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Európa v škole 

                                                  Všetci sme si rovní 

 V máji roku 2004 sme sa stali členmi Európskej únie. 

 Ľudia majú na to rôzny názor, ale nechajú si ho pre seba. Je veľa otázok, 

ktorým by sme chceli porozumieť. Je ešte veľa nedopovedaného. Keby mohla 

Európa prehovoriť, zaiste by nám celý príbeh od začiatku až do konca pekne 

vyrozprávala. 

 Ja si myslím, že mám rovnaké práva a právo povedať svoj názor. Bez  

ohľadu na farbu pleti a príslušnosti .Všetci sme si rovní. Je to heslo, ktorým sa 

riadi Európa a chce, aby sme ho dodržiavali aj my. Každý sa snaží učiť čím viac 

jazykov, aby vedel viac ako ostatní a aby vo svete uspel. 

 Nemali by sme kritizovať názory iných a myslieť si, že to, čo robíme my, je 

práve to správne pre Európu. Nechajme dopovedať aj názory iných. Nechajme 

Európu žiť a nechcime ju zničiť. Každý názor je v niečom výnimočnejší a krajší. 

Každý chce pre Európu niečo iné.     Nie je dôležité, či vieme jeden jazyk, tri 

jazyky, alebo akej farby máme pleť, ale dôležité je to, aby Európa prekvitala. 

 To, čo bolo pred nami, nás nemôže nijako ovplyvniť. Musíme byť sami 

sebou. Európa nás prosí, aby nemusela trpieť ona a s ňou aj my, ale aby sme žili, 

ako sa patrí. Namiesto rozvoja zažila Európa iba biedu, vojnu, nenávisť, 

chamtivosť, atď. 

 Nelámme srdce Európe. Prispejme k tomu, aby sme sa mali lepšie 

a navzájom sme sa mali radi, veď: ,,Všetci sme si rovní“. 

 

Hlavné myšlienky: 

,,Každý má právo na vlastný názor.“ 

,,Ovplyvniť nás nemôže nič.“  

,,Farba pleti a jazyky nie sú dôležité.“ 

,,Všetci sme si rovní.“ 

                                               Katarína Kravcová, 9. A 



                                        Európa 

Čo mi vadí 

 

 Na našej zemi žijú rôzni ľudia, majú inú farbu pleti. Jedni sú svetlejší a iní 

tmavší. No žiaľ, sú takí ľudia, ktorým vadí farba inej pleti. Prekáža im, že pri nich 

takí stoja alebo sedia. Adresujú im aj vulgárne slová. 

Vadí mi to, a preto som niečo vymyslela. 

 

Európa, Európa, čo to v sebe máš? 

Akých ľudí prevážaš? 

Vadí ti ich dlaň? 

Moja je tiež hnedšia. 

Aký si ty? 

Malý, veľký, múdry? 

Zbytočne. 

Aj tak sa podobáme. 

Sme ešte deti, ale všetko chápeme! 

Ľudia, zamyslite sa nad sebou! 

Buďme múdri a chápaví! 

 

Dominika Čechová, 6. A 

 

 



KAŽDÝ INÝ – VŠETCI ROVNÍ 
 

Všetci sme si rovní 

bez ohľadu na rozdiely. 

Ja, ty, či niekto iný, 

sme rovnakí. 

 

Ukážeme celému svetu 

naše spoločné vlastnosti. 

Jeden zvuk ťa volá z diaľky, 

nechoď tam sám, vezmi všetkých. 

Zahoďme všetky problémy 

a urobme krok dopredu. 

 

Všetci sme si rovní, 

neutláčajme druhých, 

nebuďme bezohľadní a nikomu nedajme pocítiť 

rozdiely medzi nami. 

 

Nech každý človek pocíti lásku, 

nie pohŕdanie a zlobu. 

To si sľúbme všetci, 

no nech to nik neporuší. 
 

 Daniela Kostová,  8. A 

BIEDA DROG 
 

Ako biedny konár v povetrí  

si  padáš. 

Ako biedny človek na Zemi  

Do priepasti padáš. 

 

Droga ťa chytila 

do svojej návnady. 

Ujsť jej nemôžeš, 

už  si ňou zlákaný. 

 

Drží ťa, láka ťa, 

vytrháva zo života. 

 

Si ňou posadnutý. 

