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ČÍM  TO JE? 
 

Rieka niekde začne,  

aj skončiť musí, 

Hoci sa to zdanie, 

vám možno hnusí. 

 

Na človeka, čo nevie spievať, 

sa nemôžete hnevať. 

On totiž nepočuje, 

ako čudne pospevuje. 

 

Prečo lietať nedokážu ľudia, ale vtáky? 

Lebo nemáme krídla,  

preto, lebo nás neunesie vietor. 

 

Mesiac so slnkom sa delí, 

o jedno miesto na nebi. 

Na ktoré stále hľadíš a 

a v pýtaní sa nezastavíš. 

Preto sa delia, aby to bolo fér, 

aby bol medzi nimi mier. 

 

Tak si si počkal, 

 odpovedí si sa dočkal. 

                                                

Kristína Vasilečková,  7. B 



Čím to je ? 
 

Rieka do mora sa vlieva, 

aby more plné bolo.  

Lebo inak moria a oceány by neboli. 
 

Mladí netúžia byť múdri, 

lebo iné veci zaujímajú ich. 
 

Ženy ukryté v púdri sú,  

svoju pravú tvár skrývajú, 

 svoj výzor radi nemajú. 
 

Kritik nenapíše pieseň,  

nedokáže pochopiť tú fantáziu. 

 Raz to pochopí. 

Mesiac so Slnkom sa strieda, 

 lebo život by nebol. 

To svetlo, tá tma nás sprevádza. 
 

Ľudia lietať nemôžu, 

 inak by to tajomstvo 

ďaleko vo vesmíre nebolo už 

tajomstvom. 
 

Leto nenávidí jeseň, 

 lebo teplo a chladno spolu súperia. 

Príroda to tak zadala, 

 musí to  tak byť. 
 

Blahobyt a bieda? 

Spôsobili ich ľudia tým, čo robia. 

Konanie, vety ublížia 

 a kríza navýši sa. 
 

 

Pavlína Chovancová, 7. B 



Vianočné aktivity 

7. decembra 2018 sa v 2. A konali 1.vianočné trhy, ktoré pripravili pani učiteľka 

Repíková a pani vychovávateľka Chmelárová. Krásnymi vianočnými výrobkami prispeli 

rodičia, starí rodičia, deti i pani učiteľka  a pani vychovávateľka. Pri predaji pomohli 

mamičky - pani Brehovská a pani Holubeková. Výrobky sa rýchlo míňali a utŕžené 

peniaze sa použijú na akcie, na ktorých sa deti zúčastnia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ďalšou akciou, do ktorej sa zapojili žiaci 2. A triedy, bola Vianočná pošta. Deti urobili 

vianočné pozdravy a potom sme ich poslali 25 klientom Zariadenia pre seniorov a 

domova sociálnych služieb v Dolnom  Kubíne. Dúfame, že pozdravy starkých potešili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Elena Repíková 



Naša vianočná výzdoba: 
 

V očakávaní najkrajších sviatkov v roku si žiaci 3. B 

spríjemnili a skrášlili prostredie školy vlastnoručne 

vyrobeným nádherným krbom. Recyklácia kartónu 

dokáže navodiť aj takúto príjemnú vianočnú atmosféru. 

Na hodinách pracovného vyučovania sa im podaril 

vyzdobiť spoločným úsilím pod vedením p. uč. Zuzany 

Kostolanskej. 

 

 

 

 

 

 

 

Krb si tretiaci opäť zručne vyzdobili mikulášskymi čižmami a koledníkmi. 

 

 

 

 

p. uč. Mgr. Zuzana Kostolanská 

 

 



Hádanky o zime 

 
 

Včera v noci 

v ľadovej moci 

zo strechy visia 

ľadové nosy. 

Čo je to? 

 

          Michal Černuška, 3. B 

 

 

 

V zime biely kožuch má, 

ihličkami na jar hrá.  

Čo je to? 

 

           Samuel Galo, 3. B 

 

 

 

Oči – čierne uhlíky, 

nos má celý z mrkvičky. 

Zasnežená krajina je mu domovom, 

keď sa oteplí, dá nám všetkým zbohom. 

Čo je to?  

 

             Peter Grunský, 3. B 

 



V ťažkých aj radostných chvíľach... 

