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 Moja prvotina 

                       Starkí sú studnicou múdrosti 

 

                 Každý z nás musí nejako začať. A ja začínam tým , že píšem tieto 

riadky. Svet sa rok, čo rok mení a s nimi sa mení aj správanie nových generácií.  

                Často počúvame od starých rodičov rady, ktoré nám majú pomôcť v 

každodennom živote. Teraz si hovoríme, že nechceme byť takí otravní ako naši 

starí rodičia, no naše detské roky sa pominú a budeme pokračovať v šľapajach 

našich dospelých rodičov, či starých rodičov. Naši starkí si toho prežili už o 

poriadny kus viac ako my, a preto na nás stále poukazujú. Majú strach, aby sme 

niekedy nespravili tie isté chyby ako oni. Aj keď sú starí, stále sú ako malé deti. 

Dokáže ich potešiť hocijaká maličkosť, či už je to ďalšie vnúča alebo iba pekný 

úsmev adresovaný im. Keďže teraz je doba taká, aká je, vo viacerých rodinách je 

to tak, že sa o deti nestarajú rodičia, ale starkí. Od malička im dávajú cenné rady, 

aby nemuseli prejsť v živote takými ťažkosťami, sklamaniami a trápením ako oni.  

Často sú to rady ako : „Kristína, riaď sa sama sebou, nepozeraj na to, čo si o tebe 

myslia ostatní, rob to, čo ťa robí šťastnou. Ver, že aj tvoje sny sa niekedy môžu 

stať skutočnosťou. Ži svoj život ako rozprávku so šťastným koncom.“ Sú to rady, 

ktoré sa každému z nás zídu v živote. No niekedy sú to názory ako : „ Už by si sa 

mohla robiť aj niečo užitočnejšie, nielen vysedávať pri počítači! Normálne sa 

obleč! Nechcem sa za teba hanbiť!“ 

Toto ma vie do slova a do písmena poriadne vytočiť. No aj keď mám už len jednu 

babku, som nesmierne rada, že ju mám. Dá sa na ňu spoľahnúť vo viacerých 

veciach a vždy mi podá odpoveď s úsmevom na tvári.  

                Ďakujem za každý deň strávený s ňou. Neviem ako dlho bude ešte so 

mnou, no jej cenné rady si zapamätám do konca života a s radosťou ich prenechám 

ďalším a ďalším generáciám.  

 

                                                                                          Kristína Glovňová, 9.A 

        



 

 

       Ako žriebätko objavovalo svet  

 

 

           Bol krásny letný svieži deň a žiarivé slniečko sa veselo usmievalo na 

zvieratká, ktoré sa pásli na lúke pochutnávali si na šťavnatej tráve.    

Tráva bola taká chutná, že si mama kobylka nevšimla , že sa malé žriebätko Očko 

vytratilo z ohrady. Išiel hľadať dobrodružstvo a objavovať svet ! Radostne sa Očko 

rozbehlo do lesa , keď tu zbadal, veveričku                                                                                                                      

- Čo to máš v papuľke ?- pýtalo sa nezbedné žriebätko.                                                                

Veverička sa desivo pozrela na veľké čierne čudo a povedala:                                                                                                                                          

- Oriešok ! To je moje obľúbené jedlo. Ale nedám ti ho ! Kde máš ty svoje oriešky 

? - vravela vyplašená veverička.                                                                                                                                  

- Ja oriešky nezbieram povedal Očko posmešne. Ja pijem mlieko, ktoré mi dá 

mama. Veverička sa zahľadela do zeme a hovorí piskľavým hlasom:                                                             

- Musím ísť , zbieram oriešky, aby som mala niečo na večeru .                                                          

Koník sa zadíval na strom, ale veverička bola  taká rýchla, že ju ani nevidel. 

Pokračovalo žriebätko v ceste, keď sa dostalo na lúku, na ktorej pil vodu starý kôň 

Gaštan. 

-Ty si pekný kôň. Pôjdeš sa so mnou hrať? Pýtalo sa žriebä a a jeho veľké očká sa 

rozžiarili. Veľký kôň Gaštan sa otočil na žriebätko a vraví:                                                                                  

- To by mi gazda dal, potulovať sa s malým žriebäťom. Ja musím zvážať seno do 

stajní, aby zvieratá v zime mali čo jesť.                                                                                                                    

– To je škoda. Zosmutnelo žriebä.                                                                                                           

– Choď sa hrať na svoju lúku. - dodal starý múdry kôň. 