 

Aký biedny tvor mi pripadáš...                                              Ivana Lövingerová, 9. A 



      Mladí  vedia všetko lepšie 
 

 Zvykne sa hovoriť, že čím je človek starší, tým je múdrejší, má viac 

vedomostí aj životných skúseností. Ja osobne si myslím, že je na tom veľký kus 

pravdy, ale dnešná doba toto tvrdenie trochu zmenila. Žijeme na prelome dvoch 

storočí, pre ktoré je typický technický pokrok a veľké množstvo zmien. Pred 

niekoľkými rokmi deti trávili voľný čas na ihriskách, čítali knihu, alebo si pozreli 

peknú rozprávku. Teraz je pre deti väčšou zábavou počítač alebo mobilný telefón. 

Deti s tým rastú od malička a nemajú s ich ovládaním žiadne problémy. Mladí 

ľudia získavajú veľa informácií z internetu, dokážu bez problémov surfovať po 

internetových stránkach, a tak nadobúdajú nové vedomosti. A čo vekovo starší? 

Dnešná technika im určite spôsobila starosti, kým sa ju naučili ovládať, ale na 

druhej strane im uľahčila prácu. Zmenám sa počas života nedokážeme vyhnúť, ale 

každá nová skúsenosť a nový poznatok nás posúva ďalej dopredu. 

 Možno si mnohí mladí myslia, že sú šikovnejší, ba možno múdrejší ako ich 

rodičia alebo starí rodičia. Nie je to tak, lebo cenné rady a skúsenosti starších sú  

rovnako vzácne ako vedomosti mladých. 

 

         Patrik Spišák,   9. A 

 

 



                                             Rozprávka o vode 
 
 

Bolo raz jedno kráľovstvo, v tom kráľovstve stále svietilo slnko. Postupom 

času vysychali studne, rieky. Voda bola iba v kráľovskej studni. Kráľ si viac vážil 

kone ako svoj vlastný ľud. 

 

Vodu zo studne pili iba kone a jeho vlastný ľud trpel smädom. K studni 

chodili ľudia, ale stráže ich odháňali. Kráľovská studňa začala zrazu vysychať. 

Vtedy kráľ oľutoval, že nedal vodu svojmu ľudu. Kráľ poslal stráže s koňmi, aby 

ich vymenili za vodu. Chýr o zlom kráľovi sa rozšíril široko-ďaleko. Nikto mu 

nechcel vymeniť kone za vodu. Vtom sa pred kráľom zjavila starenka. Povedala 

mu: „Ak dáš vodu svojmu ľudu, tak ti odovzdám vodu.“ 

 

 Kráľ prisľúbil starenke, čo žiadala. Starenka mu dala džbán, ktorý bol 

zázračný. Mávla čarovným prútikom a začalo pršať. Ožili stromy, kvety. 

A ľuďom sa žilo v kráľovstve dobre. 

 

        Paula Zámborská,  6. A 
 



                                                      Čarovná čistá voda 

 

Bola raz jedna čarovná čistá voda, v ktorej žila žabka a rybka. Voda bola už 

unavená, lebo žabka s rybkou stále kričali. Voda sa rozhodla, že odtečie preč. 

 

 V pondelok ráno odtiekla. Žabka ju hneď išla hľadať.  

Voda si šla popri starej drevenici, stáde kráv, ktoré sa z nej stihlo napiť, a potom 

sa napil aj psík. Psík sa jej opýtal: „Ako sa voláš?“ 

„Volám sa Vodulienka a ty?“ 

„Ja som psík Skákalko, poď sa so mnou hrať.“  

Začali sa hrať. O chvíľu ich našla žabka. Zakričali na Vodulienku: 

„Prosím Ťa, vráť sa, nemôžeme bez teba žiť!“ 

„Nevrátim sa, kým si ma nebudete viac vážiť.“ 

„My sme sa už polepšili.“ 

„Dobre teda, keď vám tak chýbam, idem a pretečiem späť.“ 

Vrátili sa do rybníka, ktorý bol zas po okraj naplnený a žabka s rybkou boli 

šťastné. Psík Skákalko sa tam chodil napiť a zahasiť smäd čistou Vodulienkou. 

  Všetci si krásne nažívali, veď mali svoju čarovnú čistú Vodulienku a tešili 

sa, ako im je spolu dobre. 