(Modlitby žiakov) 
 

Bože, ďakujem Ti,  

že môžem sedieť pri stole s ľuďmi, 

ktorých mám rada! 

Ďakujem ti, 

že si stále pri mne.  

V dobrom aj v zlom, 

v skúškach či písomkách... 

Viem, že si pri mne. 

Ďakujem 

 

Katarína Heráková, 8. A 

 

Ďakujem Bohu za modrú oblohu, 

ďakujem anjelom za ich podporu. 

Ďakujem priateľom za ich starosť, 

Ďakujem rodičom za ich milosť. 

 

Filip Zsolnai, 8. A 

 

 

Bože detí 
 

Počuj, Bože detí, 

dieťatko svoje malé, 

tlkotu drobného jeho srdca načúvaj. 

O sirôtkach počúvam tu reči stále. 

Nabudúce, môj Bože, 

sirôtky nevyrábaj! 

 

Bianka Iuhaneaková, 8. A 

 

 

Vianoce už prichádzajú 

a Pán Boh nás uštedril veľkým kaprom. 

Vysadil nám veľký strom,  

ktorý nám pomohol ozdobiť. 

Pane Bože, daj, aby sme sa stretli 

pod jednou strechou 

a daj, aby aj tá najhoršia duša nebola sama... 

 

Adam Supek, 8. A 

 

 

Bože, čo na mňa zhora hľadíš, 

anjel, ktorý ma vo sne strážiš. 

Daj mi silu a svoju moc 

Presniť ďalšiu krásnu noc. 

A keď môj čas príde, 

zober ma na páre krídel, 

krídel večnosti. 

Nechaj moju dušu plaviť sa 

po rieke pokoja a lásky, 

nech ma dopraví na druhý svet krásny,  

aby som mohla odpočívať naveky 

a s dávno stratenými sa znova našla. 

 

Júlia Masareová, 8. A 

 

Pane Bože, 

ďakujem Ti za všetko, 

čo mám aj nemám. 

Ďakujem za dobrý život aj za kamarátov. 

 

Robert Matuš, 8. A 

 

Otče náš, ktorý si tam hore v nebi, 

ochraňuj nás v každej chvíli. 

Život na Zemi je len jeden, 

A my chceme byť zdraví, šťastní, veselí. 

My sa Ti poďakujeme každodennou modlitbou, 

len prosím Ťa, pri nás stoj. 

 

Peter Vidlička, 8. A 

 

Prosím Ťa, Bože,  

uč ma dobrému a správnemu. 

Nenechaj ma v zúfalstve 

a dodaj mi sebavedomie. 

 

Natália Šefčíková, 8. A 

 

 

 

 

 



Môj starý album rozpráva... 

Môj starý album mi prezradil niečo o mojej babke a o babkinej sestre. 

Porozprávali mi, že mali rady kone. Rady sa chodievali pozerať na kone do 

najbližších stajní. Fotografovali sa cez letné prázdniny. Babka mala 15 rokov 

a jej sestra 13. Jej sestra sedela na koni a babka koňa viedla. Táto fotka 

sa mi veľmi páči... 

 Petra Paulínyová, 8. A 

 

Starý album 

Na fotografii sú moji starí rodičia spoločne s ich tromi deťmi. Medzi 

nimi sa nachádza aj moja mamina. Fotografia bola zhotovená pred štyridsiatimi 

rokmi v zimnom období na dvore mojich starých rodičov. Moja mama mala v tom 

čase päť rokov. Na fotografii majú všetci oblečené zimné oblečenie. Bol pekný 

zimný deň. Deti sedia na drevených sánkach, ktoré dostali na Vianoce ako darček. 

Tieto sánky sa zachovali dodnes. Máme ich stále. Sánkovali sme sa na nich spoločne aj s mojou 

sestrou. Táto fotografia má pre mňa veľkú cenu, pretože je to jedna z mála fotografií, ktoré sa 

dochovali až dodnes. 

 Filip Zsolnai, 8. A 

 

Rodinný poklad 

Jedného letného dňa mi môj starý otec ukázal starý album našej rodiny. Starý otec v ňom listoval 

a ukazoval mi fotografie. Jedna fotka ma zaujala. Bol na nej mladý muž a žena. 

