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Milí čitatelia,  

dostávate do rúk prvé číslo školského časopisu Prameň v tomto školskom 

roku, ktorého tvorcami sú naši žiaci a vaše deti a vnuci.  

V tomto čísle sa žiaci predstavia s tvorbou, ktorá je obsahom zameraná na 

naše okolie, presnejšie na naše polia a sady, zážitkom so starými rodičmi, 

gramatickým radostiam a starostiam v podobe skratiek a vybraných slov, 

Vianociam a mnohým ďalším témam. Ich básne a príbehy sú veselé a nápadité, 

nechýba im fantázia. 

Veríme, že vás potešia tak ako nás a prijmete ho od žiakov ako príjemný 

darček pod vianočný stromček. 

Zost.  

Kto čo zaseje, to bude žať 

 

Polia, lesy, lúky, sady – 

sú to pre nás vzácne poklady. 

Tie poklady sú ukryté hlboko v zemi, 

niekedy dávno ich tam sadili  naše staré mamy. 

 

Pšenica, jačmeň, zemiaky, ovos –  

tomu sa tešil každý gazda, ak toho mal plný voz. 

 

Skoro na jar, keď sa topil sneh a ľad, 

kone, kravy do vozov začali priahať: 

„Kto si čo zaseje, to bude žať.“ 



Takto si v dedine povedal nejeden z vás. 

 

Skoro ráno za úsvitu, keď na lúke jagali sa kvapky rosy, 

vtedy všade navôkol ozýval sa cvengot kosy. 

 

To otcovia a synovia trávu kosili, 

dievčence im vodu a jedlo nosili. 

Prišli aj staré mamy seno pohrabať 

a malé deti si začali veselo pospevovať. 

 

Unavení, ustatí vracali sa domov, 

by zajtra začali žatvu za humnom. 

 

Kosili, mlátili, snopy viazali, 

pri dožinkoch sa potom zabávali. 

A tak nadišla jeseň, zberu úrody nastal čas, 

polia, lúky a sady prestali rásť. 

 

A keď sneh už prikryl polia, lúky, zelene, 

vtedy celá rodina ďakuje Bohu za dary zeme. 

           

                                                                           Daniel Kaščák, 7. A  

 

 

 

 



Na čo sú nám polia, sady 

 

Čo sú to vlastne polia a sady? Sú to miesta, ktoré sú obrábané a hnojené. 

Sú všade navôkol. Polia a sady nám slúžia na to, aby sme si mohli vypestovať 

ovocie, zeleninu a obilniny, ktoré potrebujeme k nášmu každodennému životu. 

Taktiež skrášľujú naše okolie. Hlavne cez leto a jeseň, keď sú polia celé zo zlata 

a blíži sa žatva. Prechádzka po poli nám dodá chuť do života, spríjemní 

pochmúrny deň alebo pochmúrne myšlienky, ktoré máme zo sveta navôkol. 

Krásny sad plný stromov alebo sad plný viniča, v ktorom nám rozvoniava 

dozreté hrozno a sklad vína neďaleko neho. Hneď sa nám začnú zbiehať slinky 

a dostaneme chuť ochutnať trochu vynikajúceho hrozna. Prechádzka medzi 

jabloňami, vôňa dozrievajúcich jabĺk a čerstvý vzduch nám dodajú chuť do 

jedla. Na poliach sa chystá vyorávanie zemiakov, ktoré sú už určite veľké 

a dozreté a my sa nevieme dočkať, kedy si ich vychutnáme na našom tanieri. 

Polia sú tiež domovom hmyzu a hlodavcov. Tie si z našich polí pozbierajú 

„odrobinky“, čo zostali skryté nášmu zraku. 

Pre ľudí sú zdrojom potravy. Vychutnávame si to, čo na nich 

vypestujeme. Každodenne sú na našom tanieri a neuvedomujeme si, aká 

dlhotrvajúca a aká namáhavá práca je vypestovať z malého semienka dozretý 

plod.  

Polia a sady nám slúžia na to, aby sme žili, bez nich by sme nemohli 

existovať. Pretože ich potrebujeme na vypestovanie potravín a bez nich by nežili 

ani nijaké živočíchy. Dennodenne ďakujme za tento veľký dar, dar prírody, 

ktorá je našou živiteľkou. 

 

Ján Pavlík, 9. A 



Polia a sady 

 

Síce sa to nezdá, ale sady a polia patria k najdôležitejším zdrojom 

potravy.  

Každý človek má radšej zeleninu vypestovanú doma ako kúpenú              

v obchode. Preto existujú polia a sady. Pestujeme v nich paradajky, papriku, 

uhorky... No väčšina ľudí zeleninu vôbec nepestuje a kupuje všetko v obchode. 

Zelenina kúpená v obchode obsahuje veľa chemikálií a extraktov. No zelenina 

z polí a záhrad obsahuje vitamíny, vápnik, železo a rôzne výživné látky. Navyše 

je zelenina z obchodov veľmi drahá. Síce pri pestovaní zeleniny ju musíš zasiať, 

poliať, hnojiť, ale výsledok stojí za to. Na poliach sa pestuje obilie, z ktorého 

máme chleby, rožky či šatôčky plnené chutným ovocným džemom vyrobeným 

v ovocných sadoch. Jednoducho všetko, čo potrebujeme, je na poliach a sadoch.  

Keď stratíme polia, záhrady a sady, stratíme výživné látky, ktoré tak 

veľmi potrebujeme k životu. 

Kamil Kravec, 6. A 

 



Naše polia a sady 

 

Niekedy ľudia obhospodarovali častejšie vlastné polia a sady. Dnes už 

ľudia nakupujú v supermarketoch, kde ovocie a zelenina je postrekované 

chemickými látkami.  

