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A je tu september!  Ak sú do Michala vtáci doma,  nebude tuhá 

zima. Keď na Michala prší, nebude veľkej zimy do Vianoc. 

škola 

Naša 

 



         Ústredíčko 2022/23                                                                                                        

Úvod..... 

                 Školský rok 2022/23 je už v plnom prúde a my šéfredaktori, zástupcovia 

šéfredaktorov i celá redakčná rada Vám  chceme mnoho povedať cez náš školský časopis.  

V škole sa uskutočnili a ešte uskutočnia  mnohé akcie a  Ústredíčko bolo a bude  pri tom.  

V tomto čísle  časopisu si nájdete opäť tvorivé okienko. V ňom  Vám žiaci našej školy 

predstavia svoje  pekné a netradičné práce, ktoré vytvorili  nielen počas vyučovania 

slovenského jazyka a literatúry.  Časopis zdobia aj ďalšie zaujímavé okienka, ale viac sa 

dozviete, keď si časopis prelistujete a prečítate. Všetkým prispievateľom  do časopisu 

ďakuje  PaedDr. Dana Krkošová a Mgr. Miroslava Klosková, ktoré jednotlivé čísla časopisu 

pripravujú do konečnej podoby. 

               Stále pripomíname, že budeme radi, keď sa do Ústredíčka zapojíte a prispejete 

doň svojimi príspevkami. Píšte, vymýšľajte, skrátka tvorte!  

                                                                     Veľmi sa na Vás teším!  

                                                                                                                        Váš školský časopis 

Školský časopis – Ústredíčko 

ZŠ Oščadnica – Ústredie 760, 023 01 

12. ročník / 1.číslo / september  2022                                                                      

Školský rok : 2022/2023 

Šéfredaktori: Emka Kormancová, Viky Koperová, Alexandra Kubicová 

Zástupcovia  šéfredaktorov: Dominika Adamičková, Anetka Kučáková  

Redakčná rada:  Anička Kavická,  Julka Chnúriková, Alžbetka Trúchla, 

Veronika Hamacková, Juraj Haladej, Juraj Brutovský,  Tomáš Krupík, Dávid 

Kubuš, Štefan Rejňák,  Dávid Lušňák, Milan Lušňák, Miška Krkošová, Marco 

Heglas 

 

 

 

  

  Ahojte, 

kamaráti! 

     Milí kamaráti! 
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Prichádzajú traja králi,  
veľa snehu sme tu mali. 
V snehu sme sa guľovali 
 a na kopci sánkovali. 
 
Zima pomaly odchádza 
a slnko svet  prebúdza. 
Skoro stále  iba prší, 
zima takmer končí. 
 
V marci sa kvety zobúdzajú 
a baránky na svet prichádzajú. 
Bahniatka na vŕbe pučia 
a veľkonočný stôl zdobia. 
 
Na prvého apríla 
smeje sa celá dedina. 
Veľká noc prichádza,  
chlapcov prebúdza. 
 
Na prvého mája,  
pusu si dajú dvaja. 
Pod rozkvitnutou čerešňou, 
stretne sa veľa párov. 
 
Koniec školy sa už blíži, 
ostanem už radšej v chyži. 
Slniečko začína svietiť,  
budeme sa všetci tešiť. 
 

Prázdniny sa začali,  
deti do bazéna skákali. 
Zmrzlinu  tiež obľubujú,  
a tak sa k nej ponáhľajú. 
 
Prázdniny pomaly končia, 
deti sa však netešia. 
Slniečko už zachádza 
a jeseň k nám prichádza. 
 
Septembrové dni začínajú. 
A dvere škôl sa otvárajú. 
Škola, knihy, cvičenie,  
opäť začína učenie. 
 
V októbri sa tešíme,  
starkých pozrieť ideme. 
Oni nás zas radi majú 
a dobroty nám rozdávajú. 
 
Dušičky v novembri ožívajú,  
rodiny cintoríny navštevujú. 
Pomaly odchádza jeseň 
a prichádza zimný deň. 
 
December čas Vianoc je, 
všade sa len koleduje. 
Starý rok pomaly končí 
a každý sa na nový teší. 
 

  
 
 

Vytvorili žiaci z 8.B: S. Ryboň, P. Pešatová, Z. Zagrapanová, N. Smolková,  

                                   P. Laš, M. Bulej, V. Šmatlavová, K. Blahovcová 

 

 

 Mesiace v roku očami detí našej školy 



                                               Dni v týždni z pohľadu 9.B 
 
 
V pondelok vstávať sa mi nechce, 
umývať oči,  zuby a obúvať krpce. 
Keď prídem do školy,  učiť  sa musím. 
S úsmevom na tvári, to v sebe dusím. 
 
V utorok telesnú máme,  
futbal na ihrisku hráme. 
Vonku sa všetci tešíme,  
potom domov bežíme. 
 
V stredu polovica za nami,  
ale druhá pred nami. 
Našťastie krúžky máme. 
A tak sa zabávame. 
 
