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Naša trieda 1.B 

V našej triede nájdete iba dievčatá. Samozrejme sa každá od tej druhej líšime. Niektoré sú 

viac výrečné a niektoré zase tiché. Niekto má talent v kreslení a niekto zase v športovaní 

alebo biflení. Väčšinou sú vysmiate od ucha k uchu, ale to sa môže rýchlo zmeniť napr. vtedy 

keď je hodina skúšania. Čo sa týka kolektívu nemôžem povedať, že je tam niekto sám bez 

kamarátky. Každá sme si niekoho našli, každá si rozumie s niekým iným. Ja to vidím tak, že 

sme viac menej v takých skupinkách, ale verím, že časom to upadne a každá si z každou bude 

rozumieť. Každopádne sme iba v prvom ročníku, takže nás spolu čakajú ďalšie tri roky. Tri 

roky smiechu, zábavy, radosti, výletov, ale aj určite veľa ťažkých chvíľ, hnevu a sĺz, ktoré 

dúfam, že spoločne prekonáme, keď spojíme svoje sily. Povedala by som, že sme si všetky 

nápomocné. Vždy jedna druhej pomôžeme, ak to je možné. Myslím si, že už sme sa všetky 

viac menej ,,oťukali“ v novej škole( prostredie, učiteľov či spolužiakov). Čo sa mňa týka, tak 

som s  našou triedou som spokojná. Medzi babami sa cítim príjemne, stále sa máme o čom 

rozprávať, a hlavne teraz, keď sme sa tak dlho nevideli. Čo sa týka našej triednej pani 

učiteľky, tak som rada, že sme dostali práve ju, má vždy úsmev na tvári a vždy nám s ochotou 

pomôže. 

 

 

Romana Štefinová 

 

 

 



 

Návrat do školy 

 

Po vyše pol roku nastal čas vrátiť sa opäť do školských lavíc. Telefóny, notebooky a tablety, 

vymeníme za učebnice, zošity a školské tašky. Mnohé detí sa tešili, že stretnú svojich 

spolužiakov a kamarátov, iní boli znepokojení z toho, že uvidia učiteľov, u ktorých nemajú 

zapísané žiadne známky či poznámky z ich predmetov. Návrat do školy po tak dlhej dobe bol 

naozaj veľmi náročný. Znova skoré vstávanie, viac povinností, veľa skúšania a písomiek. 

Každého zaujímalo ako to bude prvé dni v škole vyzerať, čo sa bude diať a či sa v škole za ten 

čas niečo zmenilo. Všetko sme sa dozvedeli hneď prvý deň, kde nám pred vstupom do 

budovy od merali teplotu a dali dezinfekciu na ruky. Taktiež sme museli doniesť podpísaný 

papier o bezinfekčnosti. Prvé dva týždne sme sa moc neučili, iba opakovali učivo. Neskôr 

začalo skúšanie, písomky a opravovanie známok. Za chvíľu dostaneme vysvedčenie, budú 

prázdniny a knihy vymeníme za bazény a letné večere s kamarátmi. A ďalší návrat do školy 

o dva mesiace, kedy všetkých 20 báb z našej triedy bude múdrejších, vzdelanejších, starších 

 vo vyššom ročníku 

 

                                                               
Andrea Farkašová 



 

Deň matiek u nás 

Máj, mesiac lásky, je pre našu mamu špeciálny. Mama, ktorá nás vychovala, rany hojila 

malým fúknutím, sladkými slovami, patrí jej veľká vďaka. Keď sme boli menšie, tak sa z 

veľkej, spoločenskej budovy ozývali vystúpenia, na ktorých sme recitovali básničky, spievali 

pesničky – boli venované všetkým mamám z našej obce. Tento rok sme našej mame  darovali 

papierové srdce, podpísané s láskavými vetami od nás. Potešila ju aj prekrásna kresba, 

maľovaná sestrinou rukou, ceruzkou a štetcom. Na koniec sme ju prekvapili sviatočným 

obedom, na ktorom sme sa jej za všetko poďakovali. Všetko, čo pre nás robí, robí s láskou, 

ona je pre nás neopísateľným anjelom. Jej magické ruky vytvoria sladké tajnosti, krajčírske 

kúzla nám opravia zničené oblečenie. Tieto výtvory sú uložené v mojej a sestrinej hlave i v 

srdci. Jej láska k nám je úprimná, čistá a my jej za to ďakujeme.  