Ja si myslím, že zelenina pestovaná na poliach je zdravšia a ovocie 

z vlastného sadu je chutnejšie. Keď máte doma sad, máte veľa výhod. Keď 

vyjdete von a môžete si odtrhnúť jablko zo stromu, môžete si všimnúť, že má 

inú chuť. Pestovať rastliny v záhrade je celkom iný pocit. Máte radosť, že ste 

niečo zasadili, a potom to vyrástlo a viete, že tam nie sú chemikálie a postreky.  

Sady a polia nám prinášajú mnohoraký úžitok, zdravú a chutnú úrodu. Pri 

práci v sadoch a na poliach sa pohybujeme na čerstvom vzduchu. Sady nám 

poskytujú priestor na oddych. 

Alexandra Karolová, 6. A 

 

 



Načo sú nám polia a sady? 

 

Pohľad na kukuricou zarastené polia či viničom posiate sady poteší oko 

nejedného farmára. Zamyslel sa niekto z vás, čo všetko takto rozkvitnuté polia 

za sebou skrývajú? Mnohí z vás si povedia: „Načo sa trápiť, veď dnes nám stačí 

zájsť do hypermarketu a potrebnú zeleninu či ovocie máme v každom ročnom 

období.“ 

Áno, aj takto sa dá na to pozrieť. Dnešné obchodné reťazce aj malí 

obchodníci ponúkajú zeleninu s ovocím od výmyslu sveta. Vždy ho prezentujú 

ako z vlastnej záhrady a výraznej farby. Ovocie a zelenina na pultoch našich 

obchodov sa musí niekde urodiť. Aj na ich vypestovanie sú potrebné široké 

polia a dlhé sady. Za ich výraznou farbou sa skrýva obetavá ruka nejedného 

farmára, ktorý je za pekného aj za nepriaznivého počasia ochotný ísť 

skontrolovať úrodu na ďaleké polia. 

Predstavte si, že o polia a sady by sa nikto nestaral a nechali by sme ich 

iba tak pustnúť. Namiesto úrodnej pôdy by sme mali len burinu a kry. Nikde by 

sme nepozorovali polia pšenice, kukurice, zemiakov... V takomto prostredí by sa 

ľudstvu žilo veľmi ťažko. Pretože pôda je pre našu existenciu nevyhnutná. 

Dokonca aj pri tak základnej potravine ako je chlieb je dôležitá pôda a úrodné 

polia. Na nich sa pestujú obilniny, ktoré sú základnou zložkou potravín. 

Ani zvieratá by nemali dostatočnú a výživnú potravu. Ovca by sa nemala 

kde pásť. Tým by mala nedostatok potravy, nedávala by dostatok mlieka a bez 

mlieka sa nedá vyrobiť ovčí syr, maslo či bryndza, jednoducho mliečne 

výrobky. Ovčie ba aj kravské mlieko je omnoho zdravšie ako to kupované, a to 

vedeli už aj naši predkovia. 



Už aj naši predkovia poznali cenu polí a sadov. Vo veľkom sa o ne starali 

a pestovali na nich zeleninu a ovocie. Ich úsilie bolo niekedy zničené prírodným 

živlom, no nikdy sa nevzdali. Vždy obrábali lúky a polia, aby uživili svoju 

rodinu. Táto ich snaha bola často odmenená zdravou zeleninou, ktorá denno-

denne zdobila ich obedňajší stôl.  

Aj dnes sa mnohí z nás starajú o svoje polia. Budujú úrodné sady, na 

ktorých sú ochotní pracovať deň i noc, len aby sme aj my mohli okúsiť chuť 

čerstvého ovocia a zeleniny.  

Vypestoval si už niekto z vás v záhradke zeleninu či ovocie? Tá chuť sa 

s kúpenou zeleninou alebo ovocím nedá ani porovnať. Človek v každej 

vypestovanej zelenine zanecháva kus seba, kus svojej práce a kúsok lásky. 

A s láskou predsa vždy chutí viac. 

Martina Džambová, 9. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Načo sú nám polia a sady 

 

Život v prírode je krásny. Polia a sady živia ľudí už tisícročia.  

Pestujeme na nich rozmanitú zeleninu, šťavnaté ovocie a obilniny, ktoré 

potrebujeme na výrobu každodenného chlebíka. Sady sú krásnym miestom na 

prechádzky, lebo sú rozkvitnuté a hlavne voňavé, v tomto ročnom období plné 

chutných a farebných plodov, z ktorých naše babičky aj mamky vyrábajú a pečú 

výborné koláče či sladké zaváraniny, ktoré nám budú najviac chutiť najmä 

v zimnom období. Na poliach a v sadoch žijú rôzne živočíchy. Niektoré sú 

užitočné a niektoré zase škodia. Usilovné včely opeľujú kvety na stromoch 

v sadoch a nezbedné hraboše zase ničia korene niektorých plodov. Vinári majú 

vinice a sady, o ktoré sa starajú a z ich plodov vyrábajú opojný a chutný mok, 

ktorý majú radi najmä dospelí.  

K zemi, vode a stromom by sa ľudia mali správať s úctou, keďže nás už 

živia od nepamäti. Keď si ich budeme vážiť, tak nám budú slúžiť aj naďalej. 

Daniela Chomjaková, 6. A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   Načo sú nám polia a sady              

 

Sady, polia, lúky... naše bohatstvo, náš raj, náš domov.  

Pre našich predkov to platilo doslovne. Čo si krvopotne vypestovali, to 

mali. Bol to pre nich jediný zdroj obživy. Zároveň sa dá povedať, že lúky boli 

celé leto aj ich druhým domovom. Chlapi strávili aj celé týždne pri kosení trávy 

a sušení sena. Ženy im tam denne nosili obed a zároveň pomáhali pri hrabaní. 

