
 

  

 

 

 

Školský rok 2021/2022 
decembrové číslo 

Zostavené zo slohových a výtvarných prác našich žiakov 

 

Čo si myslím o dnešnej mládeži 

(Úvaha) 

Dnešná mládež je určite viac vyspelá ako minulé generácie. Je to pravdepodobne vďaka internetu. 

Na internete nájdete dnes už všetko, tým je dnešná mládež ovplyvňovaná a má veľa informácií. Na jednej 

strane sa vďaka  internetu vyvíjame a tvoríme si vlastné názory, ale na druhej strane sa menej socializujeme. 

Sme viac izolovaní ako generácie pred nami. A áno, je to pravdepodobne vďaka dnešnej technológii. Je to 

škoda, lebo nám chýbajú ľudia a socializujeme sa ťažko. Obzvlášť po karanténe. Bolo to ťažké obdobie pre 

všetkých a mnohí mali psychické ťažkosti a depresie. A väčšina stále má. Myslím si, že by sa dospelí mali 

viac zaujímať o psychické a duševné zdravie dnešnej mládeže. Je to veľmi dôležité pre zdravý vývoj mladého 

človeka.  

Dnešnú mládež vnímam ako záhadnú, vyspelú, plnú potenciálu, veselú a nadšenú, ale aj smutnú 

a depresívnu. Neviem, aká bude budúcnosť, ale verím a dúfam v to, že dnešná generácia zmení svet v lepší. 

Lívia Saloňová 9.B 2021/22 

 

 

 

 

Naša kráska 

(Umelecký opis prírody) 

Naša príroda je prameň, prameň nekonečnej krásy. 

Krajina, v ktorej sa môžeš nechať unášať sviežim vánkom, prezerajúc si starých dedov našej krajiny, 

tých vysokých ostrých starčekov, pod ktorými sa rozlieha prenádherný vtáčí spev, ktorý ti pohladí uši. Je to 

vlasť, kde sa týčia staré hrady, a ak budeš mať to šťastie, vietor ťa zaveje do jaskyne. Budeš obdivovať 

rôznorodosť a fantáziu prírody. Môžeš ísť na skok do Detvy, z ktorej už z diaľky počuť zvuky fujarovej 

melódie nesúcej sa od každého rohu a jej nádherná farba ťa na chvíľu unesie od všetkých tvojich problémov. 

Keď sa vymotáš z jej melódie, jazerá a azúrové plesá budú tvojim (tvojím) ďalšie cieľom. Možno pri nich 

zbadáš fialová bobule, od nich (pri nich) sa však radšej maj na pozore, sú totiž zákonom chránené, pretože 

pre nás je to drobné občerstvenie, ale pre našich medvedíkov je to obed, večera. 

Chráňte našu prírodu, aby už tak netrpela. 

Michaela Mináriková, 8.A. Napísané v školskom roku 2020/2021 



 
 
 

Fufík 
 

Paťko zrazu vbehol do mojej izby. „Čo je zas?“ oborila som sa 

naňho.  

„Mačiatko!!!!! MAČIATKO!!!!!!!!!!!“ zakričal, a už ho nebolo. Zostala 

som tam prekvapene stáť. Čože? Kde sa tu vzalo? Aké mačiatko? 

Dlho som neváhala a o chvíľu už som stála na dvore a videla, ako môj 

malý braček drží v náručí úbohé malinké mačiatko so šedou 

pásikavou srsťou a zlepeným očkom. Pošepky som brata 

zbombardovala otázkami: „Paťko, kde sa tu vzalo? Ako si ho našiel? 

Je v poriadku?“ Paťko ma kývnutím hlavy vyzval, aby som pristúpila 

bližšie. „Je hladné, postrážiš ho, kým mu skočím po mlieko?“ 

odpovedal mi protiotázkou. „Vieš čo, počkaj tu radšej s ním, ja mu 

donesiem mlieko v nejakej fľaštičke, z ktorej to bude schopné vypiť, 

a aj nejaké kvapky do očí, veď ich má celé polepené nejakým hnisom 

alebo ktoviečím iným.“ Paťko prikývol a potom ešte ticho dodal: „Zober 

aj nejakú teplú vec, napríklad starý šál, alebo niečo, nech ho máme ako zahriať.“ Prikývnem a rozbehnem 

sa po všetky veci. Zatiaľ čo v kuchyni čakám, kým sa ohreje trocha mlieka, zbadám plastovú fľašu od sirupu, 

ktorú som ráno vypláchla a zabudla upratať. Má uzáver celkom prijateľnej veľkosti, veľmi podobný, ako 