Štvrtok je deň pred porážkou. 
Schoval som kľúče pod rohožkou. 
Na tréningy ideme. 
A cviky doma robíme. 

 
V piatok zo školy utekám,  
Tašku na víkend nevyberám. 
Pekné počasie máme. 
S kamarátmi sa hráme. 
 
 
V sobotu roboty vyše hlavy. 
Až mám z toho celkom mravy. 
Večer idem neskoro spať,  
aby som ráno mohol dlhšie spať. 
 
 
 
V nedeľu to všetko končí. 
A aj Mica vonku mrnčí. 
Večer tašku vyťahujem 
a do školy sa pripravujem. 

 

Vytvorili žiaci z 9.B: P. Školová, S. Válek, K. Zeljenková, M. Gelačák, F. Kadura 

 

                                                 Školské predmety 
 
Slovenský jazyk 
 
Podmet, predmet, to je hračka. 
Je to tiež vetná skladačka. 
Ľudovít Štúr ti radu dáva. 
Do diktátov mäkké i dávaj.  
 
Matematika 
 
Rovnice sú veľká zloba,  
trápia babku i suseda. 
Jeden, dva, tri, už to viem. 
Zajtra sa už učiť nebudem. 
 
Fyzika 
 
Issac Newton, to je fakt pán,  
škoda, že v tom nezostal sám. 
Keby tu dnes bol s nami,  
ďalšie vzorce napísal by. 
 

Anglický jazyk 
 
Hallo, bye, to už viem,  
gramatiku radšej nechcem. 
Nové slovíčka už viem. 
Po anglicky sa dorozumiem. 
 
Občianska výchova 
 
Ovplyvňovať ľudské práva.  
To nie je žiadna zábava. 
Ľudia sme si všetci rovní,  
buďme k sebe viac pozorní. 
 
Dejepis 
 
Svetové dejiny nie sú sranda.  
Umierajú ľudia dnes aj zajtra. 
A je to smutné, všetci vieme,  
avšak sme radi, že žijeme. 

 

 

Vytvorili žiaci 9.B: K. Zborovančíková, V. Plačková, B. Vojtušová 

 

                                                    



                   Ročné obdobia  

 
Jar 

 

Jar je ako začiatok života,  

po zime sneh pozmetá. 

Pobehúvajú tu nové zvieratká. 

Najmä narodené jahniatka. 

 

Príroda farebne rozkvitá 

a ráno je rosou prikrytá. 

Vtáčiky sa opäť sťahujú. 

 A aj  pesničky spievajú. 

 

Nikola Bulejová, 9.B 

 

 

 

 

 

 

Leto 

 

 

Slniečko sa na nás pekne smeje 

a slabý vetrík jemne veje. 

Začína sa letné obdobie, 

rozjasňuje všetko okolie. 

 

Na prázdniny sa tešia deti,  

škola skončila, ako to letí. 

Kúpaliská sa  otvárajú 

a deti vo vode poskakujú. 

 

Emma Lušňáková, 9.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeseň 
 

Zo stromu padajú farebné listy. 

Vytvárajú koberec pestrý. 

Veverička si ukladá orechy 

A potom sa tu zjavíš ty. 

 

Vystrašíš tú krásnu veveričku,  

hoci si pozeráš iba cestičku. 

Lístie naokolo všetko pokryje 

a sčasti veveričku zakryje. 

 

 

M. Ryboň a N. Bulejová, 9.B 

 

 

 

 

 

 

Zima 

 

 

V krásnom zimnom období, 

stromček vianočný sa ozdobí. 

Domčeky  pod bielou perinkou 

a deti pečú koláče s maminkou. 

 

Keď je zima, fúka vetrík,  

oblečiem si teplý svetrík. 

Dám si aj šálik maličký  

a k tomu hrubé rukavičky. 

 

Vonku vločky padajú,  

všetky deti sa radujú. 

Domčeky spoločne odfukujú 

a Vianoce zimu ohlasujú. 

 

Patrícia Poláčková, 9.B 

 

 

 

 



!!!   Pátranie po stratených knihách   -   2. časť   !!! 

 
Milí detektívi a pátrači, 

prinášame vám druhú časť kníh, 
ktorých názvy treba rozlúštiť. 

 
Inzerát č. 7: 
Anglický gentleman hľadá spoločníka na cestu trvajúcu 115 200 minút. 

Stavím sa, že neoľutujete! 
 

Inzerát č. 8: 
Ste iný ako vaši susedia a známi? Neradi chodíte po vyšliapaných 
chodníkoch a radšej si robíte svoje vlastné? Vitajte u nás! Ponúkame prácu 

pre zvedavé a dobrodružné typy. Vydajte sa s nami na miesta nepreskúmané 
a zároveň tajomne známe. Spoznajte s nami rastliny a príšery, ktoré doteraz 

nikto neskúmal. A možno odhalíte aj tajomstvo svojho osudu. 
Odchod: v pondelok ráno z kraja sveta. 
 