Práve v takýchto chvíľach vznikali nádherné ľudové piesne – trávnice. My dnes 

žijeme inú dobu, tzv. modernú. Bohužiaľ, tieto tradície postupne zanikajú aj na 

dedinkách. Je to veľká škoda pre nás, že už nežijeme tak úzko spätí s prírodou. 

Lúky a pasienky dávno zarástli, zmenili svoj vzhľad. Chýbajú tam naši 

predkovia, avšak život tam pulzuje naďalej. Práve tam nachádzajú svoj domov 

lesné zvieratká a množstvo hmyzu. Lúky spestrujú rozličné rastliny a byliny, 

ktoré postupne kvitnú od jari až do jesene. Vtáky hniezdiace na zemi tam 

bezpečne vyvádzajú svoje mláďatá. Trávnaté porasty často spásajú hospodárske 

zvieratá. Na pasienkoch však žije aj množstvo motýľov a iných malých 

cicavcov. Polia, na ktorých sa pestujú hospodárske plodiny, sú vytvorené 

človekom. Bohužiaľ plodiny, ktoré sa vypestujú, majú inú kvalitu ako tie, ktoré 

vypestovali naši predkovia. Používané chemické postreky ničia škodcov 

a burinu, ale zároveň aj naše zdravie. Spomínaná moderná doba  so sebou 

priniesla množstvo výhod a výdobytkov oproti minulosti. Ale všetko so sebou 

prinieslo aj veľa negatív vo forme neprimeraného zásahu človeka do kolobehu 

života, aký žili naši predkovia.  

Je to dlhá a ťažká cesta, ale oplatilo by sa zmeniť prístup k nášmu 

dedičstvu. 

Bianka Micheľová, 5. A  

 



Zdravá výživa  

 

Zdravá výživa je pre človeka veľmi dôležitá, no veľa ľudí ju podceňuje. 

Zdravá výživa stáročia zabezpečuje dlhovekosť a zdravie človeka.  

Každý človek prijíma potraviny zdravé (pre človeka prospešné) i nezdravé 

(škodlivé). Je všeobecne známe, že najväčšie množstvo prospešných látok 

obsahuje zelenina a ovocie. Obsahujú vitamíny, vlákninu, mastné kyseliny, 

cukry či minerálne látky. Hovorí sa, že každý deň by sme mali zjesť za hrsť 

ovocia alebo zeleniny. Naše telo nám za to poďakuje. 

Poznáme aj nezdravé jedlá, ktoré však človeku veľmi chutia. Medzi nich 

patria mastné jedlá ako hranolky, chipsy či sladké cukríky, ktoré si človek z času 

na čas rád dopraje. Tieto „sladké maškrty“ by vedel každý nahradiť za lepšie 

a zdraviu prospešnejšie potraviny.  

Myslím si, že za nákup kvalitných potravín sa oplatí investovať a je 

múdre, ak sa zaujímame o jedlo, ktoré konzumujeme. Práve na dnešnú dobu sa 

hodí nasledujúca myšlienka: „Nežiješ preto, aby si jedol, ale ješ preto, aby si 

žil.“  

Lívia Glovňová, 8. A 

 



Načo sú nám lúky, sady 

Načo sú nám lúky, sady? 

Vari by ste boli radi 

keby sme ich nemali? 

Kde by potom malé deti lúčne kvietky zbierali? 

 

A naše mamky, babky, gazdinky, 

kde by našli svoje obľúbené bylinky? 

Nebolo by kam na piknik rozložiť deku, 

lesník by nemohol pozorovať pasúcu sa srnku. 

 

Nebolo by krásy, kam by motýľ vzlietol, 

deti by nemali medík z lúčnych kvetov. 

 

A čo sady, tie krásnych stromov rovné rady, 

čo v jari ukážu sa pod závojom kvetov  

a v jeseni obdaria nás  

hŕbou sladkých plodov? 

 

Nebolo by džúsov, džemov, lekvárov 

ani chutných ovocných toriet od cukrárov. 

 

A čo malé parádnice? 

Nemali by na ozdobu čerešňové náušnice. 

K čomu sme vlastne dospeli? 

To, že bez lúk a sadov by sme tu už dávno neboli. 

Anička Soroková, 9. A 



Načo sú nám polia, sady 

 

Žijeme v 21. storočí. Rýchly život, málo času, veľa starostí. My ľudia sme 

si na to už síce zvykli, ale skúsme si porovnať náš život so životom našich 

predkov. Od lovcov a zberačov či roľníkov a remeselníkov až k nám. 

Teraz si na chvíľu predstavme, že žijeme v dobe, kedy neexistovali žiadne 

supermarkety a obchodné centrá. Predstavme si, že si nemôžeme každý deň len 

tak vojsť do obchodu a nabrať si do košíka ovocie, zeleninu, múku či iné 

potraviny. Kedysi si ľudia museli všetko zaobstarať sami. Kto mal pole alebo 

sad, bol „pán.“ Možno si teraz povieme: „Ako je možné, že to zvládali časovo aj 

fyzicky?“ Povedzte, dokázal by si niekto v dnešnej dobe sám dopestovať všetky 

potraviny?  