 

       Marek Buliščák,  6. A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            PatríciaVolčková,9.B



Hra s nonsensom 

                                       Lietajúci pes 

 
 Kde bolo, tam bolo žil raz jeden lietajúci pes. Jedol myši, ryby a najradšej 

mal dážďovky. Pil benzín, naftu a všetko, čo bolo horľavé.  Spal na stĺpe  

elektrického vedenia. Keď vzlietol dolu, bol veľmi spokojný. Srsť mu stála ako 

ježkovi ihličie. 

                                                                          Daniel Majoroš,  5.A 

Kúpil som do záhradky nový čajník. 

Mama piekla špekáčky v chladničke. 

Moja posteľ je bezfarebná. 

Táto lampa svieti rýchlejšie. 

   Marek Bortník, 5. B 
 

      okno plné vitamínov, zašiť vzduch 

      ihlou a niťou, kopať zem banánom, 

      naštartovať zmrzlinu autom, pes 

      číta knihu, vyšibať vodou vzduch 

                                              Radovan Dubňanský,   5. B 

Moja báseň 
 

Bol som v zime na jahody. 

Napil som sa teplej vody. 

Voda sa mi zohriala 

a z pohára vyliala. 

 

 

Zase deti vonku stáli. 

Opaľovať sa neprestali. 

Kúpali sa do nemoty. 

Bez tanca a bez roboty. 

 

 

Janko  v zime hrušky zbieral.  

Na slivky sa nepozeral. 

Lebo Mesiac silno svietil. 

On sa z toho veľmi tešil.                                                       Ladislav Pavlikovský, 5.B 



                                  

                               Kto z koho 

     Ak je genialita chorobou, potom s istotou vieme, že všetci dospelí sú úplne 

zdraví. Toto tvrdenie má aj opodstatnenie, veď koľko dospelých chodí do školy 

a píše si domáce úlohy. 

    Dospelí sa zhadzujú otázkou, koľko krokov urobí vrabec za sto rokov. Ako 

inak, každý odpovie, že ani jeden a tvári sa múdro, ale táto odpoveď je 

nesprávna. Všetky deti predsa vedia, že fígeľ v tejto logickej otázke spočíva 

v tom, že vrabec sa nedožije sto rokov. Dospelí nás mladých upozorňujú, 

rozkazujú nám a radia. Pričom by to malo byť naopak. Dospelí majú problém 

s vyslovovaním a pochopením cudzích a nových slov. My mladí si nelámeme 

hlavu nad zbytočnosťami a na všetko máme pohotovú a jasnú odpoveď. 

Dospelí nám zakazujú veľa vecí, napríklad šoférovať, či voliť – proste všetky 

veci, o ktorých vedia, že to vieme lepšie. A práve preto vymýšľajú tie 

zbytočnosti, ako vodičské preukazy od osemnásť rokov, občianske preukazy 

a všetky obmedzenia, aby sme ich nemohli zatieniť. Dospelí nevedia základné 

veci, ako telefonovať z mobilu, používať počítač a surfovať na internete alebo 

posielať elektronickú poštu. Samozrejme, my mladí to máme v  malíčku. 

Dospelí sa len tvária, že všetko vedia a ovládajú, akoby pojedli všetku múdrosť 

sveta. Dospelí nám hovoria aj užitočné veci, ale väčšinou sú to výmysly, 

ktorými nás chcú naľakať alebo zaujať. Jednou z takých vecí je aj to, že 

darčeky nosí Ježiško a sladkosti Mikuláš. Pre nás mladých je zábava počúvať 

tieto rozprávky. Samozrejme, že tento nepodarený trik sme odhalili. 

     Na svete sú „výnimky“, dospelí, ktorí vedia všetko, ale my to vieme lepšie.                                                                                 

                                                                                         Jozef Bľanda, 9. A 

 

 

 



 Moji pomocníci 
 

Keď sa ráno zobudím, 

do kúpeľne zablúdim. 

Čaká ma tam kamarátka, zubná kefka, zubná pasta. 

 

Zúbky moje pohladia, 

biely úsmev vyčaria. 

Keby ma tam nečakali, moje zúbky by plakali. 

 

A čo moje očičká? 

Zobudí ich vodička. 

Vodička tá pekná, číra, 

očká moje poumýva. 

