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                Zo života našej školy 

            Lyžiarsky výcvik 

      Aj v tomto školskom roku sa žiaci 7.ročníka našej školy zúčastnili lyžiarskeho 

výcviku. Za miesto pobytu zvolila základná škola opäť osvedčenú chatu Javorina 

v rekreačnom stredisku Donovaly. Kurzu sa zúčastnilo 38 žiakov a 3 pedagogickí 

zamestnanci. Lyžiarsky kurz prebiehal podľa výcvikového plánu a splnil cieľ. 

Podmienky na lyžovanie boli veľmi dobré, svah bol vždy upravený a aj keď boli 

silné mrazy, mali sme krásne slnečné počasie. Všetci sa veľmi zodpovedne učili 

a zdokonaľovali v lyžovaní alebo v snowboardovaní. Svoje lyžiarske 

majstrovstvo preukázali žiaci v záverečných pretekoch. Odniesli sme si veľa 

pekných zážitkov nielen z lyžovania, ale aj z pestrých aktivít, ktoré nám 

organizovali naši pedagógovia. Smutní sme boli jedine z toho, že niektorí z nás 

museli kvôli chorobe ísť predčasne domov. Na lyžiarsky kurz budeme v dobrom 

spomínať a určite naň nezabudneme. Tí, čo na lyžiarsky kurz nešli, môžu 

ľutovať. 

 

ZAPOJILI SME SA DO PROJEKTU Ľahšie to ide ľahšie 

Naša škola sa vo februári zapája do projektu "Ľahšie to ide ľahšie". Ide o projekt 

spoločnosti DM drogerie markt, ktorý vznikol v spolupráci s profesionálnymi 
trénermi vrcholových športovcov. 

Zuzana a Maroš Molnárovci sú nielen partnermi, ale aj odbornými garantmi celého 
projektu. Cieľom projektu Ľahšie to ide ľahšie je motivovať a inšpirovať deti k cvičeniu, 

vyššej pohybovej aktivite. Projekt je určený pre 2. stupeň základných škôl, ktoré majú 

možnosť sa doň zapojiť zostavením súťažného tímu. Deti počas nacvičovania 
cvičebných zostáv zlepšujú svoju kondíciu, učia sa spolupráci, rozvíjajú svoju 

tímovosť, uvedomia si dôležitosť disciplíny a vzájomnej dôvery. Zároveň majú 
možnosť vyhrať pre svoju školu nové športové pomôcky a vybavenie a počas Veľkého 
finále sa stretnúť s viacerými slovenskými športovcami. 

 

Okresné kolo v hádzanej 

7. marca 2017 sa uskutočnilo okresné kolo v hádzanej chlapcov. Našu školu reprezentovali - Marko 

Bučko, Martin Donoval, Michal Chromek, Jakub Sarvaš, Ján Gondáš, Jakub Pálka, Juraj Mašlej, Ján 

Laššák a Jakub Urban. Chlapcom sa darilo a obsadili krásne 2. miesto. 

Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. 



 

      Geografická olympiáda - okresné kolo 

Dňa 7.2.2017 sa uskutočnilo okresné kolo 45. ročníka GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY. 
Súťaže sa zúčastnilo 82 súťažiacich 5. – 9 . ročníka z celého okresu Zvolen. 

NAJÚSPEŠNEJŠÍ RIEŠITELIA 

           KATEGÓRIA 5. ročník 

Daniela PÁPEŽOVÁ , 5.B  -  5. miesto 

Michal BYSTRIANSKY , 5.A -  7. miesto 

Vanda VÝBOŠTEKOVÁ, 5.A  - 11. miesto 

              KATEGÓRIA 6. a 7. ročník 

Tomáš JANEŠÍK,  6.A  - 8. miesto 

            KATEGÓRIA 8. a 9. ročník 

Zuzana MADLENOVÁ , 9.A   - 4. miesto 

Anna Mária SLAMOVÁ,  8.A -  5. miesto 

 Ďalšími riešiteľmi olympiády boli Liana KUZMOVÁ, 7.C a Šimon POVAŽANEC, 8.C  

 

Olympiáda v nemeckom jazyku - krajské kolo 

Zuzanka Madlenová z 9.A reprezentovala 16.2.2017 okres Zvolen i našu školu 
v krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku, ktorá sa konala na Gymnáziu A. 
Sládkoviča v Banskej Bystrici. 

