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Úvodník 

 
     Vítam všetkých čitateľov časopisu 

Muránik v jeho druhom čísle. Všetci ţiaci sa 

uţ prispôsobili školským povinnostiam 

a pravidelnému učeniu (). 

     V tomto období sme mali sviatok 

Všetkých svätých. Kaţdý z nás si spomenul 

na svojich blízkych zosnulých so slzou v oku. 

Moţno sme si niektorí spomenuli aj na kňaza 

Antona Macáka – Bystríka Muránskeho, 

ktorý tu pôsobil ako farár a spisovateľ 

v minulom storočí. Jeho literárna tvorba 

bola úzko spätá s obcou Muráň. Ak má niekto 

z vás záujem o jeho tvorbu, navštívte 

kniţnicu a prečítajte si niečo z jeho pera.  

     V dnešnom čísle vám prinášame kopec 

zaujímavostí zo ţivota školy a v mene 

„redukčnej“ rady vám prajem príjemné 

čítanie.                                                                                       

 

 

Marek Kováč 
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Kultúra 

 

 

Povesť  o Cigánke 

kapitánke 

 

     Dňa 9.10.2008 sme sa zúčastnili na 

kultúrnom podujatí pri príleţitosti 

Medzinárodného dňa kniţníc a tým sme sa 

zapojili do projektu.  Ţiaci pod vedením pani 

učiteľky Mgr. Janky Murkovej sa predstavili 

vlastným spracovaním "Povesti o Cigánke 

kapitánke".  Túto povesť napísal Bystrík 

Muránsky, vlastným menom Anton Macák. V 

hlavných úlohách si zahrali Šimonko Turčányi 

a Ivonka Hrbáľová. Svojim spracovaním sa 

tento súbor predstavil aj na oslavách 220. 

výročia zaloţenia obce Michalová a tak 

vzorne reprezentovali Mikroregión Muránska 

planina. Dúfame, ţe ich tam ocenili takým 

potleskom ako my tu, v Muráni. Mne sa 

predstavenie veľmi páčilo a mám taký pocit, 

ţe aj ostatným, lebo tlieskali o dušu... Na 

gitare ich sprevádzal a atmosféru umocnil 

pán Milan Valaštek a pani Martinka 

Kochjarová  svojim spevom dala krásnu 

bodku za predstavením.  Ja by som im chcela 

popriať  veľa ďalších úspechov a pani 

učiteľke veľa trpezlivosti so ţiakmi, lebo 

vieme,  ţe práca pani učiteľky Murkovej za 

niečo stojí... 

 

Barbora Vrabcová 

Kultúra 
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Čo bolo a čo bude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čo bolo a čo bude 
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Čo bolo a čo bude 

 

Projekt SME V ŠKOLE 

 

     Naša škola sa zapojila do projektu „Sme 

v škole“, ktorý je určený na hodiny 

občianskej výchovy v 7.ročníku. Organizuje 

ho vydavateľstvo Petit Press. Od 3.11. bude 

zapojeným ţiakom doručovaný zdarma 

v pondelok a stredu výtlačok denníka Sme, 

pomocou ktorého budú vypracovávať úlohy 

v pracovnom zošite, ktorý dostanú v rámci 

projektu tieţ zdarma. 

 

 

 

Ak sa zaujímaš o projekt ROVNAKÁ ŠANCA, 

do ktorého sa škola zapojila, informácie 

nájdeš na www.ocamiziakov.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čo bolo a čo bude 
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Čo bolo a čo bude 

 

Zapoj sa aj ty!!!! 

 

 

POZNÁVAJ VLASTNÚ MINULOSŤ 

alebo 

PÁTRANIE PO PREDKOCH 

 

 

Do konca novembra máš moţnosť prihlásiť sa 

do 8.ročníka výchovno-vzdelávacieho 

projektu, ktorý je pod záštitou prezidenta 

SR Ivana Gašparoviča. 

Témy sú zverejnené na Infonástenke pri 

zborovni 

V spolupráci so ŠKD chceme zorganizovať 

diskotéku v štýlovom oblečení a so štýlovou 

hudbou minulého storočia. 

Kaţdý ďalší dobrý nápad sa cení. 