          Žriebätko Očko len prikývlo a rozbehlo sa cez les k starej ceste a nakoniec 

dorazilo k ohrade, kde ho čakala ustarostená mama.                                                                                                         

– Aký si špinavý! Kde si to bol ?- pýtala sa nazlostená mama. Očko sa len usmial 

a povedal mame:                                                                                                                                                            

- Mamka nekrič, už som doma, neboj sa o mňa. -Potom mame kobylke 

vyrozprávalo, kde všade sa túlalo a aké dobrodružstvo prežilo.                                                                                              

– A či si sa mi nebál synku?- opýtala sa mama.                                                                                      

– Nebál, mama, nebál a teraz už poďme spať, som ustatý z behania. Dobrú noc, 

mami! Povedalo žriebätko a sladko zaspalo na mäkkom voňavom sene.                                                   

– Či si mi len nezbedník! - pokrútila kobylka hlavou a dodala, – hlavne , že sa ti 

nič nestalo. A pobozkala synka na čielko, aby sa mu lepšie spalo. 

                                                                                        Veronika Petreková, 9. A 



 

 

                                Interview s Dr. Hruškom 

 

Maroš: Dovoľte, aby som vás privítal na diskusii o plastoch a ich pôsobení na 

ľudské zdravie.  

Hneď v úvode srdečne vítam Dr. Michala Hrušku, ktorý sa podelí s nami o jeho 

názory. 

Dr. Hruška: Ďakujem za privítanie a cením si vaše pozvanie. Ako iste viete, 

spaľovanie plastov je pre zdravie človeka veľmi nebezpečné. 

Maroš: Ako môže vlastne ohroziť naše zdravie? 

Dr. Hruška: V prvom rade je to možnosť popálenia sa a vznikajú popáleniny 

rôzneho stupňa, až po život ohrozujúce a následne vznikajú zdravie ohrozujúce 

plyny a škodliviny, ktoré sa nesmú vdychovať. Tieto paralyzujú dýchanie a človek 

stráca vedomie. Je ľudovo povedané otrávený. Bez lekárskej pomoci by neprežil. 

Maroš: Váš názor na recykláciu? 

Dr. Hruška: Veľmi ju schvaľujem, je to najsprávnejšia cesta, ktorej predchádza 

triedenie komunálneho odpadu. Ale to záleží na každom občanovi a jeho 

dôslednosti. 

Maroš: Mne ostáva poďakovať za vaše názory a príjemný rozhovor. Prajem vám 

pekný zvyšok dňa. 

                                                                                                 Marián Petrek, 8.A 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Listy kocúrovi 

 

              Ahoj, Muro! 

 Tvoj list ma potešil, lebo už dávno mi poštár nič nepriniesol. 

 Práve teraz je u nás búrka. Inokedy by ma štvalo, že nemôžem ísť von, ale 

dnes mi to vyhovuje, lebo Ti môžem hneď odpísať.  

 Z tých nelichotivých prirovnaní si nič nerob, lebo aj na nás ľudí existujú 

rôzne. Tak napríklad: aká matka, taká Katka. To by sa musela aj moja kamarátka 

Katka uraziť. Ale čo sa týka Tvojho písania, do školy si asi dlho nechodil. Ale 

nevadí, všetko sa dá dobehnúť, aj Tvoje písanie. Ak chceš, môžem Ti s tým 

pomôcť. Ale najskôr si musíš vymeniť pero na písanie, pretože s takým perom by 

robil machule aj profesor písania. Potom sa dáme spolu do práce. Už sa na to 

teším. 

 S pozdravom        

                                                   Anička 

                                                                                                Anna Soroková, 5.A 

 

 

                                              Ahoj, Kocúr, 

 

 Nuž pravdu povediac, tento Tvoj list je naozaj neúhľadný a moja pani 

učiteľka by Ťa nepochválila. 

Aj ja niekedy píšem ako kocúr. Robím aj chyby v diktátoch a v poznámkach. 

Moja mamka mi občas povie, že škriabem ako kocúr. Ale ja si z toho nič nerobím. 