 

   Začiatok dňa je hotový  

   a môžem ísť do školy.         Veronika Drutarovská, 2. ročník 
 

        

Pokrok v ústnej dutine 

Reklama na zubnú pastu 

 

 Výrobky vyvinuté slovenskou firmou „Úsmev“ svojimi účinkami zabraňujú 

vzniku zubného kazu. Zubná pasta Bacilčan vás zbaví kyslých bacilov a zuby 

nebudú mäknúť. Zubný gél G – skafander, posilňuje zuby a chráni ich pred 

zubným kazom. Zubná kefka Bacilčešpreč vyčeše dobre zubné plochy i ryhy na 

zuboch. Dentálna niť Zubošpar odstráni zvyšky jedla v medzizubných 

priestoroch.  

Klaudia Kravcová, 4. ročník 

Správa do televíznych novín 

 
 Vážení diváci, oznamujeme Vám najnovšiu správu zo Severného ľadového 

oceánu. Veľryby a delfíny sa snažili prebiť ľad celou silou. Zomierajúce 

a unavené si navzájom pomáhali. Prebíjali ľad, dýchať nemohli. Búchali 

chvostami s ubúdajúcimi silami.  

 Odrazu sa zjavil Titanic, ktorý prevážal rybárov a prerážal ľad Severného 

oceánu. Veľryby a delfíny znova dýchali. 

    Damián Džamba, 4. ročník 



                                     ZVLÁŠTNY VLK 
 

  Môj strýko je veľmi známy poľovník. Vždy keď k nám príde, rozpráva nám 

zážitky. S jedným z nich sa s Vami podelím. 

 V jesenné ráno sa strýko vybral  do lesa. Nešiel poľovať ale iba na malú 

prechádzku. Nebral si pušku ani palicu a obliekol si tenký kabát. Kráčal lesným 

chodníčkom. Stmievalo sa. Strýko sa rozhodol, že sa už vráti, aby domov prišiel 

skôr, ako si všetci ľahnú spať. Bol ďaleko od dediny, bola už tma, ale strýko sa 

nemusel ničoho báť, veď cestu poznal naspamäť. Išiel krok za krokom a tu zrazu 

zbadal pred sebou sedieť niečo čierne. Myslel si, že je to jeho pes. Ale keď 

pristúpil bližšie, uvedomil si, že je to vlk. Chcel ho odohnať, ale nemal čím. Vlk 

tam nehybne sedel a pozeral na strýka. Strýko vlka veľkým oblúkom obišiel 

a vrátil sa naspäť na cestu. Ešte pár minút sa obzeral dozadu, či sa vlka zbavil. 

Vydesený kráčal ďalej. O niekoľko metrov vpredu znovu niečo sedelo na ceste. 

Strýko mal ešte väčší strach. Rozmýšľal o tom, či tento vlk je členom nejakej 

svorky. Nespúšťajúc oči z vlka očným krokom sa priblížil k najbližšiemu buku 

a veľmi rýchlo naňho vyliezol. Vlk si sadol pod strom, nehybne hľadel 

a pozoroval každý strýkov pohyb. Strýko pochopil, že tak skoro zo stromu nezíde. 

Noc bola chladná a mrazivá, ľutoval, že si neobliekol zimník. Aby sa nejako 

zahrial, začal odrezávať konár svojím vreckovým nožíkom a chcel ním vlka 

udrieť. Udrel tak silno, ako len vládal. Vlk však iba odskočil. Keďže tento plán 

zlyhal, bolo potrebné vymyslieť niečo iné. Strýko si spomenul, že vlci sa boja 

ohňa. Vybral zápalky z vrecka a po jednej horiacej zápalke začal hádzať na vlka. 

Ale ani to nezabralo. Vlk tam sedel ako socha.  

 Strýko tu nechcel stráviť celú noc, od zlosti ich škrtol všetky naraz, zapálil 

aj krabičku a hodil na vlka. Ten sa vyplašil a zutekal. Strýko pomaly zišiel dolu 

a vybral sa na cestu domov. Odvtedy už strýko do hory bez pušky viac nechodil. 

 

Mária Karchová, 7. B 

 Práca bola ocenená v okresnej súťaži. 



Štíhlonôžka a Hviezdička 
 

 Štíhlonôžka sa s Hviezdičkou prechádzali po lese, no nikdy nie po čistinke. 

Hviezdička stále domŕzala mamu: 

 ,,Môžem ísť na čistinku? Prosím!“ 

 „Nie, si ešte malá na to, aby si  tam išla!“ 

 „Tak dobre.“  

 Hneď na druhý deň sa jej naskytla možnosť, Štíhlonôžka zaspala. 

