Ale myšlienky ste museli mať čisté a dobré. Keďže 
Elizabeth bola veľmi mladá, vycítila myšlienky na veľmi veľkú vzdialenosť a vedela vás 
pochopiť a vtedy bolo jedno, či sú dobré alebo zlé. Alebo či sa ľudia rozprávajú, hádajú, bolo 
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to jedno. Elizabeth ste sa mohli zdôveriť, ale nie tak, že sedíte doma pri stole a v mysli si niečo 
šepkáte, takto to nefungovalo. Museli ste ísť k plotu Eli. A tak sa zdôveriť. 
 Ale tá ruža mala jeden háčik. Ak ste išli okolo nej a mysleli 
ste na niečo zlé,  ruža stratila život. A keď v tomto mestečku stratí 
jediná a najvzácnejšia ruža život, tak miestni to volajú SKOTÚM . 
Prečo práve takto? Rozmýšľajte, je to hádanka. 
 Jedného krásneho dňa prišiel do mesta mladý maliar. Prišiel 
kvôli ruži. Chcel ju namaľovať a pravdaže, miestni mu to dovolili.  
 Tak si teda celý šťastný nachystal plátno, štetce a farby 
a hneď v ten deň začal maľovať. Ako si tak maľoval, niečo sa stalo. 
Ruža stratila farbu a maliarovi dochádzali slová. Ľudia hneď 
pribehli, čo sa stalo. Bolo im jasné, že maliar si musel niečo zlé 
pomyslieť, veľmi blízko ruže bol iba on.  

 „Prišiel SKOTÚM,“ zahlásil jeden muž. 
 Ľudia sa začali báť o maliara, o ružu, ale to už nemuseli. Možno stratí život ruža, ale aj 
ten, čo si myslel myšlienku. A to bol maliar. 
 V tomto malom mestečku sa to v živote nestalo. Aj keď si maliar niečo pomyslel, jeho 
vina to nebola. Prečo? Pretože on o tom nevedel. Na začiatku mestečka je síce tabuľka, kde 
miestni upozorňujú návštevníkov na Elizabeth, ale teraz to bolo inak. Maliar nevedel čítať. 
 No a keď sa ľudia aj toto dozvedeli, tak si lámali hlavu, že predtým ako mu  dovolili 
maľovať ružu, mali sa s ním viac spoznať. Ale nastal ďalší problém. Nikto nevedel, ako životy 
vrátiť späť. 
 K maliarovi prišla najstaršia obyvateľka mesta. Deväťdesiatdeväť-ročná Elizabeth. Aby 
si ju ľudia v meste nemýlili s ružou, tak ju volali starká. 
 Maliar s ružou stratili síce život, ale ten sa dá hocikedy vrátiť.   

A tak sa starká rozhodla, že všetkým povie pravdu, prečo tá ruža je tu. 
 „Viete, moji milí, v skutočnosti to je takto,“ začala starká. Táto ruža má v skutočnosti 

99 rokov. Všetci na starkú vyvaľovali oči a pozorne ju počúvali. Pokračovala: „Prečo 99?“ 
Pretože ju zasadili moji rodičia, keď som sa narodila a ešte ju po mne aj pomenovali. Nikto 
nevie, odkiaľ ruža je. A myslím si, že je správny čas povedať odkiaľ. Keď ma matka nosila pod 
srdcom, otec sa vybral do sveta. Keď sa vrátil, tak priniesol so sebou aj ružu. A v ten deň 
povedal : „Ak sa pri ruži bude myslieť na zlé veci, tak nielen ruža, ale aj ten, čo myslel, stratí 
život.“ A vtom sa jeden muž spýtal : „A ako ich zachrániť?“  Starká odpovedala : „Mysľou 
ľahko, srdcom z lásky a skutkami ťažko,“  a usmiala sa.  „Musíte Elizabeth odtrhnúť jeden 
lupienok a dať do horúcej vody. Ten sa po čase roztopí. Potom ho musíte opatrne vliať do úst 
maliara. ALE! Musí to urobiť žena,“  zdôraznila.  „A ružu?“ spýtalo sa jedno malé dievčatko. 
„Jeden muž musí odtrhnúť Elizabeth jeden tŕň a opatrne ho pichnúť do prsta maliara. Potom 
do malilinkého pohárika  bude musieť dať presne 99 kvapiek krvi. Ani o kvapku menej a ani 
o kvapku viac. Keď bude mať odkvapkané, musí pridať 33 kvapiek horúcej vody a zamiešať. 
Po zamiešaní poleje ružu.“ 

Muž a žena urobili, ako starká povedala. Chvíľu to trvalo, ale pomohlo. Vrátil sa život 
obidvom.  

Maliar sa miestnym ospravedlnil a v mysli aj Elizabeth a pravdaže, aj starkej. Pre dobro 
mesta radšej odišiel. Doteraz nikto nevie, čo si myslel. 

Po odchode maliara starká povedala : „Prečo SKOTÚM? Znamená to . . .“ 
         Johanka Talačová, 7. ročník 
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