Radím to aj Tebe, hoď to za hlavu a budeme písať len na počítači. Tam nevidno, 

ako píšeš a aj chyby sa Ti opravia. 

 Maj sa krásne! 

                                                       Tvoj priateľ Janík 

                                 

                                                                                                    Ján Pavlík, 5.A 



 

 

Nonsensy v tvorbe piatakov  

 

Mikuláško 

Mikuláško, dobrý strýčko, 

daj nám kúsok medovníčka.  
Dobrého, sladkého, 

do hneda pečeného. 

Kde sa zelená trávička, 

dones mi aj koníčka, 

koníčka pekného, 

do hneda vypečeného. 

                                                                                     Michal Džambík, 5.B 

 

         Buchty                                                                    Zeleninová láska 

 

Buchty pečiem v starej práčke,                                       Išla mrkva na pytačky,  

obed varím na žmýkačke.                                              že má s kelom opletačky. 

A keď prádlo navarím,                                                   Všetko dali do poriadku, 

hrniec vonku zavesím.                                                    našli aj spoločnú hriadku. 

 

Pílu drevom zapálim,                                                      Prišla však aj prvá zvada, 

v peci oheň prepílim.                                                      zajaca, že mrkva rada. 

A keď príde perina,                                                         Aby tú lož dokázala,  

zimu schovám do komína.                                              na večeru si ho dala. 

 

    Martin Ratvaj, 5. A                                                          Patrik Kramár, 5. A 

 



 

 

                                  NOHATÉ KRÍDLA 

 

 

Išla som dole kopcom a letela som. 

Zaseklo sa mi krídlo a zmizla som. 

Potom som šla po otca,  

nech mi hlavu z bazéna vytiahne, 

a zrazu počujem,  

ako topánka sa roztiahne. 

Kto mi teraz šnúrku potiahne, 

aby som naštartovala motor?  

Neviem, ale o tom potom. 

Svetluška príde, pomôže? 

Ďakujem, ale nič nezmôže. 

Kaktus príde, aj on chce,  

ale akosi sa cíti zle. 

Ostalo len kus slamy, 

ale tá sa nepohne od mamy. 

Odrazu príde tatino, 

pozerá na mňa a na víno. 

Nakoniec ostala som sama, 

iba noha a ja.      

                                              Laura Sidorjaková, 5. A  

 

 

 

 



 

 

 

 

                                Ako som naháňal stromček 

 

 Jedného dňa som zasadil stromček, ktorý dostal zrazu nohy. Zmizol a  bola 

naháňačka ohromná. 

 Utekali sme a došli sme k potoku, stromček doň skočil a urobil takú vlnu, že 

za chvíľu bola mokrá polovica dediny. Vzalo to aj mňa, no ja som stihol zobrať 

bicykel a rýchlo som stromček dobehol. Zrazu sa predo mnou objavila taká kopa 

hliny, že to vyzeralo ako skokanský mostík. Vyletel som z mostíka a letel som, až 

kým som nenabúral do stromu, ktorý sa rozlomil na polovicu. Naskočili sme 

potom rovno do balónov a leteli sme k lesu. Pristáli sme na strome a stihli sme 

vystúpiť, lebo tie balóny vybuchli a strelili tak hlasno, že nás zasypali samé hrušky 

a orechy. Vyskočil som na rovné nohy a konečne som chytil stromček. 

 Došiel som domov a milý stromček som pripútal na miesto môjho psa 

k drevenej búde, aby mi znova neutiekol. 

                                                                                   Tomáš Kačmár,5.A 

 

                                         Štefan a jeho problémy 

 

 Štefana prezývajú Džudži, on však na to fudží. Raz sa išiel bicyklovať 

a zabudol si hlavu. Keď bol pri potoku,  rozzipsoval si ju. Zrazu sa mu stratil jeho 

polmozog. Rozmýšľal, kde môže byť,  a prečo vidí iba tmu. Pomyslel si,  

že mu vypadli oči. Hneď ich zbadal, lebo ich vybádal. Potom našiel polmozog 

a zazipsoval ho. 