majú fľaške pre bábätká. Snáď sa z toho bude mačiatko vedieť napiť. Mikrovlnka zacinká a ja prelejem teplé 

mlieko do plastovej fľaše. Potom v rýchlosti zo skrinky vytiahnem kvapky do očí a zoberiem aj starý teplý 

sveter. O dve minúty nato mi už mača zamotané do svetra sedí v lone a Paťko otvára uzáver kvapiek. Jemne 

mačiatko chytím, a aj keď sa mu to nepáči, do očiek mu stihnem nakvapkať pár kvapiek. Kŕmenie je väčší 

problém, lebo ten uzáver fľaše od mlieka je predsa len moc veľký. Neostáva mi nič iné, ako mu jemne chytiť 

hlavu a naliať mu trošku do hrdla. Snáď pochopí, že je to niečo dobré. A naozaj. Mačiatko len hladno otvára 

papuľku a takmer nestíha prehĺtať. O niekoľko obliatí sa mliekom neskôr je mača dosť unavené a sýte, takže 

sa mi schúli v lone a rozkošne zapradie. Z fľaše ho kŕmime nasledovné tri dni, potom babka príde s nápadom 

kŕmenia cez malú striekačku, no a po krátkom čase prejde na pevnú stravu.  

O takmer tri mesiace neskôr, raz večer sa náš malý Fufík (doteraz nevieme, aké bolo jeho pohlavie, 

a keďže sme si ho nemohli nechať, nechceli sme mu dávať meno, tak sme ho prezývali Fufík), zmizne. Dedko 

povedal, že ho ako každý večer nechal behať v záhrade predtým, ako ho na noc zavrie do malej šopy kde 

má postieľku, hračky a misky (nechceli sme, aby sa mu niečo stalo, tak tam spával). No vraj v ten večer ešte 

potreboval niekam ísť a babka sa mala vrátiť o dvadsať minút, takže by ho uložila, a on si to mohol v kľude 

vybaviť. No keď sa babka vrátila, mačiatka nebolo. Od toho večera, kedy sme ho prvýkrát nakŕmili, prešlo 

už asi šesť mesiacov. Moji rodičia aj babka s dedkom sa už vzdali nádeje na to, že by mačiatko mohlo žiť, ale 

ja ani môj braček-záchranca nie.  

Veríme, že sa zatúlalo, ale niekto sa oň určite postaral. Veľmi mi chýba, ale verím, že je v poriadku, 

živé, zdravé a s niekým, kto ho miluje.  

 
Zuzana Bacová,  8. B. Poviedka bola napísaná v školskom roku 2020/2021 

 

 

 

       Fufík (v realite mal modrejšie oči) 



 

MANUÁLY – berte s nadhľadom!!!! 

(Dynamický opis)  

 

Ako naštvať rodičov  

1. Nepripojte sa na online hodinu. 

2. Ak vám pani učiteľka niečo povie tak nebudete počúvať. 

3. Neodovzdáte úlohu v správny čas. 

4. Pani učiteľka vás bude napomínať a vy ju budete ignorovať. 

5. Pani učiteľka zavolá domov. 

6. Hlúpo sa vyhovorte rodičom. 

7. Po pár dňoch začnete prosiť rodičov aby vám kúpili živú žirafu a sľúbite že sa o ňu budete lepšie 

starať ako o psa ktorého chodieva venčiť mama. 

8. Keď vám to rodičia zatrhnú prosíkajte ešte viac. 

9. Prestaňte robiť domáce práce. 

10. Správajte sa zle ku súrodencom. 

11. Keď už ste prosili o žirafu začnite prosiť aj o draka aby ste ho mohli vycvičiť. 

12. Objednajte si PS5 najlepšie zaplatiť s tatovou kreditkou.  

13. Rozbite nový telefón ktorý vám kúpili rodičia a potom si kúpte nový. 

14. Začnite nosiť husté oblečenie. 

15. Míňajte vodu, elektrinu. 

16. Keď vás rodičia vyhodia z domu, tak viete že to fungovalo.  

Henrieta Dávidková, 8.A 

 

 

 

 

 

 

Návod ako presvedčiť rodičov, aby mi kúpili nový mobil 

1. Musíš rodičom pomáhať s domácimi prácami 

2. Musíš poslúchať 

3. Nesmieš odvrávať 

4. Vysvetli im načo ti je napr.: na fotenie, na telefonovanie, na hry,... 

5. Pokiaľ máš mobil ale chceš lepší vysvetli im prečo a v čom je ten druhý lepší napr.: má lepší objektív 

alebo väčšie úložisko,... 