Naši predkovia žili pomalý a pokojný život. Všetok svoj čas venovali 

potrebným činnostiam, ktoré viedli k tomu, aby mali čo jesť. Čo si dopestovali, 

to mali. Alebo využívali výmenný obchod – jeden sused dopestoval viac 

zemiakov, iný zase viac zrna, z ktorého potom mleli múku. Navzájom si plodiny 

vymenili a každý mal všetkého dostatok. Využívali pôdu a svoje sily na to, aby 

mohli spokojne žiť. Spokojnosť však vtedy neznamenala to, čo dnes. Ľudia boli 

spokojní aj s málom. Stačilo im, aby mali čo jesť a nebolo podmienkou, aby sa 

zakaždým najedli dosýta. Stačilo, že mali aspoň raz denne normálnu porciu 

jedla. Boli zvyknutí sa deliť, pomáhali si navzájom oveľa viac ako ľudia dnešnej 

doby. Keď bolo treba pozberať úrodu z poľa alebo sadu, ruku k dielu priložili 

všetci, využívali priaznivé počasie a pracovali bok po boku, hoci aj celá dedina, 

aby sa práca urobila včas a nič nevyšlo nazmar. Pôda, ktorá nebola vhodná na 

sad alebo obrábanie a pestovanie plodín, slúžila ako pastviny pre dobytok. 

Porovnajme si to s dnešným človekom. Málokto sa už dnes snaží 

dopestovať si čo najviac potravín doma. Čoraz viac sa venujeme pestovaniu 



anglického trávnika, okrasných kríkov a podobne. Aj toto je samozrejme 

súčasťou nášho bytia, je potrebné skrášľovať si okolie, ale akosi sme pozabudli 

že to, čo máme na tanieri, je oveľa dôležitejšie. Niežeby toho nebolo 

v supermarketoch dosť, ale zamyslime sa. Môže byť také veľké množstvo 

ovocia a zeleniny vypestované  bez použitia chemických postrekov? Asi nie. 

Možno si povieme, že sa to v dnešnom uponáhľanom tempe ani inak nedá. Ale 

je to naozaj tak?  Čo keby sme namiesto popoludňajšieho sledovania televízie 

radšej vzali do ruky motyku a skúsili si vypestovať možno len jeden riadok 

mrkvy, alebo čohokoľvek iného. Určite by to prospelo nášmu zdraviu hneď 

dvakrát. Boli by sme v pohybe pri práci a zároveň by sme na jeseň mali trošku 

zdravej zeleniny. Dnešné polia často ležia ladom, lebo ich nemá kto obrábať      

a bývalé sady sú spustnuté a zarastené, ale príroda sa napriek tomu nevzdáva. 

Stromy, ktoré tam kedysi vysadili naši dedovia, ešte dodnes rodia ovocie, aj keď 

sa už skôr podobá plánkam. 

V našich očiach už polia a sady dávno stratili svoju pôvodnú hodnotu, aj 

keď si v určitých chvíľach všetci uvedomujeme, že aj to, čo tak ľahko dnes 

kúpime v supermarketoch, muselo niekde vyrásť ibaže rýchlejšie ako 

v minulosti. 

Monika Gajdošová,  9. A 

 

 

 

 

 

 



S mojou babkou  

 

Babka mi zomrela pred dvoma rokmi. Spomínam si na ňu a na chvíle 

strávené s ňou s láskou.  

Občas premýšľam nad našimi zážitkami a chvíľami strávenými 

spoločne. Keď som prišla domov zo školy, čakala ma v izbe. Keď prídem 

domov dnes, je tu prázdnota a ticho.  

Babka zo Šiby je mojím posledným starým rodičom. Pamätám sa, že keď 

som k nej chodievala ako malé dievčatko, čakala ma s úsmevom a milým 

pozdravom. Prvé, čo som videla, keď som vošla do dverí, bola ona. Sedela na 

posteli a tešila sa, že ma opäť vidí. Dokázali sme sa rozprávať neskoro do 

večera, až kým sme neodišli.  

Na prázdniny som k nej nechodila, pretože jej prestali slúžiť nohy. No na 

návštevu k nej som sa vždy tešila.  

                                                                                      Martina Lamancová, 7. A 

 

 

 

 

 

Stretnutie v chalupe 

Nezabudnem na krásne jesenné nedeľné popoludnie prežité so svojimi 

starými rodičmi na chalupe v Livovskej Hute. 

V tej drevenici v horách sa narodila moja babka a všetci tam radi trávime 

voľné chvíle. Tak to bolo aj vtedy, keď moji starí rodičia tam odišli autom, moji 

rodičia peši cez les z Malcova a ja s bratom na bicykloch. Už počas trinásť 

kilometrovej cesty som si predstavoval, ako dedko zakúri do pece a babka uvarí 

teplý lipový čaj a nachystá voňavý jablkový koláč.  

Nedeľné popoludnie malo svoje výnimočne čaro a zanechalo vo mne 

pekné spomienky. 

Daniel Kaščák, 7. A 



Ako sa žilo kedysi 

 

O tom, ako ľudia žili kedysi, som už čítal viacero kníh, učil som sa o tom 

na hodinách dejepisu a literatúry, navštívil som skanzen alebo mi moji rodičia 

ukázali fotky z tohto obdobia, ktoré boli ešte čierno-biele. No najviac ma 

upútalo rozprávanie môjho 85-ročného dedka, ktorý žije na dedine a svoje 

rozprávanie začal takto: 