Celý premočený rozmýšľa, kadiaľ sa má vybrať domov. Vybral on ten polmozog 

a pozrel sa naň. Keď zbadal čiary, vybral sa po nich ako po mape. Potom prišiel ku 

koncu sveta. Pomyslel si, že skočí a vyletí, a tak aj spravil. Pomyslel si, že keď je 

na konci sveta, musí sa vrátiť späť na začiatok.  

 A tak sa Štefan vesmírom ženie a s tým polmozgom má len trápenie. 

                                                                                                      Ján Pavlík, 5. A 

 



 

 

                    Ako môže skončiť prechádzka  

 

Bol veľmi sychravý deň. V každej minúte sa zdalo, že už začína pršať, no oblaky 

akoby naschvál v sebe zadržiavali vlahu až do večera. Deň sa chýlil ku koncu 

a stratilo sa aj to málo lúčov slnka, ktoré mohli na zem preniknúť cez malú škáru 

oblakov a tak ju ohriať. A práve vtedy sa skupinka pavúčích samičiek vracala do 

svojich dier v zemi, lebo boli na vychádzke.  

Poponáhľali sa, lebo na zem už padali prvé kvapky dažďa a ony so sebou niesli aj 

svoje vajíčka a veľmi sa o nich báli. Musia ich ochrániť, pretože čo bude potom 

s ich potomstvom? „Ojójój! Dúfam, že to stihneme. No pozri sa na to! Už prší 

dážď. Mne sa nechce veriť, že práve teraz. Veď to celý deň držalo. Aha, tie blesky 

a vietor! Tak teda, riadne sa to obávam toho, že to tá naša diera už dlhšie nevydrží. 

Je malá a nepevná. Och, ja už ďalej nevládzem. Tie deti sú také ťažké!“, sťažovala 

sa Ellie, pavúčia matka inej. „Presne tak, Ellie. Veď sme neprešli ani polovicu 

cesty a pozri sa, ako hrmí! Teda, vlastne počúvaj“, odpovedala jej. A veru, 

nemýlili sa. Len čo prišli na miesto, zistili, že ich dieru zaplavila voda a že nemajú 

kam ísť. „Ách, to je hrozné, zhodnotila situáciu Ellie, „ja som to vedela, čo si len 

teraz počneme?“ Zagúľala  všetkými ôsmymi očami naraz a unavene spadla na 

zem. Všetkým bolo jasné, že jediný problém veru nie sú iba diery, ale aj to, že ich 

vietor skôr či neskôr rozfúka na všetky strany alebo ich môže zaplaviť voda. 

Odrazu však nad ich hlavami čosi zahrmelo: „Bum, bum, bum ... „ Toto nebol 

hrom, toto bol človek. „A ten tu čo robí? Vari sa nás len ľudia neboja? Páni, veď to 

je dieťa! A zohýna sa k nám! Vari nevidí, že máme osem svietiacich očí, osem nôh 

a nakoniec sme ešte aj chlpaté?“, skríkla Ellie a všetky pavúky sa posunuli 

o niekoľko centimetrov dozadu. „Jéj, aké ste len zlaté, bola by vás škoda. Čo keby 

ste išli so mnou? Ja vám vyhradím doma miesto a tam zostanete, pokiaľ neprestanú 

dažde a pôda sa neusuší. Čo vy na to?“ povedalo dievčatko, ktoré sa volalo Jane. 

„Čo?“  Toto decko si chce domov zobrať päťdesiat pavúkov? Hm... Tak čo, 

ideme?“, spýtala sa Ellie. „Jasné!“, ozvalo sa z každej strany a malá Jane si pavúky 

nahrnula na plecia. „Cítim sa ako kráľovná. Nechať sa viesť človekom!“  „No, 

poviem ti, že je to omnoho lepšie ako jazda na lúčnom koníkovi,“ zhovárali  sa dve 

pavúčie samičky. Jane im okomentovala celú cestu, no chuderky už spali, také boli 

vyčerpané. Dokonca spali aj vtedy, keď ich Jane zaviedla domov. Keď sa ráno 

zobudili, trochu sa báli Janeiných rodičov, no na ich prekvapenie obaja boli vášniví 

biológovia a pavúky chceli dokonca skúmať, no Jane im to nedovolila. Bývali 

v malej miestnosti, kde im bolo dobre. Ani sa neopovážili robiť neplechu, Jane si 

veľmi vážili.  