Hviezdička pomaličky – potichučky  išla k čistinke. Čmeliak  jej  radil: „Nechoď 

ďalej, je tam Ostrodriap!“ Ona sa nebála, išla tam. Hrala sa, behala a zrazu začula 

mamu: „Hviezdička, Hviezdička  ďalej nie, je tam Ostrodriap!“ Zbadal ju, stiahol 

letky, fuk a už  bol blízko. Štíhlonôžka si povedala: „Musím ju ochrániť!“ 

V priebehu niekoľkých sekúnd sa odohral tvrdý boj.  

 Štíhlonôžka ho vyhrala. Hviezdička sľúbila mame, že už ju bude počúvať. 
 

                                                                     Ľubomír Pangrác-Piter, 4.ročník 

 

Maťko a Kubko 

Život na salaši 

 

 Vysoko v horách na salaši žili v malej kolibe dvaja valasi so svojimi 

ovečkami a hravým psom Dunčom. Valasi sa volali Kubko a Maťko. 

  Maťko s Kubkom boli veľmi pracovití.  Vždy si pomáhali a prácu si vedeli 

rozdeliť. Kubko nachystal drevo, nanosil vodu, aby mohli umyť črpáky. Maťko 

obriadil ovečky a potom spolu robili žinčicu, srvátku, oštiepky a bryndzu. Raz 

keď bolo veľmi horúco, unavení valasi si  ľahli do koliby a zaspali. Dve zvedavé 

ovečky sa dostali na strechu koliby a poďho rovno do komína. Kubka a Maťka 

zobudili divné zvuky, ktoré vychádzali z komína. Spočiatku sa veľmi naľakali, 

ale odvaha zvíťazila nad strachom. Kubko bol odvážnejší, preto vliezol do 

komína. Našiel tam nielen zvedavé ovečky, ale aj poriadny kus zabudnutej 

slaniny. „To bude opekačka!“ povedal Maťko. 

 Keď sa schyľovalo k večeru, valasi urobili veľkú vatru. Bolo im veselo. 

Opekali nájdenú slaninku, ktorú zajedali oštiepkami a zapíjali žinčicou. 

     

        Gabriela Bľandová, 5. A



7. 12. 1. Pripravovať obed

10. 2. Pyšný človek

2. 3. Matka žriebätka

3. 4. Horná končatina

5. 9. 5. Lekár stromov

1. 4. 6. 8. 11. 6. Pomôcka na strihanie papiera

7. Bratislava je aké mesto v SR?

8. Deň v týždni

9. Sú vždy po daždi na ceste

10. Dostaneme ho za súťaž

11. Človek, ktorý skúma vedu

12. Sladkosť

Lívia Gernátová, 3. ročník



 

Moja rozprávka 

„i / y“ 

 
 V rozprávke sa pripravuje strýko Jano na výlet so synom. 

 Že pôjde na rybačku chytať ryby. O dva dni synovec Janko zatelefonoval 

strýkovi a strýko, že nemôže ísť s nimi, lebo dostal osýpky. Na rybačku mali ísť 

k rieke Toryse. Janko celý čas, pokiaľ mal osýpky, presedel pri otvorenom okne. 

Pozoroval poletujúci hmyz a zbadal na okne, ako sýkorka  poďobáva   syr. Janko 

si čítal knihu o ZOO. Dočítal sa, že sú tam všelijaké zvieratká, napríklad kobyla, 

býk, byvol, vydra, ryby, aj diviak, ktorý ryl rypákom do zeme. O klietkach čítal, 

že sú tam sýkorky, sysle, výr a že sa živia hmyzom, a preto sú sýte. Jankovi po 

prečítaní knihy bolo ľúto, že dostal osýpky a nemohol ísť na rybačku so strýkom. 

A tak sa potom dohodli, že na výlet pôjdu neskôr. Janko medzi tým vyhladol 

a mamka sa ho spýtala, či chce na večeru rybu s ryžou alebo bryndzové halušky. 

Pred večerou si išiel umyť ruky mydlom. Z jedla bol sýty. Pred spaním si prečítal 

rozprávku Pyšná princezná. 

 A to je koniec celej rozprávky a celého dňa. 