„Niekedy sa na dedine nežilo takto ako dnes. Dedina bola malá a vôkol 

nej samé lesy, polia a pasienky. Lesy boli listnaté alebo ihličnaté a v nich plno 

zveri, hlavne srny a jelene, ktoré v zime schádzali k našej záhrade, kde si 

pochutnávali na jablkách. Na lúkach sa pásli kravy. „Aj ja som pásol kravy,“ 

hovorí dedko, „lebo to bola každodenná práca detí na dedine.“ „Zatiaľ, čo sa 

kravy pásli, išli sme si na lúku nazbierať maliny, jahody a často sme priniesli 

domov aj huby. V dedine boli jednoduché drevené domčeky, ktoré boli pokryté 

slamenými strechami alebo drevenými šindľami – to všetko sme vyrábali ručne 

doma a drevo zvážali z lesa na vozoch. Žili sme skromne, jednoducho a všetko 

sme si museli zabezpečiť na živobytie sami. Na poli sme pestovali obilie 

a vlastnými rukami sme sadili zemiaky a taktiež zeleninu. Sadili sme ešte ľan 

a konope. Z nich potom ženy priadli nite a tkali koberce. Spolu s mojím otcom 

sme skoro ráno chodili kosiť trávu, ktorú sme nechali vysušiť na lúke, a potom 

sme zapriahli kone a odviezli seno na voze domov. Chovali sme sliepky, kravy, 

kone, ošípané, kačky, husi a samozrejme v každom domčeku nesmel chýbať pes 

a mačka. A keďže sme doma chovali zvieratká, tak sme mali čerstvé mlieko, 

maslo, vajíčka a mäso. Aj ovocie sme mali domáce, či to už boli hrušky, jablká 

alebo slivky, z ktorých nám mamka upiekla koláč. Aj chlieb sme piekli doma 

z domácej múky. Vždy v piatok babka zamiesila cesto a v sobotu sa piekol 

chlieb na celý týždeň. Veruže sme nemali čerstvé pečivo každý deň. V našej 

dedine som chodil aj do školy a na desiatu sme si nosili chlieb s maslom, 



lekvárom a občas aj ovocie. Boli sme spokojní. Do mesta sme chodili iba 

k lekárovi a to iba zriedkavo, lebo nás mama liečila bylinkami, z ktorých varila 

voňavé čaje. Možno sa ti bude zdať, že sa nám žilo veľmi ťažko, keď sa pozrieš 

na moju zvráskavenú tvár a upracované ruky, ale žilo sa nám 

veselšie, radostnejšie a pokojnejšie. Nemali sme rádia, televízory, tablety, ale 

každú nedeľu sme sa zišli celá rodina a zaspievali sme si. Tak aj ty vnúčik môj 

rozprávaj svojim deťom a vnúčatám, ako si žil ty kedysi a ako tebe rozprávali 

starí rodičia svoje príbehy a zachovávaj dedičstvo, ktoré ti zanechali tvoji 

predkovia.“  

Myslím si, že môj starý otec je veľmi múdry človek a ako hovorí 

slovenské príslovie: „ Kto si čo zaseje, to bude žať.“ 

Martin Kaščák, 9. A 

 

 

 

 

 



Kopanie zemiakov 

Koncom prázdnin sme sa dohodli s dedom, že ráno pôjdeme vyorávať 

zemiaky. 

Ráno by sme išli sami dvaja a popoludní z roboty by k nám prišiel otec. 

Na druhý deň sme zobrali vrecia, motyky a sadli sme na malotraktor, že ideme 

na pole. Ale keď dedo potiahol za štartovaciu šnúru, praskla pružina a bolo po 

našej robote. Nasadli sme s dedom na autobus a cestovali do Bardejova. Tam 

sme kúpili pružinu. Po ceste na autobusovú stanicu sme sa zastavili v cukrárni 

a dali si jahodovú zmrzlinu.  

S dedom som veľmi rád, lebo nič nepovažuje za tragédiu, všetko berie      

s humorom a ja sa pri ňom aj v stresových situáciách mám dobre. 

Martin Tulenko, 7. A 

Išiel otec na horu  

Išiel ocko na horu, 

stúpil mu strom na nohu. 

 

Mamka varí koláče, 

volajú sa ockáče. 

 

Prišiel ocko domov z hory, 

celá noha mu vraj horí. 

 

Žiadny oheň nevidím, 

asi mu to závidím. 

Viktória Bľandová, 5. A 



Trošku zábavne o vybraných slovách... 

 

Doktorka Sýkorka našla syr  

a smutný syseľ papká pýr. 

Veronika Urdová 

 

Syseľ Myseľ malý v záchranke vraví:  

„Ssssss, to bolí!“ 

Doktorka Sýkorka však na to: 

„Nesyč, veď si ubolený!“ 

Ester Mária Pavlíková 

 

Bolo jedno sídlo, 

ktoré malo krídlo. 

bývala v ňom doktorka, 

volala sa Sýkorka. 

Šimon Kramár 

 

Sýkorka je doktorka, lieči pinke krídlo 

a veľmi ju ľutuje, lebo nemá bydlo. 

Róbert Hlaď 



Syseľ v skrýši silno kričí: „Sýkorka mi sídlo ničí!“ 

Aký je to hrozný čin, cez sito mu sype syr. 

Viktória Kramárová 

Priletela sýkorka, 

stala sa z nej doktorka, 

syseľ zasa pacient, 

čo potreboval dostať liek. 

Zuzana Richveisová 

 

Doktorka Sýkorka kúpila si nové bidlo, 

aby mala pekné sídlo. 

To je ale sila,  

rozlúčil sa primár Píla. 

Matej Bocko 

 

Mám bystrú myseľ,  

pretože som pekný syseľ. 

V nore mám jedálenské krídlo,  

to je moje obľúbené sídlo. 

Maroš Lamanec 

 



Malá húska syčí 

a malý Jurko kričí,  

že ho bolí lýtko 

a má deravé sitko. 

Kristián Kramár 

 

Bola raz jedna sýkorka, 

ktorú liečila doktorka. 

Sýkorku raz bolelo krídlo 

a u doktorky našla nové sídlo. 

Sofia Piterová 

 

Syseľ, sitko, sýkorka, 

syčí, kričí doktorka. 