Michaela Ježíková, 8.A 

 



 

Ako si vycvičiť draka 

Ako hádam všetci viete, draky neexistujú. Preto, ak máte nejakého iného domáceho maznáčika, napríklad 

psa, mačku či krokodíla, tu je pár tipov, ako naučiť vášho miláčika niečo užitočné. Teda ako si môžete 

vycvičiť vášho vlastného draka. Na začiatok dodržujte niekoľko pravidiel: 

Pravidlo číslo 1: Majte vždy nachystanú plienku! Pokiaľ je váš drak ešte malý a máte ho vo vnútri v dome či 

v byte, nezabudnite, že ešte nevie, kam má ísť vykonávať potreby. 

Pravidlo číslo 2: Vždy, za každých okolností, musíte mať po ruke pamlsky, granulky či nejakú inú dobrotu. 

Určite nechcete, aby ste sa tým pamlskom stali vy. Verte mi. Zhltol by vás aj s topánkami. 

Pravidlo číslo 3: Nikdy nenechávajte svoje papuče, ponožky, čapice a iné kúsky oblečenia (niekedy to 

nanešťastie môže byť aj spodná bielizeň) na dosiahnuteľnom a viditeľnom mieste. Asi tušíte, čo by sa 

mohlo stať. V horšom prípade to niekedy môže byť aj nábytok, ale ten asi nemôžete uschovať na také 

miesto, kde by ho váš drak (trhač) nenašiel. Práve pri tejto časti výchovy vám želám veľa šťastia. 

Pravidlo číslo 4: Nikdy nezabudnite na pravidlo číslo 2. Pri výcviku vášho roztomilého dráčika myslite na to, 

že vždy musí pamlsku dostať za odmenu (dostane ju vtedy keď si ju zaslúži, keď urobí aspoň z polovice to, 

čo od neho chcete). 

Pravidlo číslo 5: Dôležité je, aby ste ho jeden a ten istý povel učili stále rovnako. To znamená, používať 

jednoduché slová. Najlepšie je rozkázať mu povel jednoslovne, napríklad: sadni, ľahni, váľaj sudy, prines, 

aport, ku mne, zostaň a rôzne iné. Je to na vás. Hlavne si pamätajte, učte ho vždy len jeden povel. Ak ho 

začnete učiť ďalší, popletie sa mu to a potom už nebude vedieť ani jeden z nich. Musíte ísť pekne po 

poriadku, najprv jeden, potom druhý, atď... . 

Pravidlo číslo 6: Buďte trpezliví, všetko vyžaduje čas. Niektoré draky (psíky, mačičky, papagáje a iné zvery) 

sú inteligentnejšie, ako iné, ale to neznamená, že sa nedokážu naučiť povely. Nie každý drak tie povely 

zvládne rovnako rýchlo, ale určite skôr či neskôr budete úspešní. 

Pravidlo číslo 7: Škola hrou. Drak berie každý výcvik ako hru. Čím viac sa mu budete venovať a učiť sa 

s ním, tým viac sa aj on sám bude chcieť učiť nové veci. 

Pri výcviku nášho draka postupujeme nasledovne: 

Najprv sa ho snažte učiť základné povely, podľa pravidiel spomínaných vyššie. Ak máte doma aj ďalšieho 

draka, alebo viac drakov, cvičte ich spolu. Drak bude mať väčšiu motiváciu, keď uvidí, že jeho kamoš 

dostal pamlsku. Bude ju chcieť tiež. Ak na vášho nezbedníka nezaberá ani jedna z týchto metód, vymeňte 

draka...alebo pána. Ak vám nebodaj nechce jesť, lebo je fajnový ako môj pes (drak), čaká kým ho 

ponúknem a až potom (na veľa, na veľa) začne jesť, tvárte sa, že mu to chcete zjesť vy. Na môjho draka to 

vždy zaberie. Pre väčšinu chovateľov drakov to musí znieť veľmi čudne, pretože si myslím, že veľa z vás má 

skôr opačný problém. Vy to asi skôr nestihnete dať ani do misky a už je to fuč. Niekedy mám pocit, že je 

aristokrat a nie pes. Samotný výcvik pre každého znamená niečo iné, ale v jednom je to vždy rovnaké. 

Nikdy sa nesmiete prestať venovať svojmu drakovi, pretože on vás potrebuje viac ako čokoľvek 

iné...dokonca v tomto už nehrajú žiadnu rolu ani pamlsky.  