Inzerát č. 9: 

Milí žiaci! 
Oznamujeme vám, že budúci týždeň sa začínajú zimné prázdniny. 
Prajeme vám, aby ste si poriadne oddýchli, najlepšie niekde v zasneženej 

chalúpke bez elektriny a internetu. V pokojnom tichu a s hrnčekom čaju 
s medom si najlepšie vychutnáte pravé čaro Vianoc. A svet už nikdy nebude 

taký, ako ho poznáme teraz. 
 
Inzerát č. 10: 

Rozprávajú sa s tebou holuby? Rozkazuje ti šváb? Videl si tancovať myšiaka? 

Nie si blázon. Len si trochu unavený. Ponúkame ti možnosť oddychu 
a načerpania nových síl v lone prírody. 
PS: Teší sa na teba múdry jeleň. 

 
Inzerát č. 11: 

Rád cvičíš? Miluješ pohyb? A čo tvoje domáce zvieratko? Je pre teba ranný 
beh po boku so svojím miláčikom tvojou predstavou ideálnej rozcvičky?        
S naším najnovším prístrojom na cvičenie Pieskobežec 2000 si zabeháš        

s každým zvieratkom, či už je to mačka, pes alebo dokonca pieskomil. 
PS: Robotický úbor môžete vyhodiť! 
 

 

Správne odpovede z minulého čísla: 

1. Fantastické zvery a ich výskyt 

2. 10 odvážnych expedícií 

3. Hodiny 

4. Nočný cirkus 

5. Podivuhodný príbeh Nilsa Holgerssona 

6. Malé ženy 



 Každá rastlina nie je na jedenie.....    

 

Janka má 14 rokov a chodí do 8.C. Nie je jednotkárka. Moc sa neučí.  Jedného 

dňa, keď išla zo školy, tak dostala pocit, že akúsi čudnú rastlinu vedľa cesty 

musí odtrhnúť a ochutnať.  

Spočiatku necítila žiadnu zmenu. No pri dome sa začala vznášať nad zemou. 

Myslela si, že sa jej iba točí hlava. No začala sa vznášať vyššie a vyššie, až 

lietala nad celým mestom, pokiaľ nebola unavená. Doma prišla na ďalšie 

superschopnosti.  Keď prišla za bratom, pozrela sa mu do očí a povedala mu, 

aby išiel upratať izbu a on bez slova išiel. A tak začala svoje superschopnosti 

zneužívať. Na ďalší deň v škole mali písať písomku. No Janka vedela, že to 

dopadne zle, pretože sa neučila. A tak svoje superschopnosti použila, aby všetko 

odpísala. Keď sa pani učiteľka vrátila s opravenými písomkami do triedy, 

pochválila Janku za to, ako dobre napísala previerku. Doma mame ukázala 

previerku a tá ju pustila do kina. Takto svoje superschopnosti využívala celý 

mesiac.  

Po mesiaci však začala svoje schopnosti strácať. A tak išla na to isté miesto opäť 

hľadať tú istú rastlinu. Avšak takú rastlinu už viac nenašla. Tak sa z nej opäť 

stala tá istá  obyčajná Janka ako predtým.  

 

 

Nie každé kamarátstvo stojí za to...... 
 

 

Bolo raz jedno dievča, ktoré sa volalo Mia. Bývala v byte v chudobnej štvrti.  
Raz, keď prišla domov, jej mama oznámila, že sa musia presťahovať. Mama si 
totiž našla prácu v druhom meste a tá im môže zmeniť život. O mesiac sa 
začali sťahovať do domu a aj Mia musela zmeniť školu. Keď prišla do triedy, 
tak sa všetci na ňu pozerali, ale ona sa snažila byť ku každému milá 
a priateľská. Prišla za ňou spolužiačka Ema a opýtala sa jej, či by sa s ňou 
nechcela kamarátiť. Mia odpovedala, že  áno. Po dvoch týždňoch kamarátstva 
išli spolu prvý raz von. Mia si myslela, že tam budú len ony dve. Ale prišli tam 
aj Emini kamaráti. Spočiatku boli milí, ale neskôr sa jej začali vysmievať za 
oblečenie. Ema sa nepostavila na jej stranu, ale smiala sa tiež. Doma sa potom 
Mia vyplakala. Na druhý deň, keď išla zo školy, pristavila sa pri nej Emina 
skupina. Boli milí a ospravedlnili sa jej za včerajšok. Pýtali sa jej, či by s nimi 
nešla von. Mia súhlasila, no keď prišla na dohovorené miesto, nikto tam nebol. 
Pomyslela si, že si z nej vystrelili. No po chvíli naozaj prišli. Všetci mali 
cigarety a aj jej ponúkli. Mia chcela zapadnúť, nechcela pôsobiť ako fajnovka, 
a tak súhlasila. Mia chodievala s nimi fajčiť každý deň.  
No začala strašne kašlať, kašeľ sa nedal utíšiť, a tak skončila v nemocnici. Tam 
jej zistili poškodené pľúca. Až vtedy si uvedomila, že by sa nemala kamarátiť 
s Emou a jej kamarátmi. 
 