 

 

Príďte sa pozrieť na výstavu „Minulé 

storočie v živote našich predkov“, ktorá 

je nainštalovaná v ţiackej kniţnici našej ZŠ 

a bude trvať do konca mesiaca november 

2008. Pripravili ju pre vás ţiaci 6.ročníka. 

 

 

 

 

 

 

 

Čo bolo a čo bude 

 

 

 

 

 

 

Krúžková činnosť 

 

     Od októbra začali na našej škole 

fungovať aj záujmové krúţky. 

 

Pondelok 

Športový- 1.stupeň- Ing. Goldschmidt 

Matematický- Ing. Vrabcová 

Počítačový 1.stupeň – Mgr. Skubachová 

 

Utorok 

Športakus-    PaedDr. Klimeková 

Vzdelávací 5.ročník- Mgr. Vrtišová                 

Tvorivé dielne- Mgr. Murková 

 Ţurnalistický- PhDr. Hemlíková 
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Čo bolo a čo bude 

 

Streda 

Športový chlapci 2.stupeň – Mgr.Aust 

 Litera- Mgr. Vrtišová 

 Počítačový 2.stupeň -  Mgr. Kubišová 

 

Štvrtok 

Pohybové hry - Mgr Marčáková 

Výtvarný – Mgr. Sklenárik 

Tvorba  9.ročník – Mgr. Vrtišová 

 Vzdelávací 7.B – PhDr. Hemlíková 

 

Piatok 

Tenisový - Mgr. Vrbjárová 

Športový dievčatá 2.stupeň – Mgr. Aust 

Počítačový 2.stupeň – Mgr. Kubišová 

 

 

     Krúţky sú športové, mechanické, tvorivé 

atď. Medzi športové krúţky patria: športový 

pre 1.stupeň s Ing. Goldschmidtom, kde 

športujú a trénujú futbal. Potom sú športové 

krúţky s Mgr. Austom a to volejbalový 

a futbalový. Na volejbalovom majú v prvej 

polovici rozcvičku a v druhej hrajú volejbal. 

Na futbalovom je to podobne. Činnosti na  

Športakus-e s PaedDr. Klimekovou sú 

vyberané podľa záujmu detí. Ešte tu máme 

pohybový krúţok s Mgr. Marčákovou, kde sa 

hrajú rôzne pohybové hry.  

     Medzi mechanické krúţky patria 

počítačové krúţky pre 1. a 2. Stupeň. Tu sa  

 

Čo bolo a čo bude 

 

deti učia pracovať s počítačom a neskôr sa 

hrajú.  

     Ďalej máme na škole vzdelávacie krúţky, 

medzi ktoré patrí matematický, Litera, 

Tvorba a 2 vzdelávacie. Na matematickom 

krúţku ţiaci počítajú a precvičujú si 

matematiku, pripravujú sa na Monitor. Na 

Litere ţiaci robia rôzne cvičenia zo 

slovenčiny, literatúry, niektorí tvoria, 

niektorí sa pripravujú na Monitor.  

     Ešte tu máme krúţky tvorivé - výtvarný 

krúţok, kde sa deti učia rôzne techniky 

kreslenia, maľujú, pracujú so štetcom, 

ceruzkou a všeličím iným. Nasleduje krúţok 

Tvorivé dielne, kde deti vyrábajú predmety  

na danú tému alebo pri príleţitosti nejakého 

sviatku.       

    Tak a posledný krúţok je ţurnalistický, 

kde sa tvorí tento náš časopis. „Redukčná“ 

rada vyberie a rozdelí, kto o čom napíše. 

Potom pracujeme na počítačoch s textom, 

obrázkami, fotografiami, dávame dokopy 

nové číslo časopisu. Neţ sa k vám dostane, 

musíme ho vytlačiť a rozmnoţiť. A nie vţdy 

nám na to stačí čas na krúţku. Často to 

robíme aj vo svojom voľnom čase. 

     Tak toto je  z mojej strany o krúţkoch na 

našej škole asi všetko. Podľa mňa si máte 

z čoho vybrať.  

 

Ondrej Marčák 
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Čo bolo a čo bude 

 

Dopravná súťaž na 1.stupni 

 

     Od novembra beţí na 1.stupni dopravná 

súťaţ zameraná na dopravné predpisy 

a značky, ktoré by sme mali všetci ovládať, 

ak sa pohybujeme po ceste či uţ na bicykli 

alebo ako chodci. 