Prajem veľa šťastia pri vychovávaní vášho draka a želám pevné nervy.... 

 

Napísali: Karolína Ďurišová, Adriana Alakšová, Lívia Goliášová, Oleksandr Diachov, 8.A 

 



 

Ako vyrobiť dokonalý ťahák 

Materiál a pomôcky : 

- Guma s rozmermi 6x3 cm 

- Biely papier A4  

- Pero  

- Tekuté lepidlo  

- Nožík  

- Priesvitnú lepiacu pásku 

- Nožnice 

 

       Postup:  

1. Gumu si nožíkom rozrežeme pozdĺžne na dve rovnako hrubé časti.  

2. Rozrezané gumy si dáme vedľa seba. do každej časti asi 3 mm od kraja vyrežeme a vydlabeme 

obdĺžnikovú dieru.  

3. Z papiera si vystrihneme pásik široký ako vydlabaný otvor v gume  a zložíme ho do harmoniky tak 

aby sa vošiel do otvoru v gume. 

4. Krajné časti papiera (prvú a poslednú časť harmoniky) prilepíme do otvorov v gume 

5. Keď máme papier nalepený na papier si napíšeme ťahák.  

6. Teraz zavrieme gumy ako knihu a v hornej časti zvonka prelepíme priesvitnou lepiacou páskou. 

Ťahák sa bude otvárať ako kniha. 

7. Na hodine ho môžeme použiť. 

Hanka Michalcová, 8.A 

 

 

Ako naštvať rodičov 

1. Ako odborníci na túto tému vám za prvé odporúčame nepomáhať v domácnosti( napr. neumývať 

riady pokiaľ nie ste začiatočníci je vám odporúčané danú činnosť pokaziť) 

2. Ako druhý krok si za žiadnych okolností nesmiete upratovať svoje laboratórium. 

3. Tento bod nie je pre každého. K tomuto kroku si zadovážte mladšieho súrodenca a to je vlastne 

všetko už len stačí aby ste sa k nemu priblížili. 

4. K ďalšiemu kroku si budete musieť zaobstarať pracovisko a čakať kým vám zadajú domácu úlohu. 

Keď sa vám naskytne príležitosť si ju nespraviť jednoznačne ju využite. 

5. Ďalšia možnosť je zašpinenie/ zničenie vášho laboratorného plášťa. 

6. Pokiaľ vám týchto päť bodov nestačilo máme pre vás bonus ako skúsený vedci si nechajte 

vybuchnúť vaše laboratórium( prípadne celú budovu) a pokiaľ ste museli pristúpiť k tomuto bodu 

prajeme s našim celým tímom veľa šťastia na prežitie( nemáte moc veľké šance:) 

                                   

Náš tím odborníkov: DrSc Sofia Bérešová, DrSc Jessica Radoská, DrSc Damian Marcinát, DrSc Michaela 

Mináriková, DrSc Matúš Hugyár, 8.A 

 



 

Vavrušovci radia, ako naštvať rodičov 

1. krok: Prídem domov a poviem Dostal som 5. 
2. krok: Poviem, že som povedal učiteľke, že nevie dobre ucíť.  
3. krok: Začnem provokovať súrodenca. 
4. krok: Začnem odvrávať mame.  
5. krok: Poviem, že chodím poza školu. 
6. krok: Začnem sa zle učiť. 
7. krok: Prestanem sa učiť. 
8. krok: Začnem vyvolávať bitky 
9. krok: Vymažem si známky z Edupage. 
10. krok: Zničím školské pomôcky. 
11. krok: Musím byť ale vždy pripravený, že mi to len tak neprejde.... (dodáva VŠADEBOLKO) 
Nikolas a Frederik Vavrušovci, 8.A 
 

 

Ako vycvičiť draka 

1. Pozrite si Ako vycvičiť draka 1, 2 a 3. 

2. Zožeňte si tonu rýb. 

3. Zožeňte si draka. 

4. Skúste sa s ním spriateliť tak, že mu dáte 

všetky ryby. 

5. Ak už zožral všetky ryby a stále je hladný, 

utekajte a schovajte sa. 

6. Ak už zožral všetky ryby a nie je hladný, 

skúste ho opatrne pohladkať. 

7. Ak sa ho rozhodnete pohladkať, dávajte 

si pozor, aby vám neuhryzol ruku. 

8. Skúste nezomrieť. 

9. Ak sa vám toto všetko podarí, kontaktujte nás pre ďalšie inštrukcie. 

Zuzana Bacová, 8.B 

 

 

Ako naštvať rodiča  

Naučím vás to v týchto 3 jednoduchých bodoch. 
Je to celkom jednoduché, stačí vám na to:   Nepočúvať ho 
      Odvrávať 
      Nerobiť si svoje povinnosti 
Teraz to už len využiť v praxi. 