K. Blahovcová, N. Smolková, 8.B 



                              „Vojny nezačínajú ľudia, ale vlády …“ 

 

Krížovú cestu a kostolík na vrchu postavili naši predkovia ako poďakovanie Bohu za to, 

že sa nás druhá svetová vojna nedotkla tak ako Oravy alebo Terchovej či iných častí 

Slovenska a sveta. Nevypálili nás ani nezbombardovali, ale v krutých bojoch zomrelo veľa 

našich mladých mužov, ktorí museli ísť bojovať a brániť našu krajinu. 

Bolo to už dávno, ale ešte žije zopár ľudí, ktorí majú hrozné útrapy vojny v živej 

pamäti. A o tom, ako to bolo počas druhej svetovej vojny v našej obci, nám povie jedna z jej 

obyvateľov: 

„Vtedy tu ešte nebola zavedená elektrina a noviny sa k nám nedostávali až tak často. 

Nemali sme ako vedieť, že prebieha nejaká vojna. Zo začiatku nám to vôbec nebránilo v 

bežnom živote, takže nás to ani nezaujímalo. Žili sme v rámci možností spokojne a šťastne. 

Až kým sme nemuseli mať múku na prídel podľa počtu ľudí žijúcich v dome a kým z 

ničoho nič neprišli partizáni. V každom dome ich muselo byť aspoň päť. U nás bol 

Francúz, Rumun, Ukrajinec … Museli sme ich prenocovať, oprať im aj navariť alebo sa 

podeliť so zemiakmi, mäsom či mliekom. Každý dal, čo mohol. Večer sme im nachystali 

slamu, na ktorej spali. 

Cez deň chodili kopať zákopy. Raz, keď bol jeden z nich chorý, schoval sa do stodoly, 

Aby ho nik nevidel. Ale márne. Prišiel ten, ktorý mu velil, zbil ho a dokopal ho tak, že sme 

jeho výkriky počuli až do domu. Nakoniec musel robiť ešte raz toľko, ako mal. 

Pamätám si, ako sme sa museli ísť schovať s kravami a so všetkým, čo sme stačili 

pobrať, do našich šôp pod Raču. Aby nám nepobrali aj to málo, čo sme mali. Počas nocí sa 

nedalo ani oka zažmúriť, guľky len tak svišťali. Nie kvôli tomu rámusu, ale kvôli strachu, 

či jedna guľka nezasiahne aj mňa alebo jedného z mojich súrodencov. 

Zbrane vo mne vyvolávali obavy. Ale keď zhodili bombu, to bola rana, že ju počuli aj 

ľudia z dediny. Vytrhlo to kusisko zeme. Mala som strach, všetci sme ho mali, nevedeli sme, 

či nezhodia ďalšie. 

Môj asi najhorší zážitok z vojny, aj keď to celé bolo strašné, bol, keď som videla 

umrieť človeka. Len vyšiel pred dom a spadol na zem. Nikto mu už nedokázal pomôcť. 

Guľka ako keby priletela odnikiaľ. Dodnes to mám pred očami, na ten obraz nikdy 

nezabudnem. Bolo to príšerné. 

Tak ako k nám vojna rýchlo a nečakane prišla, tak aj odišla. Partizáni si pobrali svoje 

veci a odišli. Život sa pomaly začal vracať do normálu. Bola som šťastná. Ten, kto to 

nezažil, nevie, o čom hovorím. Celé tie roky nevedomosti o tom, čo bude zajtra a strachu o 

svoj život a životy svojich blízkych, sa skončili. Vojnu neprajem nikomu zažiť.“ 

 

V našej obci sa aj po toľkých rokoch nachádzajú pamiatky, ktoré nám pripomínajú 

druhú svetovú vojnu a aj jej obete. Na cintoríne sa nachádza zopár hrobov padlých vojakov. 

Pri kostole je pamätná tabuľa, do ktorej sú vryté mená našich mužov, ktorí položili život za 

našu vlasť. V osade Hanzľov je pochovaný neznámy vojak Červenej armády. Pod Kalváriou 

sú pozostatky zábran proti tankom. Na Rači sa nachádzajú chátrajúce zákopy postavené počas 

vojny. Nech sú nám pripomienkou, aby sa minulosť nikdy neopakovala. 