V silnej konkurencii si Zuzka počínala veľmi dobre a obsadila krásne 5. miesto. 
Zuzke ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a prajeme veľa úspechov v ďalšom 
štúdiu. 

 

 

 

 

 



Hviezdoslavov Kubín - školské kolo 

V utorok 14. marca 2017 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese poézie a 
prózy Hviezdoslavov Kubín. Vďaka súťažiacim a vyučujúcich, ktorí ich pripravovali na 
súťaž, odzneli texty známych i menej známych spisovateľov. Komu sa darilo 

najlepšie? 

1. kategória  – 2. -  4. ročník 

POÉZIA 

1. miesto     Diana Ostrihoňová  3.A 

2. miesto     Adam Medveď  4.B 

3. miesto     Júlia Kosturjaková  3.A 

4. miesto    Aneta Jarotová  2.A 

PRÓZA 

1. miesto     Alexandra  Georgievová  3.A 

2. miesto     Dorota  Bačková  2.A 

3. miesto     Nina Kapustová  3.A 

4. miesto     Bianka  Michalcová  4.B 

  

2. kategória – 5. - 6. ročník 
 

POÉZIA 

 

1. miesto           Nikola Kosturjaková   6.A 

 

2. miesto           Tomáš Janešík   6.A   
 

3. miesto           Samuel Puškár   6.B  

 PRÓZA  
 

1. miesto           Vanda Výbošteková   5.A 

 
2. miesto           Tereza Moravčíková   6.A 

 
3. miesto           Daniela Pápežová   5.B 

  

3. kategória – 7. – 9. ročník 
 



 3. kategória – 7. – 9. ročník  

POÉZIA 

 

1. miesto           Karin Urdová   7.A 
 

2. miesto           Nikola Fryčová   9.A 
 

3. miesto           Milena Mázorová   9.A 

 PRÓZA 

 

1. miesto           Katarína Andrášiková   8.B 

 
2. miesto           Emma Mrázová   8.B 

 
3. miesto           Laura Šimončíková   9.A 

      

Úspešným žiakom blahoželáme a vyučujúcim ďakujeme za prípravu 
žiakov.  Žiačky Diana Ostrihoňová , Alexandra Georgievová, Nikola 

Kosturjaková, Vanda Výbošteková, Karin Urdová a Katarína Andrášiková 
postupujú do okresného kola, ktoré bude vo Zvolene 23. marca 2017. 

V okresnej súťaži prajeme veľa úspechov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Jarná báseň 

Keď vôňa kvetov 

sladko žblnká, 

ráno ma budí úsmev slnka. 

Z  jeho lúčov jar si tká 

koberec plný očí. 

 

V zrnku sa život točí. 

 

Zázračná sila púčiky prebudí, 

bláznivý vtáčí spev 

z  hrdielok pesničku vylúdi... 

 

Prebúdza celý kraj. 

 

Do trávy padá rosa. 

Tancujem s dúhou – bosá... 

                                                                  Hana Zelinová,  7.A 

 

 

 

 

 

 



 

Hronské zrkadlo 
Zrkadielko čo sa zrkadlí pod Kráľovou hoľou, 

zrkadielko čo sa zrkadlí pod dubovou kôrou. 

 

Skrýva v hĺbke mnohé tajnosti, 

je to zrkadielko čistej správnosti. 

 

Splavuje ho aj vydra na plti, 

to zrkadielko sa stáva zrkadlom čo všetko pohltí. 

 

Za diaľkou aj vŕby a jelše zaplaví, 

to zrkadielko sa aj zrkadlí v nebeskom konári. 

 

Je druhé najjasnejšie zrkadielko na Slovenskej pôde, 

a až na juhu sa do Dunaja vleje a dôjde. 

 

Zrkadlí sa v rôznych dedinách a mestách, 

zrkadlí sa aj v steblách trávy na rázcestiach a cestách. 

 

Je to jedno s tých majestátnych zrkadiel tohto podivuhodného sveta, 

ale toto zrkadlo sa svojimi hronskými prúdmi dotýka odzrkadleného vetra. 