Opýtal som sa starého otca, kto na tej fotke je. Chvíľu ma nechal hádať, ale neuhádol som. Povedal 

mi, že to je on a moja babka za mlada. Nechcel som veriť vlastným očiam! Vyzerali tam veľmi 

mlado a pekne. Babka mala oblečené čipkované šaty a starý otec mal oblek. 

Hovoril mi, že sa fotili v záhrade v jeho rodnom dome. 

Fotka ma inšpirovala a navrhol som starým rodičom, aby sme si spolu spravili 

takú istú fotku. Odfotili sme sa a fotku sme uložili do albumu, aby som 

v budúcnosti mohol hovoriť svojim deťom alebo vnúčatám, ako táto fotka 

vznikla.                                  (ilustračná fotografia) 

Radovan Gavorník, 8. A 



Pradedko na poľovačke 

Dnes som listoval v starom albume a zbadal som jednu zaujímavú fotku. Pochádza približne z roku 

1920. Je na nej môj pradedko, ktorý sa práve vracia z poľovačky domov. Na fotke je s ďalšími 

dvomi mužmi. Jedným je môj dedko, ktorý zážitok rozprával môjmu otcovi. Keď som bol menší, 

rozprával mi príhodu môj otec. 

Nachádzajú sa na kraji dediny pri lese oproti malému potoku. Je sychravo 

a zamračené. Môj pradedko má oblečenú tmavú teplú bundu a tmavšie tepláky. Na 

nohách má obuté ošarpané poľovnícke topánky. Na hlave má klobúk, za opaskom 

má v puzdre uložený nôž a ďalekohľad. Na fotografii vidieť aj srnca, ktorého 

ulovili.                                                                                                       (ilustračná fotografia) 

Peter Vidlička, 8. A 

 

Na klzisku 

Na tejto fotografii je moja mama na klzisku. Z toho klziska je dnes zimný 

štadión. Vtedy klzisko nemalo strechu. Je tam  veľmi veľa detí  a niektoré 

držia hokejku. Moja mama má oblečený zelený kabát, čiapku, šál a červené 

rukavice. Nohavice má od snehu. Vyzerala podobne ako ja. 

(ilustračná fotografia) 

Natália Šefčíková, 8. A 

Sťahovanie 

Najstaršia fotka, ktorú doma máme, je pravdepodobne fotka mojej 

prastarej mamy. Má tam približne štyridsať rokov. Je fotená na Oravnom, 

čo je dedinka pri Trnave. Myslím, že ju fotili, keď sa tam prababka 

presťahovala, pretože vtedy akurát bola dokončená Oravská priehrada. Keďže prababka bývala 

v jednej zo zatopených dedín, musela sa presťahovať. 

Prababka má oblečenú zásteru s kvetinkami a šatku z podobnej látky. Myslím, že 

fotka bola fotená na poli za domom, keďže za prababkou je vysoký dom. Má na nej 

mrzutý výraz, netuším prečo. Vyzerá ako živá.                   (ilustračná fotografia) 

Je dobre, že existujú staré fotografie, aby sme mohli aspoň takto spoznať svojich predkov.           

                                                    Viktória Lehotová, 8. A 



 

Adriána Galovičová, 8. A 



 

Ester Ovečková, 7. B 



 

 

Pavlína Chovancová, 7. B 



 

Bianka Iuhaneaková, 8. A 



Miesto, kam rada chodím 

 

Je to miesto plné tajomstiev  a túžob. Skrýva sa 

za vysokými nahnevanými stromami. Na každom rohu 

nás čaká niečo zlé... 

Tmavý les pokrytý tmou a smolou je aj čarovný 

a zaujímavý. Vrany sú oblečené do čiernych páperových 

šiat. Spievajú a tancujú na hrôzostrašnú pieseň. Stromy 

sú tiché a smutné. Plačú ako novonarodené bábätko. 

Mraky sú sfarbené bordovým osvetlením. Slnko je 

prikryté mäkkými vankúšikmi. Nemá svoje ostré lúče.  

Je tam veľa zvierat. Každé zviera má tri hlavy a oranžovo-strieborné krídla. 

Ryby lietajú ako nestabilná stolička. Toto miesto je zhasnuté, plné prekvapení 

a nebezpečenstva. V lese sa skrýva hlboká priekopa nebezpečných vecí okolo nás. 