     Kaţdý týţdeň v pondelok môţu ţiaci, ktorí 

sa do súťaţe zapoja vyhrať reflexného 

smajlíka alebo iné vecné ceny. Informácie sú 

na tabuli v starej budove a uţ toto 1.kolo 

zaznamenalo medzi ţiakmi veľký ohlas a ako 

sa zdá, táto súťaţ bude na niečo dobrá. 

Ţiaci si precvičia znalosti z dopravnej 

výchovy a upevnia si pravidlá správania sa na 

ceste. 

Mgr. Janka Murková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čo bolo a čo bude 

 

     Dňa 29.10.2008 sa zúčastnili ţiaci 8. 

a 9.ročníka v Revúcej BURZY INFORMÁCIÍ, 

ktorú zorganizoval Úrad práce, soc.vecí 

a rodiny v Revúcej. Na podujatí sa 

prezentovali stredné školy z Revúcej, 

Tisovca, Tornale a Roţňavy so svojimi 

študijnými a učebnými odbormi. Mali pre nás 

pripravené prezentácie – napr. budúce 

sestričky nám merali krvný tlak, ukazovali 

nám nácvik odberu krvi zo ţily na ruke, 

budúce kaderníčky učesali naše dievčatá, 

cukrári mali pripravenú výstavku dobrôt 

a podobne. Myslím, ţe podujatie bolo 

zaujímavé, hoci sme sa pekne vystáli, kým 

nás pustili do priestorov burzy. Prajem teda 

našim deviatakom šťastnú ruku pri výbere 

strednej školy, na ktorú si budú podávať 

onedlho prihlášky. 

 

PhDr. Zuzana Hemlíková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Čo bolo a čo bude 

 

DEŇ  EURA 

 

     25.september 2008 sa v našej triede 

niesol v znamení EURA. Na matematike sme 

počítali príklady a slovné úlohy v eurách aj 

centoch. Na hodine slovenského jazyka 

a čítania nemali otázky a odpovede o EÚ 

a eure konca kraja. Kto nepoznal odpoveď 

mohol si ju nájsť na kolotoči otázok 

a odpovedí, ktorý sme dostali ako pamiatku 

na tento  deň. Bolo tam skoro všetko, čo by 

mal o eure kaţdý z nás vedieť. Dokonca na 

pracovnom vyučovaní sme vlastnoručne 

zhotovili papierové mince v hodnote 1 euro. 

Všetky si môţete pozrieť aj  vy na výstavke 

o EURE v budove 1.stupňa /na poschodí/. 

A kto o eure veľa nevie, tu sa aspoň niečo 

dozvie. 

     Na konci nášho „dňa“ kaţdý z nás 

odchádzal bohatší o nové informácie, ale aj 

záţitky z netradičného vyučovania. 

Ţiaci 3.triedy 

 

 

Čo bolo a čo bude 

 

JABĹČKOVÝ  DEŇ /17.10/ 

 

     Pani učiteľka nám raz na výtvarnej 

oznámila, ţe aj jabĺčka majú svoj sviatočný 

deň. Netrpezlivo sme chceli vedieť ktorý 

deň to je. Pripravovali sme sa, vymýšľali 

a hlavne tešili sme sa  na „deň jabĺčka“ celý 

týţdeň. Kaţdý z nás mal v tento deň do školy 

doniesť jabĺčko alebo výrobky z neho.  

    Konečne tu bol deň plný jabĺk a bolo ich 

ozaj neúrekom. Hneď ráno, na hodine 

matematiky, sme sa naučili ako sa dajú deliť 

na polovice, tretiny, štvrtiny, ...atď. 

     V slovných úlohách sme jabĺčka oberali 

a ukladali do debničiek. Po dobre vykonanej 

práci nasledovala jabĺčková odmena – 

pochutnali sme si na štvrtinách, tretinách 

i polovičkách z našich jabĺčok. Hodinu čítania 

sme mali v počítačovej učebni. Tu sme si 

pozreli fotografie, ako si tento deň 

pripomínajú ţiaci na iných ZŠ. 

V multimediálnej čítanke sme si prečítali 

rozprávku o zázračnom jabĺčku. To ţe 

rozprávku napísal ţiak ZŠ nás inšpirovalo 

k tvorbe básničiek o jabĺčku. Posúďte  či sa 

nám podarili. 

     Jabĺčkový deň vyvrcholil na výtvarnej 

výchove. Súťaţili sme o najdlhšiu jablkovú 

šupku, kto zje svoje jablko najrýchlejšie, 

vytvárali sme obrázky z nakrájaného 

jabĺčka. Naše práce a všetko, čo sme doniesli  
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Čo bolo a čo bude 

 

z domu odfotili naši deviataci. Potom 

nasledovala hostina .Všetko čo sme si 

doniesli sme aj zjedli. Teda skoro všetko. 