 

S. Droštinová, 9. A 



 

Svet obrátený hore nohami 
 

V mestečku, ktoré sa volá Trecia, sa dejú zvláštne veci. Raz za tri mesiace, 
v ktorýkoľvek deň, sa mesto otočí hore nohami. Všetko je úplne naopak. Autá 
jazdia naopak, teda dozadu. Na semafore zelená znamená, že máme stáť. 
Gravitácia funguje iba niekedy a počasie si robí, čo chce. Dievča menom Lena sa 
spolu s jej kamarátkami nasťahujú do mesta Trecia, ale vôbec nevedia, čo sa 
v meste deje. Lena tu išla hlavne preto, že neďaleko pracuje a nikde inde nebol 
voľný byt. Jej kamarátky po týždni odídu, lebo majú ešte iné povinnosti. Lena to tu 
po týždni začala spoznávať. Chodila do práce a po dvoch mesiacoch si mohla 
kúpiť nový byt. Po čase sa cítila osamelá, a tak si kúpila mačku.  Po dvoch 
mesiacoch bývania sa blížil deň, ktorý raz musel prísť. V noci, kedy sa mestečko 
zase úplne zbláznilo, sa Lene spalo zle. Celú noc počúvala svoju mačku, ako 
mňauká. No keď sa jej konečne podarilo zaspať, snívali sa jej zvláštne sny. V jej 
snoch videla svoju mačku, ako lieta. Ráno vstala a nevedela ju nikde nájsť. Počula 
zvláštne zvuky. Pozrela sa na strop a  uvidela svoju mačku, ako lieta. Uvedomila si, 
že tie zvuky, ktoré v noci počula, boli asi od bolesti, pretože jej rástli krídla. 
Zavolala šéfovi, že dnes nepríde do práce. Takéto čudné veci sa diali  okolo nej. 
Avšak po pár rokoch si Lena zvykla. 
 

 

Napísali: N. Gončárová, A. Trúchla, 8.B 

 

 

Zvierací výlet 

 

Vlk a zajac išli na piknik. Stretli macka Uška, ktorý sa k nim pridal. Tak si vykračovali vlk 

Diego, zajac Mrkvička a macko Uško. Macko Uško zrazu nečakane odpadol a nikto nevedel, 

čo sa deje.  Vlk Diego zavolal záchranku a dával mu masáž srdca. Zajko Mrkvička mu dával 

umelé dýchanie. Po pár minútach sa im podarilo macka oživiť, ale aj tak ho odviezla 

záchranka do nemocnice na kontrolné vyšetrenie. Zistili, že macko nemá 16, ale 56 rokov, 

a tak mohol mať aj infarkt. Našťastie pred smrťou ho zachránili zajac Mrkvička a vlk Diego. 

 

Napísali: A. Kavická, A. Kučáková, D. Adamičková, A. Kubicová, 8.A 

 
Lesný príbeh 

 
Bol raz jeden malý Diviak, ktorý sa stratil od svojich rodičov. Raz  si vykračoval po lúke 
a všimli si ho dvaja chlapci. Rozhodli sa natočiť si ho na mobil. Ale diviak sa splašil 
a utiekol. Chlapci si povedali, že ho budú prenasledovať. Tak sa rozhodli utekať tou stranou, 
ktorou videli bežať aj diviaka. Marek si zobral so sebou aj brokovnicu, ale spadol a postrelil 
sa do nohy. Tomáš mu musel privolať záchranku, ktorá ho odviezla do nemocnice. Tam 
strávil tri dni. Prišli za ním aj jeho rodičia a hnevali sa, že bez dovolenia zobral otcovi 
brokovnicu. Vysvetlili mu, aké je to nebezpečné a že môže byť rád, že sa nestalo ešte niečo 
horšie. Marek im musel sľúbiť, že už viac nič také neurobí. 
 

 

Napísali: M. Heglas, T. Krupík, J. Haladej, D. Kubuš 



 

                       Nedokončený príbeh..................    

 

 

                         Yeji a jej nová škola 

 

Yeji je sedemnásť ročné dievča, ktoré nastúpilo na novú 

školu kvôli šikanovaniu. Na prvý pohľad sa jej škola 

páčila, ale keď prišla do triedy, jej názor sa zmenil. 

V triede boli totiž nevychované deti. Keď bola vo 

dverách, videla, ako sa chalani vzadu bili a dievčatá sa 

ohadzovali papierikmi.  Všimla si vzadu tiché dievča, 

vedľa ktorého bolo voľné miesto.  Yeji k nej pristúpila 

a povedala: „Ahoj, som Yeji, môžem si k tebe 

prisadnúť?“ „Samozrejme, že môžeš,“ odpovedalo 

dievča prekvapene. „Ja som Lia,“ no so mnou sa 

väčšinou nikto nerozpráva, tak si ma prekvapila. Yeji sa 

ani nestihla spýtať, prečo sa s ňou nikto nerozpráva, keď 

vtom vrazil do nej Lucas. Bol veľmi pohľadný  a Yeji sa 

páčil na prvý pohľad.  „Prepáč, si zranená?“  opýtal sa 

Lucas. „To je v pohode, nič mi nie je,“ odvetila Yeji.  

„Si tu nová? Nikdy som ťa tu nevidel,“ snažil sa udržať 

konverzáciu Lucas. Iskra totiž preskočila medzi oboma 

mladými ľuďmi........ 
 

