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Mamičke 

 

Je vzácny dar z nebíčka 

moja drahá mamička. 

 

Vždy vyrieši čosi, 

v očiach lásku nosí. 

Jej nežné ruky medové 

spievajú o domove. 

Denne dobro, šťastie dáva 

a smútku sa nepoddáva. 

Strach a tiene zaženie 

za hranice Mliečnej dráhy. 

 

Môj jediný poklad drahý. 

 

Môžem prejsť aj celý svet, 

nikde takej mamy niet. 

 

 

 

 

 

Simona Kostúrová, 6.B trieda 



Mojej starej mame 

 

Starká moja, už to viem. 

Robíš pre mňa toľko vecí! 

 

Tisíckrát ti ďakujem... 

 

Keď ma mama opustila, 

zostala mi tvoja sila. 

Tá ma vedie životom. 

 

Moja vďačnosť od malička 

nech sadí ti do srdiečka 

kvety šťastia, radosti. 

 

Ži mi dlho, moja starká 

bez smútku a starostí. 

 

Nech ťa teší moja 

láska všetka. 

 

Ku Dňu matiek – tvoja Kvetka. 

Kvetoslava Cviková, 6. B trieda 



Snívanie 

 

Vijem si pestrý veniec 

zo svojich detských snov. 

 

Voňajú láskou, piesňou, hrou. 

 

Do sveta dospelých 

nesie ma koník húpavý 

a zvedavá riekanka 

zakliata do kľúča z púpavy. 

 

Aby sny ma nesklamali, 

sprevádza ma odmalička 

moja detská modlitbička. 

 

 

Karin Urdová, 6.A 

 

 

 

 

 



Mier – je to umenie? 

 

Čo je to  vlastne umenie? 

Je to zručnosť v nejakom odbore, láska, krása? 

Na ceste umením nás sprevádza  hudba, výtvarné dielo, architektúra , móda, dokonca  

i technika. Pod pojmom umenie sa môže skrývať všeličo. Umením je aj dobre oklamať, 

nenápadne ukradnúť, šikovne podviesť.  

Myslím si ale , že  najväčším  umením   v súčasnom svete je  umenie žiť bez konfliktov, vedieť 

sa prispôsobiť a dohodnúť.   Jednoducho, žiť v MIERI.  

 V dnešnej dobe čoraz menej ľudí pociťuje potrebu s ostatnými vychádzať, pomeriť sa, 

dohodnúť. Často zvíťazí násilie, arogancia, nenávisť.  Ale je to správna cesta?  

Správame sa často  ako mechanické stroje, ktoré nepotrebujú žiadne emócie. Všade samý 

rachot, treskot, rinčanie  zbraní. Človek niekomu ublíži,  zabije a vyjde z toho ako najväčší 

hrdina. 

V škole i doma  nám niekedy  hovoria: „Správate sa ako zvieratá.“ Ale keby sme nad tým 

pouvažovali a porozumeli pravému významu slov, zistili by sme, že my  - ľudia  - sa 

k zvieratám prirovnávať ani nemôžeme. Sú oveľa múdrejšie. Nevedú medzi sebou vojny, ich 

láska je silnejšia ako ktorákoľvek iná,  vedia navzájom spolunažívať, nezabíjajú sa bez príčiny 

ako my , ľudia, vraj koruna tvorstva.... 

Celý svet je dnes na ceste, obrazne i doslovne. A tá cesta sa končí na rázcestí. Na ňom svietia 

dva smerovníky -  na jednom je napísané MIER, na tom druhom VOJNA. 

 

Mier alebo záhuba? 

Láska alebo nenávisť? 

Vybrať sa správnou cestou znamená rozhodnúť o  budúcnosti ľudstva. 

Správne sa rozhodnúť je ťažké.  

 

 A rozhodnúť sa pre  MIER  –   TO  JE UMENIE ! 

P.S.: Naučme sa tomuto umeniu čím skôr, kým ešte nie je neskoro. 

       Ľubica Olajcová, 8. ročník  



Kam v lete na dovolenku? 

 

Kam v lete na dovolenku? Veľa rodín už nad tým uvažuje a mnohí si už zakúpili dovolenkové 

zájazdy k moru alebo na hory. No pokiaľ patríte k tým menej rozhodným, tak vám prinášame 

pár tipov na najkrajšie letné dovolenky v zahraničí.   

 

Bulharsko: Slnečné pobrežie, Primorsko 

Slnečné pobrežie- je najväčší rekreačný komplex Bulharska a patrí medzi 
najobľúbenejšie a najvyhľadávanejšie letoviská Čierneho mora. 