 

 

 

Michaela a Patrícia Gajdošíkové 

 

 

 

 

 

 

 



Výlet podľa plánov 

Jedno krásne ráno sme sa zobudili, sadli si za stôl s rodinou a dohadovali sme sa, ktorým 

smerom sa vyberieme na výlet. Mali sme v ponuke veľa nápadov, ale všetky za jeden deň by 

bolo nezvládnuteľné. Vyberali sme si medzi hrad Uhrovec, Považský hrad, hrad Beckov, 

Čachtický hrad, hrad Devín, a iné pekné , zaujímavé miesta. Rozhodli sme sa že pôjdeme na 

hrad Devín. 

Pozreli sme si doma trasu ako sa tam dostaneme, nachystali veci čo potrebujeme obliekli a išli 

sme autom. Zaparkovali sme pod hradom Devín. Kúpili sme si vstupenky a išli.... Na začiatku 

sme videli somára. Veď sme vyšli na hrad. Mohli sme sa pozrieť z každej strany. Videli sme 

rieku Dunaj, 

 do ktorej sa vlieva rieka Morava a mesto Devín.  

 

Hrad Devín 

Devín alebo Devínsky hrad sú zrúcaniny gotického, neskôr slohovo prestavovaného hradu, 

vypínajúce sa majestátne nad rovnomennou obcou, mestskou časťou Bratislavy (okres 

Bratislava IV). Zaberajú takmer celé temeno hradnej skaly nad sútokom Dunaja a Moravy. 

Hrad má jedny z najpohnutejších, ale aj najbohatších dejín spomedzi hradných sídel na 

Slovensku. S existenciou niekdajšieho hradiska sa spája prítomnosť keltského a neskôr 

rímskeho etnika na území Slovenska. Hrad bol svedkom slávy aj pádu Veľkej Moravy, 

prvého štátneho útvaru slovanských predkov na Slovensku, a bol dôležitou súčasťou sústavy 

pohraničných pevností Uhorského kráľovstva. Spolu s neďalekým Bratislavským hradom 

tvorí dvojicu významných reprezentantov slovenskej národnej histórie.  

 

   

 

 

Bibiana Beblavá 

 



 

Interview s pani učiteľkou Jakubekovou 

Na tento mesiac sme si pre Vás pripravili rozhovor s pani učiteľkou Janou Jakubekovou 

(našou triednou), ktorá nás učí slovenský jazyk a literatúru a dejepis. Na hodinách veľa 

rozpráva, takže ak si zapamätáš, čo nám povedala, poznámky si písať nemusíš. 

 

1. Akú strednú a akú vysokú školu ste vyštudovali ? 

- Skôr, pretrpela som - Strednú priemyselnú školu strojársku. Vysokú školu som 

študovala externe. Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre- učiteľstvo slovenského 

jazyka a literatúry a dejepisu. 

2. Čím ste chceli byť, keď ste boli malá. 

- Myslím, že policajtka či novinárka. Niečo akčné.  

3. Učili ste predtým aj na inej škole? Ak áno, aké máte spomienky, zážitky? 

- Áno, ale nejaké zážitky či spomienky nemám. Aspoň nič zaujímavé. 

4. Aké ste mali prvé dojmy, keď ste prišli na našu školu? 

- Tešila som sa. Všetko to utekalo strašne rýchlo, ani som nevnímala  ako beží čas. 

5. Aké predmety vyučujete? 

- Tie, ktoré mám vyštudované... slovenský jazyk a literatúru a dejepis. 