                                                              Tomáš Janešík, 6.A 

 

 

 



 

Top 10 

Najzvláštnejšie veľkonočné tradície 

v zahraničí  

Minule sme sa stretli s Top 5 najzvláštnejšími zimnými športmi. Dnes tu je v plnej kráse Top 10 

najzvláštnejších veľkonočných tradícií v zahraničí. Na Slovensku sú typické čokoládové zajace, 

kraslice, či šibačka a oblievačka, ale sú krajiny, ktoré majú zvláštnejšie tradície. Dúfam, že sa vám 

bude mojich 10 páčiť. Kresťania, či nie tento text je pre vás ako šití. 

 

10. priečka - Rakúsko 

 

Všetky deti sa tešia na zajačika Osterhase, ktorý 

skrýva čokoládu a nosí dokonca darčeky. Ich 

jedlá sú zaujímavo chutné - jahňacina, dusená 

šunka, vajíčka a chren. Vaše jazýčky si môžu 

pochutiť na kysnutých koláčoch so škoricou 

a hrozienkami. No neznie to vynikajúco? 

Oblievačku a šibačku nepoznajú, tak by to mohol 

byť asi dobrý najbližší úkryt dievčat. Zvláštnym 

zvykom je, že krstní rodičia dávajú svojím 

krsniatkam praclíky. 

 

 

 

 

 

 

 

9.priečka - Francúzsko  

 

Francúzsko známe romantickým Parížom 

a levanduľou. Na juhu Francúzska na námestí 

v meste Haux, si môžete pochutiť na obrovskej 

omelete vytvorenej až zo 4500 vajec. Kto sa učí 

dejepis a dáva pozor tak určite počul 

o Napoleonovi. Táto tradícia sa spája 

s Napoleonom, tak že spolu so svojou armádou 

prechádzal cez toto mestečko a zastavil sa tu na 

omeletu. Omeleta bola natoľko dobrá, že 

Napoleon nariadil obyvateľom, aby každý  urobil 

zo svojich vajíčok omeletu pre celú armádu na 

druhý deň. Bon appétit! 
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8. priečka - Anglicko 

Briti sú súťaživý národ a to až tak, že vymýšľajú 

hocičo len aby vyhrali. Veľká noc nie je 

výnimkou. Všetci sa stretnú na kopci z uvareným 

vajíčkom a spúšťajú ho dole kopcom. 

Samozrejme vyhráva vajíčko, ktoré dôjde 

najďalej a nerozbije sa.  Skúste si to len 

predstaviť, keď sa vás niekto spýta čo idete robiť 

na Veľkú noc a vy poviete - „Ale nič zaujímavé. 

Idem len spúšťať vajíčko z kopca.“ Tu pretekali 

vajcia, ale v ďalšej súťaži pretekáte vy sami. 

S panvicou v ruke a na nej palacinka. Zo začiatku 

to robili len ženy. Okrem rýchlosti sa hodnotí aj 

štýl a to ako vyhadzujete palacinku a podobne. 

Pre deti sú tu preteky z vajíčkom, ktoré majú na 

paličkách alebo na lyžičke. 

 

 

 

 

7. priečka - Grécko 

Niektorí z vás čo vedia piecť tak sem tam sa 

zafúľajú od múky. Nože povedzme si to na 

rovinu s rešpektom a vážnou tvárou. V Grécku sa 

s Veľkou nocou spája upaľovanie Judáša a tiež 

múkové vojny. Normálne vidíte pred sebou 

susedu a napálite jej priamo medzi oči hrsť 

farebnej múky. Je to čudné, ale je to pravda, tak 

ak sa hodláte ísť v tom čase do Grécka, tak sa 

nevystrojte do drahého saka alebo iného 

slávnostného oblečenia. 

6. priečka - Švajčiarsko 

Alpy och tie majestátne vrchy a pod nimi studne 

tie pestrofarebné sprchy. Táto rýmovačka hovorí 

za všetko. Vo Švajčiarsku sú ľudia zvláštni, 

bohatí a s estetickým cítením. Pod Alpami sú 

mestečká v suchých regiónoch, ktorých 

obyvatelia potrebujú najmä vodu. Preto studne a 

fontány zdobia stužky, tie najpestrejšie kraslice 

a niekedy krásne zelené kvetinové konštrukcie. 