Keď ich Jane vypúšťala, so zaslzenými očami im povedala: „Choďte, nájdite si 

nový domov a nech sa vám darí!“ Ani sa im veľmi ísť nechcelo, no nakoniec išli 

a Jane boli vďační za druhýkrát darovaný život.  

 

Lívia Gernátová 7. A 



 

 

                                     Svätý Mikuláš    

     

       Každý z nás bez ohľadu na vek túži po darčekoch. Veď v každom človeku sa 

stále skrýva malé dieťa.  

      V dnešnej dobe je to tak, že sa deti nezamýšľajú nad tým, prečo bol Mikuláš 

vysvätený za svätého. Deti predovšetkým pozerajú na to, čo nájdu vo svojich 

čižmičkách, ktoré si vyčistili a pekne uložili na okno. Tešia  sa, že si Mikuláš 

spomenul aj na nich. No skutočný dôvod, prečo vznikol sviatok svätého Mikuláša 

je o tých, ktorí darčeky venujú. Mikuláš bol tým, ktorý rád robil ľudí šťastnými. 

Nečakal za to nič. Stačili mu malé detské iskričky v očkách namiesto ďakovných 

slov. Rodičia, starí rodičia, ktorí sú darcami týchto prekvapení, netúžia po ničom 

inom ako po úsmeve na tých drobných tváričkách, po objatí od svojich najbližších, 

po dojímavých slzách od šťastia. Niet na svete človeka, ktorý by netúžil po takejto 

atmosfére so svojimi najbližšími. Sú to chvíľky strávené s rodinou, ktoré sú 

cennejšie ako všetky darčeky na svete. Veď svätý Mikuláš nenosil deťom počítače, 

notebooky, MP3, televízory, aby ich urobil šťastnými. Niekedy stačí aj jabĺčko od 

milovaných osôb, aby nás videli šťastnými.  Pretože ako sa hovorí :,, 

v jednoduchosti je krása“, preto aj to čaro dňa svätého Mikuláša sa má niesť 

v jednoduchom potešení blízkych, ktorých máme radi. Nejde o to, či sme veľkí, 

malí, tuční alebo chudí. Či sme bohatí alebo túžime po kúsku chleba. Ide o to, aby 

sme robili druhých šťastnými. 

         Nielen na sviatok svätého Mikuláša, ale vo všetky dni, ktoré strávime 

s našimi najbližšími, nech sú nezabudnuteľné. Iba tak sa budeme prebúdzať každé 

ráno s úsmevom na tvári. 

                                                                                     Kristína Glovňová, 9.A 

                 

 

 

 

 

 



 

 

                                           Dobrý Mikuláš 

 

Dobrý Mikuláš 

ako sa máš? 

Donesieš nám darčeky, 

také ako zvončeky? 

 

V noci, keď my budeme spať, 

Ty nám budeš roznášať, 

Plné vrece čokoládok, 

orieškov a mandarínok. 

 

Ty náš Mikuláš, 

aké ty len dobré srdce máš. 

Darčeky nám rozdávaš 

a tváre deti rozosmievaš. 

 

Ďakujeme za všetko, 

Ty náš dobrý deduško. 

 

                                      Lenka Glovňová, 4. ročník 

 

 

 

 

 

 



 

 

                       Čas sviatkov  potichučky  prichádza 

 

 Jemný mrázik nám zafarbil líca na červeno, stromy zas zívajú prázdnotou, 

len v kútiku malého domčeka zažiaril vianočný stromček. 

Sniežik sa sype ako sladká posýpka na mamičkin vianočný koláč a otecko rozpráva 

svojim deťom jeden vianočný príbeh. 

Vetrík pofukuje a svojím hvízdaním opisuje stromom čaro Vianoc. Všade vládne 

pokoj, radosť a láska. 

 Keď sa večer v teplých domovoch rozsvietia vianočné stromčeky, tešia sa 

dospelí, ale aj deti. Vonia ihličie a snehom zapadnuté domčeky ticho šepkajú o 

darčekoch a o tom, že vianočný večer má veľkú moc nad všetkými večermi. 