Keďţe sa nám jabĺčka aj zvýšili ponúkli sme  

spoluţiakov v 4.triede. Na pamiatku 

dnešného dňa sme si vyrobili ešte jabĺčkovú 

čelenku a s úsmevom sme odchádzali domov.   

    

Ţiaci 3.triedy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čo bolo a čo bude 
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Predstavujeme ... 

 

 

 

 

Dnes nepedagogickí 

zamestnanci... 

 

     V tomto čísle vám predstavíme pani 

Jarku Bábeľovú, ktorá pracuje na našej škole 

ako nepedagogický zamestnanec. 

 

M.M.: Kde bývate? 

J.B.: V Muráni. Číslo... 272. 

 

M.M.: Kde ste bývali pred tým, ako ste sa 

presťahovali do Muráňa? 

J.B.: Na Veľkej Lúke, kde bolo naozaj veľmi 

pekne. 

 

M.M.: Aké máte záľuby?                                                                                                                                 

J.B.: Veľmi rada si spravím prechádzku 

v prírode, poprípade tieţ rada relaxujem 

v záhradke. Ale najlepšie si oddýchnem pri 

dobrej kniţke. 

 

M.M.: Aké máte vzdelanie? 

J.B.: Stredoškolské. 

 

Predstavujeme ... 

 

M.M.: Odkedy pracujete na našej škole?  

J.B.. Od roku 2002, čiţe uţ šiesty rok. 

 

M.M.: Čo vlastne robíte? 

J.B.: Som zodpovedná za vedenie mzdovej 

a personálnej agendy a robím aj ostatné 

administratívne práce. 

  

M.M.: Baví vás táto práca? 

J.B.: Áno moja práca ma baví, páči sa mi aj 

prostredie, v ktorom pracujem. Som rada, ţe 

som s deťmi. 

 

M.M.: Čím ste chceli byť niekedy? 

J.B.: Chcela som byť učiteľkou, lebo som 

mala blízky vzťah k deťom. To mi ostalo aţ 

po dnes. 

 

M.M.: Tak sa teším, ţe sa vám na našej škole 

páči. Ďakujem pekne za váš čas a odpovede 

na otázky. Všetci dúfame, ţe na našej škole 

sa vám bude naďalej dariť a práca sa vám 

bude páčiť. 

 

Martina Maximovičová 
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Okienko výchovného poradcu 

 

 

 

 

Konzultačné hodiny 

 

Streda     8.00 – 15.30 

 

Tel č. 058/ 4494239, 

0905 799 311 

zuzanahemlikova@zoznam.sk 

zuzanahemlikova@gmail.com 

 

 

Testovanie žiakov 9.ročníka 

 

     V stredu 11.2.2009 sa uskutoční 

testovanie ţiakov 9.ročníka na všetkých 

základných školách. Náhradné testovanie sa 

uskutoční 17.3.2009, t.j. utorok. Bude 

určené pre ţiakov, ktorí sa nemohli 

z objektívnych dôvodov zúčastniť v hlavnom 

termíne. 

     Test sa skladá z dvoch častí: 

certifikačnej – (matematika a vyučovací 

jazyk) 

kompetenčnej -  (matematická a čitateľská 

gramotnosť) 

 

 

 

Okienko výchovného poradcu 

 

Predsudky voči Rómom 

     V našich školách sa medzi ţiakmi často 

stretávame s predsudkami voči Rómom. 

Prispievajú k tomu aj médiá, ktoré sa venujú 

Rómom iba pri vyzváraní káuz a senzácií 

v negatívnej súvislosti. Je dôleţité spoločne 

sa rozprávať, či uţ o ich kultúre a histórii, 

o súčasnej situácii niektorých komunít 

Rómov, o problémoch, ktoré nastávajú pri 

vzájomnom spoluţití. 

     Najčastejšie predsudky ţiakov o Rómoch: 

 

1. Rómovia páchajú väčšinu kriminality 

na Slovensku. 

Najčastejšie ide o drobné krádeţe, 

ktoré sú beţné aj medzi nerómami, 

ktorí sa nachádzajú v podobne 

neradostnej situácii. Rómovia sa 

nepodieľajú na najzávaţnejších 

prípadoch ekonomickej kriminality. 