Ladislav Pavlikovský, 5. B 

RÉBUSY 

Pripočítaj alebo odpočítaj určené písmenká a vyrieš nasledujúce rébusy: 

 

MIESTO KDE BÝVAŠ – BY – DLIS + BY + LA =  

Ž + MY S DĹŽŇOM + ZVIERTKO, KTORÉ ROBÍ KAČ = 

UDIERAŤ DO LOPTY – AŤ + Y + TO =  

MÁ TO ŽIABRE – A + STARÁ PLOŠNÁ JEDNOTKA = 

VYRÁBAME HO Z OVČIEHO MLIEKA +  STARÁ PLOŠNÁ JEDNOTKA = 

VY + DRAVÝ VTÁK – L =                                                                     = 

P + SKRATKA OVOCIA a ZELENINY + Ý + VATA – TA =  



Doplň jedálny lístok z vybraných slov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                        Žiaci 3. ročníka 

 

 

 



Milka a Peťko 
 

 Milka a Peťko šli do Bystrice k svojim starým rodičom na starobylom  aute. 

Starí rodičia mali v Bystrici dobytok a farmu, v ktorej boli býky a byvoly a na 

farme boli kobyly a kone. 

 Peťko šiel pomáhať k dobytku a Milka šla k starej mame. Stará mama 

chovala dve sýkorky a dvoch sysľov. Milka šla do obchodu a kúpila štyri malé 

myšky a tri malé rybky. Keď prišla na farmu k starej mame, dala  jej  štyri malé 

myšky a tri malé rybky. Keď bol obed, Milka so starkou navarili halušky 

s bryndzou. Zatiaľ čo  Milka so starkou varili obed, Peťko so starým otcom šli po 

pomyje a nakŕmili zvieratá. Keď nakŕmili zvieratá, šli do hory na rýdziky. Keď 

šli, počuli ryčať jeleňa a syčať hada. Peťko zazrel v diaľke veľký  úkryt. Videli, 

ako jeleň hryzie jablká. Vrátili sa domov a zjedli bryndzu. Na druhý deň šli 

domov.  

         Mali skvelý zážitok a tešili sa na ďalší pobyt.  

                                                  Patrik Kačmár, 5. B 

 

„Vybrané slová – postrach pre všetkých žiakov. Je veľmi ťažké sa ich 

naučiť.“ Aj vy ste to už počuli? Nedajte sa zastrašiť. Pustite sa do riešenia úloh 

a vyfarbením okienok so správnym slovom v tejto tabuľke zistite, či sú také 

ťažké. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                       O bystrej myške 
 

 

 V jednom malom príbytku na okraji Myjavy sa ubytovala mala bystrá myš. 

Skrývala sa v stodole pod voňavým senom.  

 No myška v stodole nebývala sama. Za korytom býval ryšavý syseľ a pod 

vozom mala svoje hniezdo pyšná mačka. V susednej stajni bývala kobyla. Pod 

strechou mali hniezdo sýkorky. Na dvore šantila malá vyžla. Myška mala veľmi 

maškrtný jazýček. Najviac obľubovala voňavý syr. Preto ju nazývali Syrová 

myška. Raz domáci pán so synom odišli do Bystrice na rýchlom aute. Pre myšku 

sa začali hody. V komore našla ryžový nákyp a bryndzové halušky. Ohrýzla aj 

jablko, veď ovocie skrýva vitamíny. Myška dostala chuť na rybacinu s bylinkami. 

Keď hrýzla konzervu, poranila si pyštek. Zranená myška odchádzala z komory, 

pošmykla sa a veľmi si udrela labku. Vonku bolo sychravé počasie.  

 Blížila sa zima. Sýta myška zaliezla do skrýše kde obyčajne prečkáva 

chladné dni. 

 

Gabriela Bľandová, 5. A 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                          Bardejovský okres 

       Len málo okresov na Slovensku sa môže pochváliť takým veľkým 

množstvom pamiatok ako okres a mesto Bardejov. Uchováva vzácne rukopisy, 

knihy, listiny a mnoho ďalších pamiatok.  

       Územie Bardejovského okresu sa rozprestiera v severovýchodnej časti 

Východoslovenského kraja. Celým okresom sa tiahne Čergovské pohorie, Nízke 

Beskydy a Bartošovská kotlina. Toto územie patrí k povodiu Bodroga a Hornádu. 

Hlavnými vodnými tokmi sú Topľa a Ondava. V našom okrese sa nachádza 

mnoho minerálnych prameňov. Jeden z najznámejších je v Bardejovských 

Kúpeľoch. 