 

Napísali: E. Kormancová, V. Koperová, V. Hamacková, J. Chnúriková, 8.A 
 

 

Úloha pre Vás: Napíšte pútavé pokračovanie príbehu a pošlite  

nám ho, radi ho uverejníme v budúcom čísle nášho časopisu. 

Vopred ďakujeme. 



 

             V ktorej krajine  by si chcel bývať a prečo? 

 
 

 

Španielsko 
 

Moja vysnívaná krajina je Španielsko.  Má zaujímavú kultúru a stavby.  Ja som 

túto krajinu ešte nenavštívila, ale moja krstná tam bola. A krajinu mi  

poopisovala, prezentovala mi jednotlivé mestá, hlavné mesto ako veľmi pekné 

a zaujímavé.  Raz, keď sa tam vyberiem, tak sa ubytujem v hlavnom meste 

a postupne precestujem celé Španielsko.  

 

Napísala: V. Pavlovičová, 8.B 

 

 

 

 

Kalifornia 

 

Ja by som chcel ísť bývať do Kalifornie. Veľmi sa mi páči. Tam by som si kúpil 

dom a začal pracovať. Ak by som si tam našiel priateľku, tak by sme tam bývali. 

Ak by sme mali dieťa, tak by sme išli bývať do Oščadnice pre pokoj od 

veľkomiest. Ale to je len môj sen, nikto nevie, kde v budúcnosti budem.  

 

Napísal: M. Mitka, 8.B 

 

 

 

 

Chorvátsko 

 

Ja by som išiel bývať do Chorvátska. Je tam pekné prostredie a architektúra.  

Mal by som tam vilu v južnej časti krajiny pri Jadranskom mori.  Navštevoval 

by som ostrovy v mori. Kúpil by som si tam plachetnicu a preskúmal by som 

oblasti a miesta naokolo. Navštívil by som aj zaujímavé pamiatky: hrad 

v Dubrovníku. Niečo by som predával na pláži. Predával by som aj mušle. 

Vysadil by som tam borovicový les. 

 

Napísal: S. Ryboň, 8.B 
 



Čo bude dnes dobrého? 
 

Cestovinovo-zeleninová panvica 
 

Potrebujeme: 400 g mrazených rýb 

 soľ, čierne korenie 

 2 PL citrónovej šťavy 

 375 g cestovín 

 1 zväzok jarnej cibuľky 

 2 paradajky 

 2 PL oleja 

 100 ml vývaru 

 100 g smotany 

 na varenie (10 % tuku) 

 

Postup: 

Ryby necháme rozmraziť a nakrájame ich na malé kúsky. Osolíme, okoreníme a pokvapkáme 

citrónovou šťavou. Cestoviny uvaríme podľa návodu na obale. 

Jarné cibuľky a paradajky nakrájame nadrobno a spolu s rybou opečieme na oleji. Prilejeme 

vývar, 1 PL citrónovej šťavy a smotanu. Osolíme a okoreníme. Primiešame uvarené cestoviny. 

 

Ríbezľové taštičky 
 

Potrebujeme: 

 Na cesto: 250 g polohrubej múky 

  250 g mäkkého tvarohu 

  250 g masla 

  štipka soli 

 Na náplň: 300 g ríbezlí 

  100 g krupicového cukru 

  2 PL kukuričného škrobu 

  1 vajce na potretie cesta 

 

Postup: 

K múke pridáme tvaroh, maslo, štipku soli a vypracujeme vláčne cesto. Necháme 10 minút 

odležať pri izbovej teplote. Ríbezle zvaríme s cukrom, prilejeme 100 ml vody s rozmiešaným 

škrobom a varíme 2 minúty. Náplň necháme vychladnúť. 

Cesto rozvaľkáme na plát hrubý 3 mm, rozkrájame na obdĺžniky veľké asi 15 x 8 cm. Stred 

trikrát nakrojíme. Potom pridáme lyžicu ríbezľového zvaru, boky preložíme cez seba a 

pritlačíme. Otočíme prehnutou stranou naspodok a rozložíme na plechy s papierom na 

pečenie. Povrch potrieme vajcom a pečieme pri 180 °C asi 20 minút. Po upečení necháme 

vychladnúť na kovovej mriežke. 

                                                                      P. Zborovančík, 9. A 



 

                                 Pátracia akcia  

 

Volám sa Sofia a som žiačkou 8.B triedy. Všetko by bolo 

super, keby...... 

V našej škole niekto kradne veci, ale nikto nevie, kto to 

je. Zmizli nám perá, mikiny, ale aj peniaze. Na chodbách 

nemáme kamery a to je škoda. No ja a moja kamarátka 

Laura sme sa rozhodli túto záhadu vyriešiť. Máme plán. 