 

2. Rómovia sú leniví a nechce sa im 

pracovať. 

Veľká časť populácie sa nachádza 

v regiónoch s vysokou 

nezamestnanosťou. Majú nízke 

vzdelanie, úlohu zohrávajú aj 

predsudky zamestnávateľov – ak 

zistia, ţe sa o prácu uchádza Róm, 

miesto je obsadené. 

 

mailto:zuzanahemlikova@zoznam.sk
mailto:zuzanahemlikova@gmail.com
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Okienko výchovného poradcu 

 

3. V škole sú to záškoláci a majú 

vzdelávacie problémy. 

Nedostatočné ovládanie slovenského 

jazyka, nedostatok peňazí na učebné 

pomôcky a knihy, chýbajúci priestor 

na učenie, rodičia sami nemajú 

skúsenosť s navštevovaním školy, 

nevedia dieťaťu pomôcť s učením, 

niekedy ho dokonca do školy 

nepustia, nemotivujú ho k návšteve 

školy, zaraďovanie Rómov do 

špeciálnych škôl aj v neodôvodnených 

prípadoch. 

 

4. „Nemám ich rád, pretože mám zlú 

skúsenosť s nimi.“ 

Ubliţujú aj bieli, nielen Rómovia. 

Nemôţeme na základe jednej zlej 

skúsenosti obviňovať celé etnikum. 

 

5. Médiá a Rómovia 

Správanie konkrétneho jednotlivca 

sa zovšeobecní do správania 

charakteristického pre celý rómsky 

národ. 

 

PhDr. Z. Hemlíková 

 

 

 

 

 

 

Okienko výchovného poradcu 
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V zdravom tele zdravý duch 

 

 

Horský duatlon. 

 

     Dňa 11.10.2008 sa uţ po šiesty krát 

uskutočnil horský duatlon. Trať bola 

postavená za školským areálom pri penzióne. 

Na tejto športovej akcii sa zúčastnilo asi 50 

nadšencov horskej cyklistiky. Kto chcel 

obsadiť prvé miesto musel prejsť 

najrýchlejšie na bicykli 3 kolečká a 1 kolečko 

beh. Boli sme rozdelení do 4 kategórií: 

1. kategória  od 6 do 8 rokov 

2. kategória  od 8 do 10 rokov 

3. kategória  od 10 do 14 rokov 

4. kategória  od 14 do 17 rokov 

     Pretekov som sa zúčastnil aj ja a  z 5 

súťaţiacich som bol na 2.mieste. Za svoj 

športový výkon som dostal fľašu na bicykel, 

diplom a medailu. S výkonom som spokojný. 

 

Marek Dulák, 9.ročník 

 

 

 

V zdravom tele zdravý duch 
 

 

Náš MAREK KOVÁČ 

 

 

 

Marek, Koľko máš rokov? 

Pätnásť. 

 

Kde bývaš? 

V Muráni. 

 

Od kedy sa venuješ automobilovému 

športu? 

Od 4-och rokov. Začínal som na motokáre. 

 

Na akom aute si absolvoval prvé preteky? 

Bola to Škoda 120. 

 

Kto ťa priviedol k tejto záľube? 

Priviedol ma k tomu oco, keď kúpil prvú 

motokáru. A pomáha mi pri tomto športe 

podnes. 
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V zdravom tele zdravý duch 

 

Kto je pre teba vzorom a prečo? 

Ayrton Senna. Začínal v tých rokoch čo ja a 

bol legendou F1. 

 

Mal si už nejakú vážnejšiu haváriu? 

Mal, jasné ţe mal. Keď som sedel prvýkrát v 

motokáre, ale nebolo to také váţne. Horšie 

to bolo cez prázdniny 2008, na minirally 

v Revúcej. Keď som sa po pretekoch išiel 

previezť. Pri vjazde do prvej zákruty som 

pravým kolesom  vyletel na pneumatiky a 

prevrátil som sa na strechu. 

 

Na akom mieste si skončil na posledných 

pretekoch? 

Na 1. mieste. 

 

Na akých autách jazdíš? A na ktorom 

radšej? 

VW Golf II, Honda Civic.  Veľmi rád jazdím 

na oboch autách, pretoţe na oboch je to 

veľký adrenalín. Je medzi nimi rozdiel, ale 

iba v technike jazdy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V zdravom tele zdravý duch 

 

 

 

Popíš nám, ako vyzerá príprava na pretek 

a samotné preteky. 