Toto bola pekná strana pravdy Švajčiarov, ale tá 

druhá sa podobne ako u Britov týka vajcových 

hier. Totiž stretnú sa všetky vekové kategórie so 

svojimi uvarenými vajcami a špičkou vajcia 

triafajú súperove vajce. Víťaz je ten, ktorému sa 

vajíčko nerozbije. 
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5. priečka - Írsko 

Všetko, čo ste zatiaľ čítali, bolo zvláštne, ale na 

Írsko nič nemá. Poznáte rybu sleď? V Írsku sa na 

Veľkú noc koná  pohreb sleďa. Íri si pripomínajú 

koniec pôstu a začiatok Veľkej noci takýmto 

spôsobom. Slede boli hlavným zdrojom proteínu 

počas pôstu, kedy sa nesmie jesť mäso. 

Pochovávať rybu, no čo ja viem??? Bohvie či sa 

počas pôstu vzoprú alkoholu. 

4. priečka - Latinská Amerika a Portugalsko 

S upaľovaním Judáša sme sa už stretli ale nie 

takto. Portugalsko, časť Španielska a také 

Mexiko alebo Salvador upaľujú slamených alebo 

drevených panákov, ktorí majú znázorňovať 

Judáša. Zapáliť štvormetrovú myš mi skôr 

pripomína ľudí,  ktorí nenávidia Mickey Mousa 

ale dobre. S prázdnym bruchom odtiaľ určite 

neodídete, kdeže? Pečené prasa, briošky, rôzne 

druhy koláčov a čokoládové vajíčka či mandle sú 

vám zaručené, čiže zapálite obrovského panáka 

a ešte sa s chuťou najete. 

 

 

 

3. priečka - Austrália a Nový Zéland 

Dostali sme sa trocha za hranice Európy ale späť 

k veci. Určite milujete tie čokoládové zajačiky, 

ktoré sa dajú kúpiť za niekoľko centov v obchode 

na Veľkú noc. Ja ich zbožňujem a mám dôvod 

ale v Austrálií nie je typický čokoládový zajko 

ale čokoládová vačica alebo wombat. Je to naozaj 

podivuhodné ale mne je jedno ako to vyzerá 

hlavne, že je to z čokolády a je to jedlé. :) 

2. priečka - Filipíny 

Zo svojho osobného života sa priznávam, že som 

veriaci, ale nie až natoľko aby som sa dal 

ukrižovať. Vo Filipínach je to na Veľkú noc 

normálka a takto si uctia pamiatku Ježiša Krista. 

K tomu vás ešte predtým bičujú a musíte 

vykonať krížovú cestu... Stovky ľudí sa dajú na 

niečo také nahovoriť to je na môj vkus trocha 

čudné. Je to priam brutálny spôsob pamiatky. 
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1. priečka - Nórsko 

 

Najzvláštnejšia tradícia na Veľkú noc je podľa 

mňa v Nórsku. Oproti všetkému čo tu bolo je to 

niečo úplne iné. Môžem vám prezradiť jedno 

slovo a to je Påskekrimmen. Asi som vám veľa 

neprezradil, teda ak neviete po nórsky. Nóri si 

oslavujú veľkú noc pozeraním kriminálok, 

čítaním kriminálok... Všetko sa to točí okolo 

vrážd a ich riešení. Påskekrimmen do prekladu 

Veľkonočné detektívky alebo trilery. Táto 

tradícia je trend od roku 1923. Kto by to povedal, 

ale aj na škatuľkách od mlieka sú kriminálne 

komiksy. 
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   Medovníky zdobené marcipánom 

 
Budeme potrebovať: 

500g-hladkej múky 

100g-medu 

125g-masla 

125g-práškového cukru 

2ks-vajec 

1čl-sódy bikarbóny 

1/2čl-kakaa 

500g-marcipánovej hmoty 

farby(gélové)-podľa potreby 

Postup prípravy: 

1.Vajcia , med a cukor vymiešame varechou , alebo mixérom . Pridáme maslo a 

šľaháme na jemnú hmotu. 

2.Do tejto hmoty pridávame jemne preosiatu múku , sódu bikarbónu a 
perníkové korenie a kakao. 

3.Cesto dobre vymiesime. Malo by s nám odlepovať od okrajov misky . Ak sa 
veľmi lepí ,môžeme ešte pridať trochu múky a miesiť kým nie je cesto úplne 
kompaktné. 

4.Dáme ho odpočívať do chladničky na 30 minút. Ak si chcete prácu rozdeliť , 
kľudne ho nechajte odpočívať v chladničke do nasledujúceho dňa a pečte 
neskôr. 

5.Rozváľkajte cesto ,povykrajujte medovníčky a pečte ich v predhriatej rúre na 
180 st. asi 8- 10 minút. 