1. Ako napríklad - keď vám povie: Choď si spraviť DÚ tak sa proste budete tváriť, že  ho nepočujete.  
2. Jednoducho odvrávajte, alebo používajte argumenty ktorými by ste ho zmietli 
3. Dajme tomu, že máte po škole povysávať, no tak jednoducho čo vy spravíte je to, že to vlastne 

nespravíte. 
Z vlastnej skúsenosti radí Damián Fabo, 8.B 
 



 

Ako zabaviť mladšieho brata alebo sestru 

1. Hrajte spoločenské hry (človeče nehnevaj sa, 

double, monopoly, activity, pexeso, puzzle).  

2. Vymaľujte omaľovánky pastelkami. 

3. Maľujte s vodovými, alebo temperovými farbami. 

4. Prečítajte z knižky rozprávku. 

5. Pozerajte detské rozprávky na TV(doba ľadová, 

príbeh hračiek, Pat a Mat). 

6. Hrajte hry na mobile.  

7. Hrajte Playstation 4. 

8. Spoločnými silami spravte zdravý šalát. 

9. Modelujte s plastelínou rôzne tvary. 

10.  Vystrihujte obrázky z časopisov.  

11.  Lepte samolepky do knižky so samolepkami. 

12. Hrajte sa na lekárov, návrhárov (ponožiek 

Dedoles). 

13. Hrajte vonku rôzne pohybové hry, bicyklujte sa, 

in-line korčuľujte sa, naháňajte sa... 

14. Hrajte sa s domácim miláčikom (škrečok, pes, 

mačka )... 

15.  Skladajte LEGO. 

16.  Zahrajte si vankúšovú vojnu. 

17.  Vyplňte rôzne detské krížovky, hlavolamy 

a bludiská. 

18.  Hľadajte schovaný poklad v byte. 

19.  Hrajte sa na schovávačku. 

20. Hrajte na počítači hry (Friv). 

21. Navyše, ten kto sa hrá, ten nehnevá!  

Samuel Hudcovský, 8.B 

Ako nenaštvať rodiča 
 

Potrebujeme: potrebné suroviny na raňajky, vysávač, umývačka, stierač prachu... 

Postup: Ako prvé si pripravíme raňajky. Na raňajky potrebujeme rožok , maslo, šunčičku, syr, paradajka 

a paprika. Rozkrojíme rožok pridáme masielko, šunčičku, syr. Teraz si umyjeme paradajky a papriky. 

Potom si ich nakrájame a pridáme do rožku. Teraz môžeme raňajky priniesť do postele. Ďalej im 

nepovieme že kuchyňa vyzerá ako po výbuchu. Naplníme umývačku a spustíme ju. Zatiaľ čo sa umýva riad 

môžeme povysávať a poutierať prach. Keď umývačka doumýva môžeme ju vybrať. Teraz rodičia na nás nie 

sú naštvaný tak už si to stačí len nepokaziť.   

Lea  Škultétyová, 8.B 



 

 

 

Súľovské vrchy 

(Umelecký opis) 

Kde to som ?  V aute a cestujem za prírodou. 

Hmlisté mraky klesajú smerom k zemi. Ukazuje sa obloha ako  čisté more. Niekde v pozadí vidím kopce staré 

ako ľudstvo. Príroda má úžasnú moc , vyčaruje úsmev a dobrú náladu. Vidím vychádzajúce slnko ktoré 

kľučkuje pomedzi mrakmi. Mäkká obloha  pôsobí ako ľahký  paplón. Mraky pripomínajú cukrovú vatu, sú  
svieže a krásne. Spiace skaly sú ako leňochod, ktorý visí na strome. Špicaté skaly sú ako dobrí susedia, stále 

spolu. Určite si často hovoria, že majú veľa obdivovateľov. Akoby som začul vietor, že  šepká skalám do uší, 

že nikto smutný byť nemusí. Farebnosť prírody  je ako láska, ktorá sa  šíri vzduchom, je veľmi cítiť. Keď sa 

zotmie, hovoriace skaly si poprajú dobrú noc ako dobrí priatelia a zakryjú sa hustou tmou. 

Vietor sa ticho vkráda do mojej mysli,  skladá prekrásne piesne ako Beethoven na svojom klavíri.. 

 

Tomáš Bečka, 8.A 

 

 

 