Timea Bereščáková 

žiaci 4. A 

 

 

 

 

 



Opica a blcha 

 

Raz sa opica stretla s blchou. Rozprávali sa spolu a opica sa blche 

posmievala, že je neužitočná a malá, a preto je nepotrebná. Blcha sa rozplakala 

a odišla. 

Jedného dňa ide blcha džungľou a počuje ako sa tiger vyhráža opici, že 

vylezie na strom a zje ju. Opica sa veľmi bála a nevedela si pomôcť. Vtom blcha 

zavolala svoje príbuzné a tie skočili tigrovi do kožucha. Tigra začalo všetko 

svrbieť a onedlho prosil blchy, aby z kožucha vyliezli. Blchy sľúbili, že vylezú, 

ale len vtedy, keď tiger nechá opicu na pokoji. Tiger hneď súhlasil.  

Keď vyskočila posledná blcha a tiger odišiel, opica pochopila, že aj malá 

blcha môže byť užitočná a potrebná. 

Bianka Onteková, 4. A  

 

 

              

 

 



Skratky  

Hod., atď., napr. a stor., 

tieto skratky vznikajú skracovaním slov. 

Ing. je Žaneta,  Bc. je Aneta. 

Martina je JUDr. a myslí si, že vie, čo je °C. 

Alžbeta Mária Pavlíková, 7. A 

 

 

SKRATKY 

 

Išlo jedno atď. 

na hod. k tzv., 

cestou stretlo stor., 

pridalo sa pod. 

 

Na CD sa nahrali 

napr. čo sa rozprávali. 

Poslali ho do ZŠ 

na hod. SJL. 

 

Mgr. to čítala 

a podrobne rozobrala. 

Hod. sa už skončila, 

no so skratkami 

bola tzv. drina. 

Michal Bocko, 7. A 



SKRATKY 

 

Cm  skratka malá, 

používa ju aj mama. 

Pri matike, fyzike vždy 

ju skryjú do skrýše. 

A i. skratky medzi riadky. 

Atď. to tak robia, 

kým nás 

všetkých nerozhodia. 

Na slovenčine či ruštine, 

hľadať str. vždy musíme. 

T. r. je to ľahké, 

hod. vždy sú len v skratke. 

A pod. ako v lete  

vždy som niekde na výlete. 

Žaneta Gduľová, 7. A 

 

 

 



Školské skratky 

Všetci chodíme do ZŠ, a potom postupne do SŠ. 

Všade sú samé Mgr., PaedDr., a pod. 

Musíme sa učiť MAT,SJL, atď. 

Z MAT samé čísla, 

zo SJL zase písmená,  

na CHE zase hókusy-pókusy, 

fuj, samé rébusy. 

Daniel Kačmár, 7. A 

 

 

Skratkový riaditeľ 

Riaditeľ SAV, 

vozí sa na BMW. 

T.R. farbu metalovú 

nastriekali chlapci novú. 

Volant hnedý z KCERO, 

zastaví na značku STOP. 

A iné veci fajnové o vozidle BMW 

nájdete na STV. 

Martin Tulenko, 7. A 

 



Báseň o skratkách 

 

Založím si s.r.o., 

budem z toho namäkko. 

Resp. si dám a.s., 

veru to je dobrá vec. 

 

Poradí mi pán JUDr., 

nekúpil si však púder. 

Dobré info. o tom má, 

jak sa a.s. zakladá. 

 

T.r. to už nebude, 

O.K., nič sa nedeje. 

To zn. je času dosť, 

nech to bude pre radosť. 

Oliver Gernát, 7. A 

 

 



Naša škola v skratke 

 

Mgr. nás stále mučia! 

no ťažko niečo naučia. 

Tých, čo miesto múdrostí 

majú hlavu plnú hlúpostí, 

t.j. blbostí. 

 

Napr.: Išiel Jožo na ZUŠ-ku, 

cestou odtrhol si hrušku. 

V ZUŠ-ke ju doktorovi filozofie, 

hodil do hlavy. 

To budú v žiackej ale záplavy! 

 

Učia nás tiež skratky, značky, 

napr.: ČR, SK, JUDr., BC – t.j. bacil, 

ktorý včera vystrájal 

a dnes kiahne  

chytil. 

 



Na MAT nás učia € počítať, 

na HUV spievať, 

na VYV maľovať, 

nakoniec na DEJ  

naše dejiny ovládať. 

 

To nás učia v našej škole, 

jej skratka je ZŠ. 

Škola dnes aj teba volá, 

nech hlúposti  

nevieš. 

Sára Kramárová, 7. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Veselé ovečky  

 

Vilko sedel vo svojej izbe a rozprával sa so svojou zbierkou ovečiek 

z porcelánu. Jeho desať domácich miláčikov stálo zoradených v jednom rade. 

Bol na svoju zbierku veľmi pyšný.  

Zrazu Vilko zmeravel. Niečo tu nehrá, niečo sa tu deje! Brčko, jeho 

obľúbený baránok, zrazu začal točiť chvostíkom, otočil sa čelom vzad a začal sa 

hýbať v rytme akejsi hudby. Postupne začalo ožívať aj ďalších deväť ovečiek. 

Vilko vytriešťal oči a pozeral na to divadlo. Ovečky sa pochytali okolo pása 

a začali tancovať ruský kazačok. Po kazačku nasledovala rezká karička. Po 

dotancovaní sa zasa zoradili do dvojradu a začali vybľakovať  operné árie od 

Verdiho.  

Vilko vyskočil na rovné nohy a utekal po brata. Gabo pri vchode do izby 

zaspätkoval a ostal stáť v nemom úžase. Ovečky tancovali nejaký pomalý 

„slaďáčik“ a usmievali sa na bratov. Keď sa obaja spamätali, utekali po mamu, 

aby sa aj ona prišla pozrieť na to neskutočné čudesné divadlo. Ale po príchode 

mamky do izby bolo všetko ako má byť. Porcelánové ovečky stáli zoradené bez 

jediného pohybu.  