6. Robili ste v minulosti nejaké športy? Máte nejaké diplomy poprípade medaily alebo 

poháre? Ak áno, aké, ak nie , tak čo ste radi robievali vo voľnom čase? 

- Napriek tomu, že bežné športy zvládam (rekreačne) a celá moja rodina športuje, ja 

nie. Môj voľný čas venujem rodine, mojim domácim miláčikom, priateľom. S 

kamoškami rada chodím na prechádzky s nejakým cieľom, najlepšie - kultúrnou 

pamiatkou. A roky hrávame s kamoškami- tak raz za mesiac (v noci) karty. 

7. Zmenili by ste vašu profesiu, keby ste mohli? 

- Ja som si ju vybrala v neskoršom veku, takže ja už som profesiu v živote zmenila. 

8. Čo radi robievate vo svojom voľnom čase? 

- Tak toto je to, čo som v živote nezmenila... Dokonca aj niektoré priateľky mám od 

malička.  

9. Čítate rada knihy, ak áno, aké máte radi žánre? 

- Kedysi som veľa čítala. Samozrejme našich spisovateľov - realistov. Mám rada 

všetko historické, ale aj krimi. V súčasnosti skôr vo filmovej podobe.  

10. Čo máte radi na žiakoch a naopak čo vám na nich vadí?  

- To, čo aj na dospelých. Páči sa mi, keď si rozumejú ľudia v kolektíve, do ktorého 

patria. Minimálne, keď sa tolerujú. Nemám rada, keď niekto pchá nos do cudzích 

záležitostí, do čoho ho nič..či už ide o povinnosti, súkromie, prácu. Myslím si, že 

každý sa má starať sám o seba(myslím na tie cudzie záležitosti). Každý je sám 

zodpovedný za to, čo robí či nerobí.  

- Pokiaľ ide o naše vychovávateľky-opatrovateľky, tam je na mieste starostlivosť 

o druhých. A budem veľmi rada, ak takú starostlivosť budú zvládať a pomáhať si 

navzájom. 

 

Nina Čižmáriková 



Moje hobby - Parkúrové jazdectvo  

Parkúrové jazdectvo (iné názvy: parkúrové skákanie, parkúr, skokové jazdectvo, skoky) je 

jazdecká  disciplína, v ktorej jazdec s koňom prekonáva stanovenú dráhu s umelými 

prekážkami – táto dráha sa  nazýva parkúr, pričom prekážky sú stavané tak, aby v prípade ich 

nezvládnutia nedošlo k zraneniu  koňa – časť o ktorú kôň zavadí by mala ľahko spadnúť. 

Priestor v ktorom preteky prebiehajú sa  nazýva kolbisko, cvičná plocha opracovisko. Pri 

parkúrovom jazdení sa jazdec na koni snaží čo  najrýchlejšie prejsť trasu s výrazne 

sfarbenými prekážkami s čo najmenším počtom chýb. Väčšina  parkúrových prekážok má 

zhoditeľné prvky, ktorých pád sa trestá. Existujú rôzne stupne náročnosti,  pričom každý 

stupeň má danú výšku prekážok. Je to jediný šport, pri ktorom na olympijských hrách  súťažia 

spolu ženy aj muži.  

 

Ja a môj šport    

Už od malička sa mi kone veľmi páčili a vždy som na nich chcela jazdiť. No tento môj "sen" 

sa splnil až  pred štyrmi rokmi. Predtým ako som začala jazdiť pravidelne v JK Trenčín 

Nozdrkovce , som navštívila  dva jazdecké tábory. V týchto táboroch sa mi to natoľko 

zapáčilo, že som sa jazdeniu chcela venovať, a  tak som začala chodiť do Nozdrkoviec. V 

klube som 4 roky , a za ten čas som vystriedala veľa koní,  zažila veľa nezabudnuteľných 

zážitkov a spoznala úžasných ľudí. Teraz jazdím Candyho , s ktorým sa  spoločne posúvame 

vpred každý tréningom. Venujem sa parkúru (skákaniu) , je to moja obľúbená  "disciplína" z 

jazdeckého športu. Mojím idolom je veľa jazdcov,najmä Tomáš Kuchár, Oľga  Michálková a 

Juraj Poláš. 