      V minulosti Bardejovom prechádzala krajinská cesta, ktorá sa tiahla od 

Prešova údolím Sekčova na sever, cez Bardejov do Poľska a opačne. Bránu, ktorá 

vznikla na tejto ceste medzi Demjatou a Raslavicami, nazývali Bardejovskou 

bránou. 

K bardejovskému chotáru patrilo územie okolo Bardejova. To sa tiahlo k dedinám 

Dlhá Lúka, Nová Ves, Kobyly a Mokroluh. Postupne vznikli dediny ako Mihaľov 

a Lukavica. Mesto získalo aj ďalšie obce a to Mokroluh, Rokytov, Sveržov, Zlaté, 

Tarnov, Richvald, Rešov, Nižná Voľa, atď. 

O rozvoj mesta mali záujem i panovníci, ktorí mu dali rôzne privilégia. Jedným 

z nich bolo oslobodenie od daní, či právo konať osemdňový jarmok. Obyvatelia 

ostali bez domovov, či potravín. Zničené boli mosty, cesty, no aj celé obce, ako 

napr. Zborov, Kružľov, Livovská Huta, Gerlachov a tiež aj Malcov. To spôsobilo 

emigráciu obyvateľstva, hlavne za more. 

       Napriek tomu sa okres Bardejov rozvinul a dnes je krásnym okresom, 

v ktorom žijem a vyrastám, a zároveň je aj môjmu srdcu najmilším. 

 

                                                                                                             Marek  Džamba, 6.A 

 



                        Moje bydlisko 

 

 

 

 

    Mojím bydliskom je Malcov. Bývam tu od môjho narodenia. 

    Žijem v rodinnom dome na Kurnackej ulici s rodičmi a tromi súrodencami. 

Vždy ma zaujímalo, prečo sa naša ulica volá Kurnac, no nikto mi to nevedel 

vysvetliť. Na našej ulici býva aj veľa mojich kamarátov, preto som rád, že 

bývam práve tu. S kamarátmi často chodievame hrať futbal na futbalové 

ihrisko. V lete chodievame na huby na Stoličnú horu. Okrem našej Kurnackej 

ulice sú tu ulice ako? Hlavná, Rybnianska, Farská a kostolná. Malcov je veľká 

dedina, preto je tu veľa obchodov a pekáreň. V strede dediny sa nachádza 

obecný úrad s matrikou, poštou, kultúrny dom a materská škola. Našou 

pamiatkou je gréckokatolícky kostol zo 17. storočia. Okrem toho je tu aj 

rímskokatolícky kostol a dom smútku. 

    Navštevujem šiesty ročník Základnej školy v Malcove. Je to veľká škola, 

a pretože je tu prvý aj druhý stupeň ZŠ, chodia tu deti aj z okolitých dedín 

Lenartov, Lukov, Snakov, Hrabské, Gerlachov, Livov a Livovská Huta. 

     Neviem si predstaviť, že by som býval inde ako v Malcove. Som rád, že 

bývam práve tu. 

                                                                                     

                                                                                      Marek Buliščak, 6.A 

 

 

 

 



O slovenčine z iného pohľadu 

 
 

 „Kto nepozná cudzie jazyky, nevie nič o svojom vlastnom.“ Tento výrobok 

nemeckého romantického spisovateľa a básnika Johanna Wolganga Goetheho ma 

donútil zamyslieť sa nad svojím jazykom. 

 Od narodenia som sa so slovenčinou stretávala denno-denne. Počula som ju 

z úst mojich rodičov, brata, starej mamy... Ako ryba pláva vo vode, vidí a cíti ju 

každý deň a pozná ju, tak poznám aj ja moju slovenčinu. Ale až keď spoznala 

slovenčinu a jej krásu. Obidva jazyky sú prekrásne. Ale keby sa ma niekto spýtal: 

„Ktorý jazyk máš radšej?“ Angličtinu alebo slovenčinu?“ Ani neviem, čo by som 

povedala. Angličtina je pekná reč. Ale aj slovenčina. 

 Ak hovorím angličtinou nie som až tak doma, ale ak slovenčinou, tak dlho 

nerozmýšľam nad slovami a frázami, ktoré použijem. Táto úloha ma naučila, že 

angličtinu mám rada, ale svoj rodný jazyk, slovenčinu milujem. 

 

Ivana Lövingerová, 9. A 

 

 

 



 



Pospájaj a vymaľuj si obrázok. 

 



Ozdob si pomocou vianočných ozdôb stromček na Vianoce. 
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