V utorok  a vo štvrtok nikto nie je v triede, keď máme 

telesnú výchovu alebo fyziku. Vtedy sa vypýtame na WC 

a pôjdeme sa tam pozrieť. Po začatí hodiny asi po 10 

minútach sme sa išli pozrieť do triedy. Pomaly a potichu 

sme otvorili dvere a čakali sme, čo sa stane.  Bolo to 

presne tak, ako sme si mysleli. Bola tam, áno naša 

spolužiačka Svetlana bola v triede. Prichytili sme ju, ako 

hrabe v mojej taške a berie mi peniaze. Spočiatku 

nevedela, čo povedať, ale potom sa začala ospravedlňovať. 

Pýtali sme sa jej, prečo to robí a ona nám to vysvetlila 

s tým, že jej mama nič nekúpi a nedá jej žiadne peniaze.  

Preto každému kradla veci, lebo si ich nemohla dovoliť 

kúpiť. 

Všetko sme si vyjasnili a ona sľúbila, že to už viac 

neurobí. Budeme jej veriť, ale budeme ju aj trochu 

pozorovať Ako sa hovorí: „Dôveruj, ale preveruj!“ 

 

                                       Napísala: A. Rábiková, 8.B 

 



Báseň na rozlúčku 

S iskierkou nádeje vošli sme. 

Veľkí sme! 

Dáme to, kamoši? 

Neznámo sa nám rozlieva po duši. 

 

Hrdí a trúfalí veríme v zázraky. 

Na chrbtoch nás tlačia nové ruksaky. 

Ale veď sme dospelí, 

veď už sme piataci! 

 

Roky ubehli, 

deťmi sme zostali. 

Bože môj, zastav čas! 

Zastav ho hneď a zaraz. 

 

Dobrý deň, pani riaditeľka, 

ako sa máte, triedna pani učiteľka? 

Pekný deň i všetkým ostatným, 

učiteľom aj žiakom prítomným. 

 

Končí sa všetko, 

hlavne naše detstvo. 

Opúšťame našu školičku, 

i našu drahú stoličku. 

Učiteľ, kamarát, 

mal som vás všetkých rád. 

 

Ubehli roky šťastia a nádeje, 

spomienka na ne pri srdci zahreje. 

Bezstarostnosť, vľúdnosť, 

pochopenie. 

Nie vždy som však prejavoval 

nadšenie. 

 

Učitelia, dobrí a láskaví, 

nikdy ste to s nami nevzdávali. 

Primäli ste nás ísť na hranice svojich 

síl, 

prinieslo nám to zopár ťažkých 

chvíľ. 

Veľké šťastie máme, 

kúsok z vás si odnášame. 

 

Tak sa teda lúčime. 

Trochu sa tešíme, trochu sa bojíme. 

S láskou na vás spomínať budeme, 

radi  vás občas navštíviť prídeme.

 

N. Krasňanová 

 



         Ako by som sa snažila prežiť na opustenom ostrove? 
 

Keby som sa ocitla na opustenom ostrove, tak by som sa snažila zistiť, či tam 

skutočne nikto nie je.  Poprechádzala by som ho krížom-krážom, aby som sa 

o tom naozaj presvedčila. Až potom by som si začala stavať obydlie. 

Z bambusu by som si urobila základy domu a z palmových listov strechu tak, 

aby môj prístrešok držal pevne. Palmové listy by som si naukladala aj na časť 

zeme, aby to bolo mäkšie na spanie. 

No bolo by mi treba aj nejaké jedlo. Tak by som sa začala živiť rôznym ovocím, 

ktoré by som tam našla. Napríklad banány, kokosy, všetko, čo by som pokladala 

za jedlé. 

Avšak skúšala by som aj loviť. Pokúsila by som sa chytiť vtáka alebo menšiu 

opicu a upiekla by som ich na ohni, ktorý by som si založila pomocou kameňov. 

Keby sa mi to zdalo bezpečné, kúpala by som sa v mori a čakala na nejakú loď, 

ktorá by ma mohla zachrániť. 

Keby som už bola zúfalá, napísala by som veľkými písmenami do piesku SOS. 

 

                                     Napísala K. Blahovcová, 8.B              

 
 

         Ako som sa ocitol  sám na opustenom ostrove? 

 
Raz som letel do Talianska. No pokazil sa motor a lietadlo spadlo do mora. Ja 

jediný som prežil.  

Chcel som aj niekomu pomôcť, ale nikoho som nenašiel. Lietadlo sa ponáralo 

veľmi rýchlo, tak som len schmatol nafukovací čln a plavil sa preč. Po 

niekoľkých hodinách na mori, som konečne uvidel ostrov. A hneď som tam 

zamieril, že ho preskúmam. Bol som rád, že som na ostrove, lebo mi už 

dochádzala voda. No ani po troch hodinách som nikoho na ostrove nenašiel.  

Bol som veľmi smädný. No napadlo mi, že by som mohol piť vodu z kokosu 

a vnútro kokosu jesť. Svitla mi malá nádej na prežitie. Tak som išiel hľadať 

kokosy. No bol už večer a mne začalo byť zima. Rozmýšľal som, ako sa zohriať. 