Bratia opäť nechápali, čo sa deje, prečo už ovečky netancujú a nespievajú. 

Začali jedným dychom mame vysvetľovať, čoho svedkami sa stali, ale mama sa 

len pousmiala, postrapatila im vlasy a odišla z izby... 

 

 Bianka Micheľová, 5. A 

 

 



Môj obyčajný piatok  

 

V jeden piatok som sa prechádzala po dúhe, keď tu zrazu sa predo mnou 

objavil škriatok.  

Ponúkol mi odmenu za jednorožca. Ani som neváhala. Utekala som po 

svoju pušku, ktorá strieľala ružové hlavy mačičiek. Zistila som, že moju pušku 

mi ukradla mucha. Nič iné ako ísť holými rukami na jednorožca mi neostávalo. 

Keď som na neho striehla, uvidel ma a spýtal sa, čo robím. Ja som od hanby až 

zmodrela. V pohotovosti som odpovedala, že oddychujem. On sa na mňa usmial 

a povedal, že on vie, čo s ním chcem urobiť a že je to v poriadku. Hneď nato 

som zmodrela ešte viac. Ešte šťastie, že sa spýtal, či nebudeme kamaráti. Moja 

odpoveď znela áno. Modrá farba z mojich líc sa vliala do mravcov, ktorí sa 

ihneď zmenili na kvet. Viac o stretnutí so škriatkom som porozprávala 

jednorožcovi. On povedal, že ma zavedie do krajiny, kde to bude oveľa krajšie. 

A to aj bolo. Na 90 %, a to je najviac. Bolo tam veľa obyčajných zvierat ako 

napríklad sliepka, ktorá znášala zlaté vajíčka, kôň, ktorý mal čitateľský krúžok, 

tiger, ktorý mal svoju vlastnú talkshow. Na škriatka som aj zabudla. O týždeň 

som sa znova prechádzala po dúhe. Stretla som škriatka, ako sedí smutne na 

žltej farbe dúhy. Nedalo mi to sa ho opýtať, čo mu je. S kvapkami zlata v očiach 

mi povedal, že mu ukradli jeho zlato. Vraj mu ho ukradla lienka.  

A to je nezmysel, veď každý predsa vie, že zlato kradnú iba komáre 

strieborné. 

                                                                                      Terézia Draganovská, 5. A 

                                                                                                    

 

 



Prečo sa 5. B teší na Vianoce 

 

Mám rada Vianoce. Keď ráno vstaneme, nájdeme s bratom veľa darčekov, jeme 

veľa sladkostí a s bratom sa ideme sánkovať a guľovať.  

Petra Bilá 

Mám rád Vianoce. Som rád, že si postavím snehuliaka a budem hrať hokej. 

Bohuš Biľ 

Na Vianociach mám rada prázdniny. Teším sa na Vianoce, lebo Ježiško nám 

prináša darčeky.  

Kristína Bilá 

Konečne sú vianočné prázdniny. Na Vianoce sa najviac teším na Mikuláša, lebo 

mi prinesie veľa sladkostí a tých sladkostí sa veľmi prejem, potom mi z nich 

bude veľmi zle. 

 Dávid Bilý 

Mám rád vianočné prázdniny. Idem sa hrať, guľovať a sánkovať. So svojimi 

kamarátmi si postavíme bunker a so súrodencami dostávame plno sladkostí 

a darčeky. 

 Lukáš Bilý 

Ja mám rada vianočné obdobie, keď príde Mikuláš. Máme prázdniny,  pozerám 

televízor od rána až do večera a keď prídu kamaráti, ideme sa guľovať, 

ohadzujeme susedom okná snehovými guľami a rýchlo utekáme, aby si nás 

nikto nevšimol. 

Sára Bilá 



Vianoce 

 

Mám ja v izbe jedličku, 

na najkrajšiu hviezdičku. 

Hviezdička sa ligoce, 

pripomína Vianoce. 

Vonku lieta anjel malý, 

rozdáva nám pekné dary. 

Žaneta Gduľová, 7. A 

Vianočný príbeh 

Vianoce sú najkrajším obdobím v roku takmer pre všetkých. Dostávame 

darčeky a trávime čas s rodinou. Deti si myslia, že potrebujú iba darčeky. 

Raz na Vianoce si jedno dieťa povedalo: „Nebudem poslúchať, veď aj tak 

Ježiško a Mikuláš neexistujú a darčeky nosia rodičia.“ Ale to ešte netušilo, čo sa 

stane. Najprv začalo poriadne zlostiť rodičov. Zbytočne sa mu rodičia vyhrážali 

uhlím a palicou. Rodičia poslali dieťa spať. Uprostred noci ho niečo zobudilo. 

Otvorilo oči a pred ním stál čert. A čert sa ho opýtal: „Zlostil si, klamal si?“ 

Chlapec mu povedal: „Nie, nič z toho.“ Čert sa nahneval a povedal: Beda tebe, 

ešte aj teraz klameš, za to ťa stihne trest!“ Dupol kopytom a už bol aj 

s chlapcom v pekle. Tam chlapca priviazali okovami, dali mu vedro a a veci na 

upratovanie. Kričali po ňom, bili ho a nedali mu jesť. Chlapec si spomenul na 

svojich rodičov a začal plakať. Odrazu sa zobudil a uvedomil si, že to bol iba zlý 

sen.  

Odvtedy bol chlapec ako vymenený, poslúchal svojich rodičov a pomáhal 

im. 