Tu sa z tichej chvíľočky niečo ozve a prvý domček zašepce: 

„ Ja som dostal na Vianoce lásku!“ 

Druhý domček zašepce: 

„ Ja som dostal na Vianoce nehu!“ 

Tretí šepne natešene: 

„ Ja som dostal na Vianoce vieru, to je pre mňa najväčšie potešenie.“ 

A hľa,  otec kľačí, pred ním kôpka malých rozžiarených očí, až sa mu slzy tisnú. 

Po jeho boku kľačí aj jeho žena. Modlia sa a očakávajú príchod Pacholiatka, Syna 

Božieho. 

Pri večeri detičky spokojne sedia a mamička pred ne skladá voňavé koláče a jedlá 

a otecko prinesie bielučké strúčiky cesnaku. 

 Len čo detské očká zbadajú pod stromčekom ukryté darčeky, roztrblietajú sa  

ako hviezdnaté nebo. Rolničky z diaľky nežne zvonia a na krajinu padá Boží 

pokoj. 

 Pastieri a koledníci oznamujú, že sa narodil malý Ježiško... 

                                                                                         Veronika Petreková. 9.A 

 

 

 



 

 

                                               Mikuláš 

 

 

 

Miku, Miku, Mikuláš! 

Čo nám toho roku dáš? 

 

Do čižmičiek sladkosti 

a nie žiadne hlúposti. 

 

Celý rok sme boli dobrí, 

niečo by sme sladké zobli. 

 

Na teba sa tešíme, 

a v noci už nespíme. 

 

Od radosti jasáme, 

na teba už čakáme. 

 

Kedy prídeš k nám 

ako jeden pán? 

  

 

                         Lívia Glovňová, 4. ročník 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                               Metelica 

 

Ide pani fujavica 

a s ňou teta metelica. 

Už volajú všetky deti: 

„Poďte deti, poďte deti!“ 

Deti rýchlo bežia,  

už sa veľmi tešia. 

Z okna na nich hľadí mamka, 

stavajú si snehuliaka. 

 

                                            Sára Kramárová, 3. ročník 

 

 

 

 

                                                O zime 

 

Pozerá sa na mňa z okna veľký biely snehuliak.  
Keď pôjdem von, budem sa s ním hrať. 

Najradšej sa zo všetkého guľujem, 

že si neublížim, to vám sľubujem. 

Aj na ľade robím divy, 

už sa neviem dočkať zimy.  

                                                  

                                             Oliver Sidorjak, 2.A 

 

 

 

 



 

 

    Šťastné a veselé Vianoce Vám praje redakcia časopisu Prameň 

 

 



 

 

                                           Tajnička 

 

1.  Čo vyrábajú včely?  

2.  Čím vyšívame? 

3.  Čo používame na korčuľovanie? 

4.  Ktorý vták kuká? 

5.  Meno chlapca ... 

6.  Ktoré zviera má pestrofarebný chvost? 

7.  Čo si púšťame v jeseni?               

                                                                             Michal Bocko, 3. ročník 

 

 

 

 

                           

   

    

       

       

   

   

       



 

 

 

 

 

 



 

 

 

Zimné pranostiky 

 

 

 Katarína na blate a Vianoce na ľade. 

 

 Katarína na ľade a Vianoce na blate. 

 

 Svätá Barbora ťahá sane do dvora. 

 

 Na Luciu zadúva ulicu. 

 

 Na tri Krále o krok dále. 

 

 Na Nový rok o slepačí krok. 

 

 Od Lucie do Vianoc, čarovná je každá noc. 

 

 Biele Vianoce, zelená Veľká noc. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HáHhhhhhhhh              HÁDANKY 

                   ( spoj hádanku so správnym obrázkom ) 

 

Na ceste prúžkovaný koberec leží, 

po ňom každý chodec beží. 

Čo je to?              

Kristína Richveisová, 2.A 

  Nosí červený plášť, 

má bielu bradu. 

Dáva nám do čižiem lízanky, 

a má veselý úsmev na tvári. 

Čo je to? 

                                                                                      Sára Kramárová, 3. ročník 

Dobre by mu občas padlo, 

rozhýbať si v nore sadlo. 

Čo je to? 

Za kolieskom dlhé rúčky, 

nesú náklad potichučky. 

Nemá motor ako vláčik, 

musíme ho sami tlačiť. 

Čo je to? 

                                                                                       Daniela Chomjaková, 2. A 
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