 

Pred pretekmi sa skontroluje stav auta a 

motora. Veľmi dôleţitý je tréning pred 

pretekom, aby vodič otestoval auto či je 

pripravené a natrénoval jazdu. Pred 

pretekom je tieţ dôleţité zbaliť so sebou 

všetko náradie a náhradné súčiastky pre 

moţnú opravu auta. Vodič nemôţe byť 

unavený a mať stres, veď ide o zábavu. Pred 

štartom musí byť vodič upevnený 4-

bodovými pásmi a mať prilbu. V aute je 

namontovaný ochranný rám a sedačka. 
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Určite si zaujímavý pre dievčatá, máš 

nejakú priateľku? Ak áno, toleruje ti 

tento šport, nebojí sa? 

Zatiaľ priateľku nemám, ale ak budem mať, 

dúfam ţe mi tento šport bude tolerovať aj 

keď je to veľmi nebezpečné. 

 

Marek ja by som ti chcela popriať veľa 

ďalších prvých miest a menej tých 

posledných. A keďţe je to nebezpečný 

šport, tak silno pripevnené pásy. 

 

 

Zhovárala sa Barbora Vrabcová 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

V zdravom tele zdravý duch 

 

 

 

 

Oprava 

 

     Milí čitatelia, v prvom rade sa chcem 

ospravedlniť volejbalistkám - hlavne tímu 

pani LUKÁŠOVEJ. V minulom čísle Muránika 

bolo nesprávne uvedené poradie. Druţstvo 

pani Lukášovej ten turnaj vyhralo. Na 2. 

mieste sa umiestnilo druţstvo pána starostu 

Goldschmidta. Na 3. mieste sa umiestnilo 

druţstvo pani učiteľky Murkovej.           

     Ešte raz sa ospravedlňujem. 

Juraj Velk 
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Náš statok 

 

     Doma máme 2 kone, Pejka a Maťka. 

Kŕmime ich senom, trávou a ovsom.  Aby 

neboli smädné a napili sa do sýta, chodíme im 

na vodu. Cez deň ich dávame von, aby sa 

napásli. K večeru ich zavrieme. S koňmi 

chodíme ľuďom orať, brániť alebo dačo 

previezť. Kone sú uţitočné. 

     K týmto dvom koňom máme doma aj 2 

jalovice a 1 kravu. Chováme ich tieţ senom, 

trávou a dávame im šrot a pšenicu. Keď je 

vonku pekný deň, necháme ich vonku napásť 

sa. Vodu pre ne tieţ nosíme. 

Ján Gilk, 7.B 
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Môj zážitok z prázdnin 

 

     Jedného dňa raz ráno nás zobudili  

na dlhú cestu z tábora na ţelezničnú stanicu. 

Nastúpili sme na horskú ţelezničku do 

Vydrovského skanzenu pri Čiernom Balogu. 

Po ceste sme zaţili veľa srandy. Trhali sme 

rastliny z idúceho vlaku, vytŕčali sa von 

oknom. Konečne sme dorazili do Svätého 

Jána. Tam sme dostali desiatu. Po desiatovej 

prestávke sme sa rozdelili do štyroch skupín. 

Prvá skupina išla zlaňovať (liezť pomocou 

lana po skalách) a ostatné tri šli vytvárať 

kadejaké úkryty z prírodných materiálov do 

lesa. My sme šli ako tretí. Ako prvá šla 

Turecká Van, po nej išiel Japonský Bobtei, 

potom išiel môj brat Bezmena a po ňom som 

išla ja. 

     Najprv som sa bála, ale keď som urobila 

prvý krok, nejako som sa osmelila a vyrazila 

som. Vyliezla som hore a mala som odtrhnúť  

kôru z brezy. Odtrhla som, ale najhoršie ma 

len čakalo. Zliezť dolu. Veľmi som sa bála, 

ale nakoniec som to preţila a zliezla dolu. 

     Bolo tam ozaj superrrrr. Posúďte sami. 

 

Text a foto: Alica Longauerová, 8.ročník 
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Téma: Vojna začína v mysliach 

ľudí. Aj mier tam začína.  

(etická výchova 8. a 9.ročník)  

 

     Vojna sa zrodila v mysliach ľudí uţ veľmi 

dávno. Uţ staroveké kmene medzi sebou 

viedli vojny. No postupne došli k mieru. 