Nazbieral som všetky listy, ktoré som našiel do člnu, aby som sa nimi prikryl. 

Na druhý deň som zozbieral všetky väčšie kamene, aby som ich poukladal na 

pláž v tvare SOS. Vyrobil som si harpunu a začal loviť ryby. No po hodine, 

keďže som nič nechytil, ma to prestalo baviť.  

Bol som už celkom zúfalý, keď vtom som začul zvuk vrtuľníka. Začal som 

skákať, mávať aj kričať, aby si ma všimli. A vtom vrtuľník začal pristávať. Bol 

som zachránený. Bol to najkrajší deň môjho života. 

 

                                              Napísal: M. Mitka, 8.B 

 



                        Vojna kmeňov.... 

 
Náš kmeň Slavicgrad je v ohrození  pred nepriateľským kmeňom 

Avargrad.  Náčelník slovanského kmeňa sa dozvedel, že sa náčelník susedného 
kmeňa chystá dobyť Perúnov  totem, ktorý bol prísne chránený.   

 
Náčelník Vlčie Oko sa so svojou gardou rozhodol navštíviť ďalšie 

slovanské kmene.  Hľadali pomoc. Po dvojhodinovej  ceste boli pri kmeni 
Paganizgrad. Náčelník Vlčie Oko  uvidel náčelnícky dom.  Náčelník druhý sa 
volal Kobrí Jed. Ponúkol mu jed vretenice so šípmi a lukmi. Dal mu najlepších 
bojovníkov.  Keď prišiel do svojho kmeňa, dal postaviť  hradby z vysokých 
bukov. Pod nimi urobili hlbokú priekopu, kde dali špicaté ostne. 

 
Mali aj vtedy najlepšie zbrane od mečov  až po luky a šípy.  Nastal ten 

deň.  Hliadky na vežiach uvideli vojsko koňov. Jeden z bojovníkov urobil 
poplach z býčieho rohu.  Kmeň bol pripravený. Strelci z veže ostreľovali 
nepriateľské kone. Jeden z nepriateľov sa priblížil k totemu zozadu.  Jeden 
z civilistov ho napadol sekerou.  Boli straty aj u nás, ale pomaly im dochádzal 
dych.  Prišli najsilnejšie vojská. Naši zomierali po viacerých, ale  bránili sme sa.  
Naše vojsko sa dalo do tvaru trojzubca a vrhli sme sa na nich.   

 
Po hodinách bojovania sme ich zahnali do hôr, ale kmeň sme nedobyli 

kvôli stratám. No po mesačných bojoch sme napokon vyhrali. 
 

                                        Napísal: S. Ryboň, 8.B 
 

 

 

Obrázky nakreslila Miška Krkošová, 8.A 
 



                               Dejepisná tajnička 
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      10.          
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      14.          

       15.         

16.                

 

 

1. Ktorý kráľ prijal do svojho kráľovstva Kumánov? 

2. Pápež vysvätil Metoda za … 

3. Staromaďarský veľkovojvoda, ktorý sídlil v Ostrihome. 

4. Akú bulu vydal v roku 1222 Ondrej II.? 

5. Šľachtický rod sídliaci na východnom Slovensku. 

6. Priezvisko Žigmunda, cisára panujúceho 50 rokov. 

7. Priezvisko všestranného renesančného umelca, Leonardo da … 

8. Krstné meno poľského kňaza, autora heliocentrizmu. 

9. Podľa heliocentrizmu je stredom vesmíru … 

 

10. Panovník, za ktorého vlády bola založená Academia Istropolitana, sa volal … Korvín. 

11. Ríša, v ktorej vládol kráľ Svätopluk, sa volala Veľká … 

12. Brat sv. Konštantína. 

13. Ktorý panovnícky titul mal sv. Štefan? 

14. Jeden z najslávnejších renesančných filozofov sa volal … Machiaveli. 

15. Slávny vynález Johanna Gutenberga. 

16. Po bitke pri Moháči bol vytvorený … pašalík. 

                                                                                                     V. Šmatlavová, 8. B 
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Ústredíčko   č.1      školský rok  2022/2023     12. ročník                

Modlitba 

K Bohu sa modlím každý deň, 

vždy ráno i večer chcem. 

Stále sa s ním rozprávam 

o veciach, čo ma trápia. 

 

On vie, čo mu poviem, 

no počúva každý deň. 

Za zlé skutky sa spovedám 

a  On mi odpovedá. 

 

Do nového dňa mi dá silu vstať, 

k tým, ktorých mám rád. 

Budem prežívať nový deň, 

len s Pánom kráčať chcem. 

 

Ty si nám život dal, 

to je Tvoj veľký dar. 

Za všetko Ti veľmi  ďakujem. 

Len s Tebou búrku zdolať chcem. 

 

                                            A. Rábiková, S. Durschmiedová, 8.B 

 

 

 

                                       

        

   DOVIDENIA! 

         Záver alebo tešíme sa na Vás v budúcom čísle. 