6.Po upečení ich nechajte odstáť do nasledujúceho dňa , alebo aj viac dní. 



7.Zdobenie prebieha s marcipánovou hmotou ,ktorú možno kúpiť v 
cukrárenských potrebách a a slúži na tvarovanie kvietkov . Je mäkšia a ľahšie sa 
tvaruje . Zafarbíte si ju podľa vlastného priania gelovou farbou, mne stačili 3 
kvapky ,aby som dosiahla odtieň nebovo plavej. 

8.Rozvaľkáme zafarbený marcipán a vykrajujeme tvary podľa vlastnej fantázie a 
lepíme cukrovou vodou na perníky. Aby sa nám lepšie vykrajovalo, posypeme 
marcipanovú hmotu Solamylom a hmota sa nám nebude lepiť. 

9.Ja som tieto moje medovníkové vajíčka pripravila pre kúpačov namiesto 
kúpených čokoládových. Takýmto istým postupom zdobím aj medovíky 
vianočné. Dúfam, že sa Vám môj nápad páči a inšpiruje vás. 

 

                                                                    Tereza Cagáňová 8.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zaľúbený 

Len ťažko je žiť bez lásky, 

srdcu len ťažko protirečiť, 

 keď: 

Slnko modré ,to ona. 

Nebo žlté , to ona. 

Fialka biela ,to ona. 

Snežienka fialová, to ona. 

V myšlienkach voňavá, sladká. 

Láska. 

 

Ona letí každý deň do jeho myšlienok 

Ona svieti krásou nebeskou 

Ona, svieca, ktorá nikdy nezhasína 

Ona, kvietok voňavý 

Ona, slávik spievajúci v jeho srdci 

Ona, pravda jeho slov 

Ona, med najsladší 

Ona, kvet najkrajší 

Ona , lúčka šťavnatá 

Ona, jediný strach jeho  

Ona, druhý život jeho. 

 

Milým , nežným, sladkým slovom 

Klopká na  jej srdce hluché . 

 

Ten  spaľujúci pocit túžby a bezmocnosti zároveň. 

 

Dá sa žiť bez svetských roztopaší, 

No bez lásky svet hynie. 

Láska drží ho pokope, 

Láska otvára svety nové, 

Láska ukazuje cestu, 

Láska, slasť večná 

 Zmysel života.  

 

Kryštál soli z oka padá, 

Bodaj by ho mala rada. 

       Peter Krnáč 

9. ročník, ZŠ A. Sládkoviča Sliač 



Zmena je život 

Bol to taký mladý vandal. 

Každý deň vyrobil škandál. 

Zostával za ním len randál. 

Stále stváral iba zlobu. 

Rodičov priviedol takmer do hrobu. 

A zrazu – 

Už nesprejoval  brány, 

prestal strieľať vrany či 

hádzať do okien  delobuchy. 

Už nekradol mame prachy, 

frajerke nevyrábal strachy. 

Ľudia sa čudovali: 

Prečo je zrazu taký kľud? 

Konečne zmizol z mesta? 

Blud! 

Pred domom ktosi pokosil trávnik, 

susedom  ktosi doniesol ochutnať makovník. 

Kamošovi ktosi opravil motorku, 

ten ktosi kúpil kvet pre frajerku. 

Kto? 

No predsa  ten vandal, 

Čo za ním ostával len randál. 

Povedal: Chcem sa zmeniť, 

Nech ľudia prestanú na mňa zrakom mieriť. 

Niekto iný už  kosí trávnik, 

Z vandala je dnes uznávaný právnik. 

Kto povedal, že ľudia sa nemenia? 

Tak to o sebe ešte veľa nevedia. 

Denis Solčan, 7.ročník, ZŠ A . Sládkoviča Sliač 



Prekvapenie 

alebo 

Ako som sa presvedčil, že staré mamy nehodno podceňovať 

       ,,Maťko! Maťko!" volá mama. Rozbehnutý sťa motor som zliezol dolu v 

očakávaní niečoho nového. ,, Dnes nebudem doma, musím ísť na pracovnú cestu, 

ale neboj sa, dohodla som sa so starou mamou,“ dopovedala. ,,Panebože!" Moje 

zmysly bijú na poplach. „To nemyslí vážne, to mám byť zavretý celý deň s tou 

starou bosorkou!?“ Mama plesla dverami, nastúpila do auta a moje plány na 

príjemný deň sa rozplynuli so zvukom odchádzajúceho auta. A čo teraz?! Bičovaný 

touto myšlienkou som po izbe krúžil ako satelit.  