Aneta Džundová, 7. A 



Môj vianočný príbeh 

Zima je prekrásne obdobie. Všetci sa tešia z bielej periny, ktorá všetko 

zakryje.  

Deti vyberú svoje sane a lyže a zmiznú z dohľadu rodičov. Keď som bola 

menšia, pamätám si, že som sa vždy večer modlila, aby už konečne nasnežilo. 

Verte či neverte, vždy sa mi to splnilo. Zimu bez snehu si neviem predstaviť. 

Mám radosť z každej vločky, ktorá dopadne na zem.  

Dokonca aj teraz mám rada „bielu“ zimu, ale dnes už aj preto, že som 

obklopená svojimi blízkymi. 

Martina Lamncová, 7. A 

 

 

 

 

 

Zima 

Na zimu som sa tešil celé leto. Na ten super pocit, keď sa pozriem von 

oknom a všetko je zasypané snehom.   

Hneď ako som vyšiel vonku, utekal som po sánky a boby. Ale kým som 

tam došiel, stihol môj brat vyhlásiť guľovačku. Ja vs. on. Radšej som 

kapituloval skôr, než som mal ústa plné snehu. A tak sme pokračovali 

a spoločne sme sa išli na záhradu sánkovať. Bola trochu zarastená trávou.  

Ale hlavné je, že to svišťalo. 

Daniel Kačmár, 7. A 



Vianoce 

 

Vianoce sú tu zas, 

chystá sa každý z nás. 

Otvoriť oči chcem 

a dúfam, že to nie je sen.  

 

Zima tu je, vietor fúka, 

deti stavajú snehuliaka. 

Deti chodia vinšovať, 

každému chcú pekne spievať. 

 

Sú tu krásne Vianoce 

a stromček sa ligoce. 

Láska, pokoj, harmónia 

nech zavládne v každom z nás. 

Aby sme sa spolu zišli, 

keď nadíde vianočný čas. 

 

Alžbeta Pavlíková, 7. A 

 



Príbeh Vianoc 

 

Vianoce krásne,  

čisté a jasné  

zniesli sa z oblakov.  

Je ich ako makov  

na širokom poli. 

 

Sú to vločky krehké,  

perinky mäkké,  

zakryjú dedinu,  

prinesú novinu,  

krajšie Vianoce neboli. 

 

Prežijeme ich spolu,  

hoc jedličku holú budeme mať. 

Milé slová ozdobia ju,  

skutky dobré ovenčia ju,  

najkrajšou sa môže stať. 

                                                 Sára Kramárová, 7. A 

 



Vinše k Vianociam z 5. A  

 

Ježiš sa narodil, svet pekný urobil, 

nech nám šťastie dáva, nech nik nenadáva. 

                                                                            Viktória Bľandová 

 

Veľmi rada ja, tá malá, 

šťastie lásku vinšujem,  

aspoň trochu dajte mi 

 z tej dobroty na peci. 

                                                                              Tereza Draganovská 

 

My sme malí koledníci, 

ktorí prišli zďaleka. 

Vinšovať sme prišli a popriať pekne, 

zato dajte nám kus koláča z vášho pekáča.       

                                                                                     Bianka Micheľová 

 

V jasličkách na slame schúlený je tíško, 

my ho už poznáme, to je náš Ježiško. 

                                                                                       Timea Jurová 



Ja váš koledník malý, 

prišiel som vám zavinšovať 

v šťastí v zdraví  ostávajte,  

nech máte vždy pevné kraje, 

na Ježiša spomínajte.  

                                                                           Sabína Ždiňáková 

 

Vinšujem vám vinšujem,  

ľudí tu je, počujem, 

šťastie, zdravie, pokoj svätý, 

vinšujem vám ľuďom zlatým.  

                                                                            Zuzana Labovská 

 

 

                                            Koleda      

 

Vinčinav  tumenge vinčinav,                  Vinšujem vám vinšujem, 

kaidave   sastale bachtale                      aby ste boli zdraví, šťastní a veselí,   

kaitumen pe kniška love teavel.           aby ste mali na knižke veľa peňazí. 

 

                                                                                                    Adam Štefan, 5. C 



Z I M A 

Tajnička pre všetky deti 

  

            

    

  1.           

  

   

  2.                 

     3.                 

   

  

  4.               

  
 

 

                         

 

  5.             

 

    

  6.           

  

    

  7.             

 

             

1. Jedno z ročných období je? 

2.  Aký sviatok je v zime? 

3. Čo zdobíme na Vianoce? 

4. Na adventnom venci sú? 

5. Čo si obliekame keď ideme vonku? 

6. Čo pláva na Vianoce vo vani? 

7. Obdobie pred Vianocami je? 

 

 

Zuzana Drutarovská, 3. A 

 

 



Tajnička 

 

                                                     1. Zviera žijúce v korunách stromov.                     

                                                     2. Strom (nie listnatý).                                             

                                                     3. Mužské meno /24.12./.                                       

                                                     4. Časť tváre.                                                              

                                                     5. Opak zeleniny.                                                      

                                                     6. Štípu z nej oči.                                                       

                                                     7. Ženské meno /24.12./ .            

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

Zuzana Gduľová, 3. A 
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PROJEKTY Z HUDOBNEJ VÝCHOVY 

 Sára Kramárová, 7. A 

 

           Oliver Gernát, 7. A                                                                                     



                Timea Timková, 7. A 

 

                 Martin Tulenko, 7. A                        



PROJEKTY Z NEMECKÉHO JAZYKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Eva Cingeľová, 8. A 

 

                                                                          Daniel Kačmár, 7. A 



 

                                                                                               Patrik Kramár, 9. A 

 

                                                                                       Laura Sidorjaková, 9. A 
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