Primorsko-  jedno z najznámejších a najnavštevovanejších letovísk, mesto v 
juhovýchodnom Bulharsku  

Turecko: Istanbul alebo Antalya 

Istanbul- je najväčšie mesto v Turecku 

 Antalya- nachádza sa pri pobreží Stredozemného mora, vďaka unikátnej kombinácii 

historických pamiatok a príjemného stredomorského pobrežia je Antalya ideálnym 

turistickým letoviskom 

Grécko: Kréta, Korfu, Rhodos 

Kréta- je najväčší grécky ostrov a súčasne piaty najväčší ostrov v Stredozemnom mori  

 Rhodos- leží pri pobreží Malej Azie, patrí k najvyhľadávanejším turistickým cieľom  

v Európe  

Egypt: Hurghada, Marsa Alam 

Hurghada- je egyptské turistické centrum na pobreží Červeného mora,  ročne  ju 

navštívi až milión turistov 

Marsa Alam- mesto v juhovýchodnom Egypte ,  nachádza sa na západnom 

pobreží Červeného mora  

 



Francúzko: Azúrové pobrežie, Korzika 

Azúrové pobrežie- alebo Francúzka Riviéra, Je to oblasť s početnými letoviskami 

a plážami. Významné mestá sú  Cannes, Frejúz a Saint-Tropez Monako 

Korzika- je ostrov v Stredozemnom mori na sever od Sardínie, v rámci Francúzska má 

postavenie „Korzickej územnej správnej korporácie“ 

Španielsko: Mallorca, Andalúzia 

Mallorca- jeho pláže patria medzi desať najkrajších v celom Španielsku, Nachádza sa pri 

východnom pobreží Španielska 

Andalúzia- historické územie v južnom Španielsku, je najľudnatejšia a druhá najväčšia 

autonómna oblasť Španielska 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Braillovo písmo 

Počuli ste niekedy slová Braillovo písmo? Ak nie, tak by ste mali vedieť, že ho používajú slepí 

a slabozrakí ľudia. Písmo je pomenované podľa francúzskeho učiteľa Louisa Brailla, ktorý potom čo v 

detstve stratil zrak po nešťastnom poranení, v pätnástich rokoch vytvoril toto písmo. Upravil vojenský 

systém umožňujúci čítanie za tmy, ktorý vymyslel dôstojník francúzskeho delostrelectva Charles 

Barbier. Vytvoril som zopár úloh pre vás pre zábavu, tak sa pobavte. 

 

1.Napíš svoje meno v Braillovom písme: .................................................................. 

2.Napíš svoj dátum narodenia v Braillovom písme: ............................................ 

3.Odpovedz v Braillovom písme- Vlečie za sebou domček a pomaličky prejde rovinu aj  

kopček. Čo je to? .....................................................  KÁMLSI 

4. Odpovedz v Braillovom písme- Zelené brehy, červené more a čierne rybičky. Čo je to? 

................................................... LMEÓN 
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IQ- osobnosti test 
1. Kto je Samo Tomeček?                                           2. Kto je Marcel Merčiak?                             

a) Herec                                                                            a) Športový komentátor/moderátor 

b) Politik                                                                           b) Astronaut 

c) Spevák                                                                          c) Cyklista 

d) Zoológ                                                                          d) Inštalatér 

 3. Kto je Táňa Pauhofová?                                              4. Kto je Adriana Kmotríková?                                       

a) Manažérka                                                                      a) Psychologička 

 b)  Operná speváčka                                                             b) Moderátorka správ 

b) Volejbalistka                                                                   c) Učiteľka fyziky 

c) Herečka                                                                           d) Herečka 

 

5. Kto je Jožo Raž?                                                              6. Kto je Božena Nemcová? 

a) Čašník                                                                             a) Spisovateľka 

b) Spevák                                                                            b) Murárka 

c) Reportér                                                                          c) Režisérka 

d) Motocyklista                                                                   d) Predavačka 

 

 

Hodnotenie: 

Dutý peň: 1-2 

Asi nepozeráš TV ani nečítaš knihy: 3 

Skoro si to dal: 4 

Však si pozeral OTO: 5-6 

 

1c), 2a), 3d), 4b), 5b), 6a) 
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Funny English 
Holiday- prázdniny                                                                                       Croatia- Chorvátsko  

Summer- leto                                                                                                Hungary- Maďarsko                                                                                       

June- Jún                                                                                                      Italy- Taliansko 

July- Júl                                                                                                        Spain- Španielsko                                                                                                           

August- August                                                                                            Turkey- Turecko 

Finish school- koniec školy                                                                     Czech republic- Česko 

Swimming pool- bazén                                                                               Greece- Grécko 

Water slide- tobogan                                                                                    Airplane- lietadlo          

Ship- loď                                                                                                      Sea- more 

 

Doplň po Anglicky - nápoveda: je to štát, ktorý je tiež navštevovaný Slovákmi 

1. Po jari príde...                                     

2. Po júny príde...                       

3. Najviac Slovákov chodí na  

dovolenku do... 

4. Po štvorke  ide... 

5. Každý školák má rád letné... 

6. Nedávno boli majstrovstvá 

v... 

7. Toreador a býk sú súčasťou 

zápasov  konaných v ... 
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