Chodník ležiaci na našej Zemi vedie do hlbokého oceána. Na pichľavej tráve 

rastú staré rozkvitnuté púčiky kvetov. Rastliny sú čierne, ale liečivé. Vlci sa bijú 

o vlčice. Jelene skáču po tráve a súťažia o víťazný pohár. Niektoré skaly sú 

vysoké, niektoré široké a niektoré aj zubaté. Jazero pláva po celom lese. Je 

maličké, ale pekné. 

Toto miesto je malé ako náš život. 

 

Viktória Líšková, 7. B 

 

Sám sebou 

 

Prichádzam na svoje obľúbené miesto. Je to taký 

kúsok konca sveta. Miesto, kam už ľudia nechodia, na 

ktoré možno zabudli. 

Drevená chata pripomínajúca šenk, kam sa kedysi 

chodili muži schovávať pred svojimi ženami. Kopy sena ako 

obrovský palác pre myšiu rodinu. Prázdne pasce na líšky, 

hádam ešte z čias socializmu. Zvieratá tu nevidno, no 

počuť je ich dobre, v tejto uličke pomedzi stromami 

uprostred poľa je mnoho zvieracích skrýš. Napríklad starý 



karavan – na rozbitej podlahe vystlanej senom sa ukrývajú potkany ako krysy 

v bludisku. 

O kúsok ďalej je krásny jablkový sad. Unavené jablone sa opierajú o paličku. 

Ako tetky klebetnice vám nedajú pokoj, stále rozprávajú. Poľovnícky posed, vysoký 

sťa ten najvyšší vianočný stromček na námestí, stráži celé okolie. Na konci 

cestičky stojí kŕmidlo široké asi meter. V jeho vnútri malá postieľočka pre 

poľovníka. Z boku sa na mňa pozerá elektráreň, no z dostatočnej vzdialenosti, aby 

si toto miesto zachovalo svoj prírodný efekt. 

Je dôležité, aby každý mal miesto, kde môže byť sám sebou, kde nemusí 

premýšľať nad problémami. Takéto miesta nás držia nad vodou. 

 

Kristína Vasilečková, 7. B 

 

Dno končí len v predstavách 

 

Podvečer nevinný vánok pomaly preteká našou mysľou. 

Je príjemné sedieť na najvyššej skale a dívať sa, ako sa slnko 

plaví po azúrovom mori. Krvavý diamant pomaličky zachádza, 

až uplynie posledná chvíľa, kedy je na dohľad. 

Po chvíli ticha a odlivu si more povie svoje. V sekunde 

udrie tupý náraz vetra do pokojného mora. V našej mysli 

prúdia výpovede ako najrýchlejšie molekuly. Skryť sa tak pod 

hladinu, zabrániť tomu rozzúrenému moru. Musíme sa dostať 

na to najnekonečnejšie dno, ktoré sa končí len v predstavách. 

Lesklé dažďové kvapky pomaly, ale isto naberajú rýchlosť. Ihneď zmenia 

moru odtieň. More sa týči tak vysoko, že pohltilo aj tú veličiznú skalu. 

Matka príroda sa dokáže vzbúriť a zanechať na zemi len nevýznamný prach. 

Posnažme sa a nejakým spôsobom jej v tom zabráňme. Existuje mnoho spôsobov 

a jedným z nich je úprimný názor na samotnú prírodu. Iné spôsoby nachádzame 

práve v najnekonečnejšom dne. Skrýva vzácnosti a klenoty v podobe prívetivej 

informácie. Raz nám ju prezradí, ale to bude to posledné. 

Vlny sa pomaly zmierili s tým, že náš krvavý diamant opäť vychádza. Utíšili 

a skryli sa na najnekonečnejšie dno. 

Pavlína Chovancová, 7. B 
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Meno: ..........................................     

Trieda: ..................... 

Predmet:..................................... 

Do kupónu napíš svoje meno, priezvisko, triedu a predmet, z ktorého sa chceš uliať .                                 

Kupón platí dovtedy, kým nevyjde ďalší Atomik.            
 

1. Kupón odovzdáš, až keď ťa vyvolajú. 

2. Nemôžeš ho použiť na vopred ohlásenom 

opakovaní, skúšaní či písomke. 

3. Na jednom predmete môžeš použiť kupón iba raz. 

4. POZOR! Nesmie byť zatieraný ani prepisovaný! 