             

Veronika Kuchtová                 



Moje hobby - Varenie a pečenie 

Varenie môže byť pre niekoho nuda a pre niekoho naopak zábava. Ja som sa od malička 

motala babke v kuchyni a snažila som sa pomáhať, aj keď sa moja pomoc podobala skôr na 

pokus o zdemolovanie kuchyne, už vtedy sa začala postupne prejavovať moja láska k vareniu. 

Zo začiatku som brala ako veľký kulinársky úspech hlavne to, že to čo sa mi podarilo upiecť, 

sa aspoň trošku podobalo tomu, čo to pôvodne malo byť. Časom som sa z pečenia pomerne 

jednoduchých receptov (ako klasické slané praclíky) presunula na hlavné jedlá. Keby sa ma 

niekto spýtal na môj obľúbený recept, váhala by som medzi mojim špeciálne upraveným 

receptom na syrové cestoviny a kuracím mäsom s ryžou, ktorý som si tiež upravila tak, aby 

vyhovoval mojim predstavám.  

             

 

Môj upravený recept na syrové cestoviny je možno zvláštny, ale veľmi jednoduchý. 

Potrebujeme nato len: hrniec, mlieko, cestoviny, strúhaný syr a syr v črievku. Do hrnca dáme 

variť mlieko, keď sa mlieko varí, pridáme cestoviny a miešame. Postupne pridávame syr 

podľa chuti a podľa potreby. Veľmi jednoduché a chutné ! 

    

Henrieta Špirková  

 

 

 

 



Moje hobby – Nechty 

Starostlivosť o nechty siaha ďaleko do minulosti, tisíce rokov pred naším letopočtom 

Už vtedy si čínska šľachta zdobila nechty bielkami či lupeňmi kvetov. V antickom Egypte sa 

takto odlišovali jednotlivé sociálne vrstvy. Kleopatra si vraj zdobila ruky a nechty hennou, čo 

nemal povolené len tak hocikto. Bohatší a vyššie postavení si maľovali nechty tmavou farbou, 

ktorú získavali z prachu krištáľov a síry. Bežní ľudia si niečo také dovoliť nemohli. V 

stredoveku maľovanie nechtov trochu upadlo a znakom elegancie a istého spoločenského 

postavenia sa opäť stalo až v období renesancie. Ženy z vyšších vrstiev dávali dlhými a pekne 

upravenými nechtami najavo to, že nemusia pracovať, a na ozdobu používali rôzne oleje. 

Maľovanie nechtov, tak ako ho poznáme, však začalo získavať popularitu len pred necelými 

sto rokmi v čase prvých farieb na automobily. Priekopníčkou bola Michelle Menard, ktorá 

prišla s trendom červených nechtov a bielym, nenamaľovaným mesiačikom na konci nechtu. 

V tom čase chemik Charles Lachman založil prvú značku lakov na nechty, Revlon, ktorá 

ponúkala širokú paletu farieb. Absolútny boom prišiel až v 50. rokoch, keď sa maľovanie 

nechtov rozšírilo v Hollywoode. Dovtedy si väčšina žien nechty veľmi nemaľovala. 

Hollywood však nastolil trend dlhých a upravených nechtov, ktorý kopírovalo stále viac a 

viac žien. 