Vtom zazvonil zvonček. Zídem dolu, otvorím dvere a koho nevidím. Starú mamu. 

Na pohľad absolútne neprijateľná osoba.  Sivé vlasy skryté pod baretkou, na 

očiach okuliare ako dva popolníky, vyštrbený zub a šál okolo krku. ,,Vitaj, babi," 

povedal som neutrálnym hlasom. ,,Ďakujem za privítanie." Pohľad ako generál. Ale 

toto všetko bolo nič v porovnaní s objatím. Vrhla sa ku mne a tuho ma pritisla na 

svoju bohatiersku hruď. Po tomto drsnom objatí, ktoré by nerozdýchal ani 

terminátor, sa pustila do varenia. Veľa toho  nenahovorila, ale sem - tam z nej 

niečo vypadlo. Našťastie to nebola zubná protéza. 

 ,, Viem, že ma nemáš veľmi rád, mama mi to hovorila."Ten tón v jej  hlase sa mi 

vôbec nepáčil, keď som ho naposledy počul, mal som poriadny problém.  ,,Ale tiež 

mi hovorila, že dlho  túžiš po tom,  aby si sa mohol zahrať  airsoft," povedala stará 

mama s potmehúdskym úsmevom. ,,Keď navarím, napečiem, tak si vyrazíme." 

 Neveril som vlastným ušiam. Natešený ako Ali paša som  vbehol do izby. Nestihol 

som prejsť ani dva levely  mojej obľúbenej počítačovej hry  a babi už zvolávala na 

obed.   Predviedla sa parádne! Krémová zemiaková polievka, francúzske  zemiaky 

a ako dezert  štrúdľa plnená makom. Kuchyňa sa naplnila veľmi príjemnou 

atmosférou. 

 Po vynikajúcom obede som sa išiel pripraviť. Tepláková súprava a veľa odvahy. 

Prídem do obývačky a čo nevidím ? Babičku v maskáčoch a čiernom barete! Bez 

komentára. Nasadli  sme na bicykle a po desiatich minútach  sme boli na mieste.  

Dlhý  rad ľudí pri pokladni schladil moje nadšenie. Ale stará mama suverénne 



vytiahla  lístky VIP. „No babi, ty si samé prekvapenie!“ zvolal som ohúrene. Otvorili 

extra dvere a boli sme tam. Obrovská hala, vnútri maketa mesta, bola plná 

rôznych zvukov od výkrikov až po praskot  odrážajúcich sa guličiek. Ohromene som 

zízal.  

Nejaký muž podišiel k nám a ukázal na stôl : ,,Vyberte si vybavenie, máte 10 

minút". Na stole boli poukladané  airsoftové zbrane, taktické vesty, granáty a 

munícia. O pár minút sme boli pripravení. Vesty oblečené, zbrane nabité  - ide sa 

do boja. Dostali sme červené pásky na rameno, postavili sme sa na štart a čakali 

sme. ,,Akonáhle  to kúpite, skončili ste, žiadna možnosť vrátiť sa do hry. 

Rozumeno?“ inštruoval nás usporiadateľ. „Úloha znie : Zneškodniť  nepriateľských 

hráčov.  Nejaké otázky ?“ Bolo nás tam desať – dve päťčlenné družstvá,  a nikto sa 

nepýtal. Len naši protivníci sa nenápadne uškŕňali pri pohľade na moju starú 

mamu.  

Rozhodca zapískal, hra sa začala. Guľky svišťali všade navôkol. Boj krutý. Všade 

okolo mňa padali strely. Jeden protivník vyradený, druhý, tretí. Ale ani my sme 

neostali bez ujmy . Práve som sa obzeral, koľko nás ešte ostalo v hre,  keď tu ma 

zrazu stará mama schmatla  za plece  a kričí mi do ucha : ,,Už sme ostali len my 

dvaja. Vidíš tých dvoch tam za tým múrom?“ opýtala sa .  Prikývol som. „Musíme 

ich dostať. Budem ťa kryť, keď poviem ,  vyrazíš ." ,, Jasné, rozumel som."  Babička  

sa ukryla za maketu dverí a štuchla ma do pleca:  „Teraz!“ Vyskočil som a rozbehol 

som sa k úkrytu, za  ktorým sa krčili  naši nepriatelia.  Boli od mojej pozície asi 15 

metrov. Uháňal som,  ako som vládal, okolo mňa svišťali strely.  Odvážne som  

kľučkoval pomedzi ne, už- už a budem tam. Zrazu – prásk,  trafili ma! Dofrasa! 