     V týchto časoch nie je na celom svete 

mier. Vojny väčšinou vznikajú kvôli túţbe po 

pomste, po moci a peniazoch, alebo príčinou 

zvrátene mysliaceho človeka. Na svete však 

existuje veľa tých ľudí, ktorí sa snaţia 

o mier. No dosť je aj tých , ktorí ho chcú 

narušiť. V hlavách niektorých ľudí sa 

odohrávajú divné veci. Myslím si, ţe občas 

kaţdý človek myslí na „vojnu“ s  niekým“. Ako 

napríklad s mojim bratom. V podstate som 

s ním vo vojnovom stave stále. Občas príde 

mier, ale s tým príde rýchly koniec. Ale ak 

pomyslím na mier chcem a chcem sa s ním 

pomeriť, tak sa pomeríme. ale ak chcem 

vojnu, tak ju vyprovokujem. Myslím, ţe takto 

dajako rozmýšľajú aj dospelí. Je ale škoda, 

ţe to má horšie následky, ako je hádanie sa 

s mojim bratom. 

Natália Chebovičová, 8.ročník 

 

     Bez vojny by nevznikol mier a bez mieru 

by sme nepoznali pojem vojna. Vojna nie je 

len medzi štátmi, ale aj medzi gangami,  
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v rodine a pod. O vojne sa mi zle píše, lebo 

som ju nezaţil a ani by som ju zaţiť nechcel.  

Mier zaţívam teraz, ale vojnu si neviem 

predstaviť. Druhá svetová vojna sa niesla 

v duchu fašizmu. Hitler chcel očistiť rasu. 

Normálneho človeka si predstavoval ako 

blonďáka s modrými očami. Z našej triedy by 

neţil nikto okrem Paťa Olejníka. Ja si 

myslím, ţe je to hlúpe. Zomrelo veľa ľudí, 

ktorí za nič nemohli. 

Juraj Velk, 9.ročník 

 

... Mier nevznikne bez vojny... Upúta viac 

pozornosti, lebo je dobrý, je to kladné slovo 

...S mierom musí byť kaţdý spokojný ... 

Maťa Maximovičová, 9.ročník 

 

...Vojna sa nezastaví, kým si neuvedomíme, ţe 

sme urobili hrubú chybu... 

 Ján Dodák, 9.ročník 

...Vojny vznikajú ľudskou hlúposťou... Ľudia, 

hoci poznajú význam slova „mier“, stále 

vymýšľajú nové vojny... 

Ondrej Marčák, 9.ročník 

 

... Myslím si, ţe aj malá chyba môţe spôsobiť 

veľký rozruch... 

Dáša Dulajová, 9.ročník 

 

...Ja by som nechcela zaţiť vojnu. Vojna je 

zlá, zomiera a trpí veľa ľudí. A to moţno len  
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preto, ţe nejaký štát bude mať väčšie 

územie... 

Marianna Dulajová, 9. ročník 
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Jabĺčko mám,  

nikomu ho nedám. 

Je pekné červené 

a fajné sladké. 

Ešte k tomu všetkému 

aj veľmi zdravé. 

 

Tomáš, Marek a Martin, 3.ročník 

 

 

Deň jablka. 

Jablko je pekné červené. 

Kaţdý ho má rád, 

dokonca aj medvede. 

Keď je pekné sladučké, 

je aj fajné chutnučké, 

a pre naše srdiečko 

zdravé ako slniečko. 

 

Maťo Dacho a Dominik Tomi, 3.ročník 

 

Červené jabĺčko mám. 

Nikomu ho nedám 

a zjem si ho sám. 

A keď bude chcieť, 

pomôţe mi aj medveď. 

 

Maroš Dacho, 3. ročník 
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Pomocné jabĺčko 

 

Jabĺčko, jabĺčko riekni mi, 

ktoţe je najkrajší na zemi? 

Zahryzni do mňa, odpoveď ti dám, 

nikomu inému ju nedám, 

lebo len teba veľmi rado mám. 

 

Zapáľ mi sviečku z jabĺčka, 

budem ti rozprávať verše o jabĺčkach. 

Pani jabloň, povedz ţe mi, 

koho najradšej máš na tejto zemi? 

Najradšej mám detičky hravé, 

čo  ľúbia moje jabĺčka zdravé. 

 

Dida a Ika, 3. trieda 
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