Gélové nechty sú moje hobby 

Na moje dvanáste narodeniny som dostala sadu na robenie gélových nechtov. Skúšala som si 

skrášľovať ako moje, tak sestrine aj mamine nechty. Moja práca sa mojim najbližším páčila a 

mama mi dokupovala stále viac doplnkov na modelovanie gélových nechtov. Postupom času 

som nechty robila celej rodine od babky, krstnej mamy až po sesternice. Tým som sa 

zdokonaľovala,  aj ma to stále viac  a viac bavilo, pretože som videla, že moje zákazníčky boli 

s mojou prácou nadmieru spokojné.  

   

Sabina Ďurmeková 



Medzinárodný deň detí 

Deň detí je na Slovensku pomerne obľúbený. Najčastejšie sa vyznačuje športovými súťažami 

a hudobným programom pre malé deti. Rodičia môžu prísť s deťmi na rôzne tvorivé dielne, 

do rozprávkových dediniek alebo na detské festivaly.          

 

Kedy sa oslavuje MDD¬? 

Každá krajina vo svete oslavuje Medzinárodný deň detí v iný deň. V Argentíne je to druhá 

nedeľa v auguste, v Nemecku je to ako u nás 1. júna, hoci aj tam sa v bývalom NDR 

oslavoval Medzinárodný deň detí 1. júna a v NSR 20. septembra a tento sviatok sa nazýval 

Svetový deň detí. Po zjednotení Nemecka sa Medzinárodný deň detí oslavuje už len 1. júna. V 

Maďarsku sa od roku 1950 oslavuje Deň detí poslednú nedeľu v máji. V Japonsku sa 

Medzinárodný deň detí oslavuje 5. mája, v 

 Mexiku 30. apríla, v Poľsku 1. júna , vo Venezuele tretiu júlovú nedeľu a v moslimských 

krajinách 4.júla. 

 

A prečo práve 1. jún? Nevieme, no jedna teória hovorí, že čínsky generálny konzul v San 

Franciscu zhromaždil množstvo čínskych sirôt a zobral ich na festival Dračích lodí v roku 

1925, čo bolo práve 1. júna toho roku. A zhodou náhod sa tento dátum zhodoval i s dátumom 

s konferencie. 

 

Posolstvo dňa detí 

Posolstvom Medzinárodného dňa detí je myšlienka, nech všetky deti majú šťastné detstvo, 

nech netrpia hladom a smädom a nech majú domov. Nech nie sú týrané a nech ich rodičia 

nenechávajú plakať bez toho aby zistili príčinu. Nech rodičia venujú svoj čas deťom nielen 

počas tohto jedného dňa v roku, ale po celý rok. A hlavne nech im dajú lásku ... 



 

Oslava MDD v iných krajinách  

Japonsko 

Ľudia si kupujú hračky, takzvaných ,,koinoborov”, sú to papierové vlajky v tvare kaprov. Je 

to symbol sily, aby deti rástli zdravé ako kapor vo vode. 

Čína  

V Číne sú otvorené všetky zábavné parky a centrá ako múzeá kiná a to zdarma. Deti oslavujú 

tento deň veľmi aktívne. V školách majú dokonca oslavy či večierky. 

Mexiko 

Celý deň sú rôzne súťaže a akcie. Učitelia a žiaci sú v kostýmoch a na stropoch sú balóny. 

Rodičia sa ponáhľajú po deti čo najskôr, aby mohli pokračovať v oslave aj doma. Deti si 

môžu dovoliť skoro všetko. v niektorých mestách oslavy trvajú i týždeň. 

                                  

                                                     

 

 

Diana Králová - zdroj ꓽ internet 

 

 



 

 

Vyplňte tajničku 

 

 

 

1) Kto si zdobil ruky a nechty hennou ?  

2) Devín a Devínsky hrad zaberá celé temeno hradnej skaly nad sútokom 

Dunaja a ...  

3) Pečieme ...  

4) 8. mája oslavujeme deň … 

5) U malých detí najčastejší darček pre mamu je … 

6) Maľovanie nechtov začalo v čase prvých farieb na … 

7) 1. júna oslavujeme deň … 

8) Koľko je nás v triede ?  

 

 

         

       

     

           

       

          

      

         