Práve teraz, keď je víťazstvo na dosah. Znechutene som dvíhal ruku na znamenie , 

že som vyradený z hry ,  naši protivníci nadšene vyskakovali a kričali od radosti, 

keď tu sa čosi stalo. Tí dvaja prestali skákať, stuhli a ich pohľady mieria rovno 

ponad moje plece. Obzrel som sa.    Čosi veľké sa rúti rovno oproti mne. Maskáče , 

taktická vesta a – preboha, veď to je stará mama! Skamenel som od prekvapenia. 

A rovnako skameneli aj naši  dvaja protivníci. Užasnuto civeli na babinu, ktorá v tej 

chvíli pripomínala rozzúreného grizlyho. Bežiac pálila  rovno od boku .  Prásk, prásk 

– guľky  len tak svišťali.  Zneškodnila jedného , druhého. Neveril som vlastným 

očiam.  Vyskočil som z úkrytu. „ Babí, my sme vyhrali!!!“ kričal som neveriacky.  

Babina prifučala  ku mne ako rozbehnutá lokomotíva a opäť som musel čeliť jej 

zdrvujúcemu objatiu. „Maťko, chlapče, prežil si v zdraví!?“ „Keď ma pustíš, tak 

možno áno,“  hlesol som hlasom mierne priduseným. Zrazu sa ozval ostrý hvizd 

rozhodcovej píšťalky. Hra sa skončila.  



Na vlnách adrenalínu  som  sa vznášal celou cestu domov.  

 Práve sme s babinou rozoberali najnapínavejšie časti dnešnej bojovej hry 

a pochutnávali si na makovej štrúdli, keď šťukla zámka. „Tak ako bolo?“ pýtala sa 

mama hneď od dverí. „Fantasticky!“ vykríkol som . „Naozaj?“ neveriacky zatiahla 

mama. „Mami, ty si mi vždy hovorila, že to nadšenie pre bojové hry som zdedil po 

starom otcovi, ale mýlila si sa.“ „A po kom teda?“ opýtala sa mama a prekvapene 

dvihla obočie. Potmehúdsky sme sa na seba so starou mamou usmiali. Vedeli sme 

svoje...  

/O osem mesiacov neskôr: Listujem v starom rodinnom albume. Zrazu ma zaujala 

malá nenápadná fotka. Je na nej mladé dievča vo vojenskej uniforme. Pod 

fotografiou nejaký nápis. Čítam – Najlepšia absolventka vojenskej akadémie,  

nadporučík Alžbeta Kráľová . Preboha, veď to je.... to je...   Áno, uhádli ste. Bola to 

ona . Moja babička./  

         Alexej Blišťan, 9. ročník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IQ-test KNIHY 
 

 

1. Ktorú knihu napísal Mark Twain? 

a) Smelý zajko v Afrike 

b) Harry Potter- Ohnivá čaša 

c) Mor ho 

d) Princ a Bedár 

2. Pavol Orságh- Hviezdoslav študoval na ..... 

gymnáziu. 

a) maďarskom 

b) ruskom 

c) poľskom 

d) českom 
 

3.  Legendárne rozprávky o psíčkovi 

a mačičke napísal... 

a) Karel Čapek 

b) Josef Čapek 

c) Juraj Čapek 

d) Ján Čapek 

 

4. Ktorú ako prvú knihu vydal Jules Verne? 

a) Deti kapitána Granta 

b) Cesta okolo sveta za 80 dní 

c) Doktor Ox 

d) Päť týždňov balónom 

 

5. Ako sa volá najlepší kamarát Harryho 

Pottera? 

a) Draco Malfoy 

b) Albus Dumbledor 

c) Ron Weasley 

d) Neville Longbotton 

 

6. Epizeuxa je opakovanie rovnakého slova 

alebo skupiny slov na začiatku za sebou 

idúcich veršov alebo viet. 

a) Áno 
b) Nie 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

6.b),1.d),3.b),2.a),5.c),4.d) 
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