
 

Milí čitatelia, 

 

určite všetci viete, že marec je mesiac 

kníh, ale asi nie každý  vie, prečo je to 

tak. V tomto číslo sa to dozviete. 

Preto neváhajte a rýchlo začnite listo-

vať váš časopis. Príjemné čítanie po-

učných, vážnych i smiešnych článkov 

vám prajú 

 

S. Adamíková, S. Magulová a všetci 

tvorcovia časopisu 
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Syslák 

  Ráno sa všetci tešíme do školičky, 

máme pripravené krásne školské taštičky.  

V škole sa naučíme samé nové vecičky, 

ktoré nás budú sprevádzať aj mimo školičky. 

Naučíme sa písať, čítať, počítať; 

v tejto našej školičke nám treba vydržať.  

Jakub Krasický, 5. roč. 

Na krúžku rád behám, 

mlynské kolá a kotrmelce skúšam. 

Na výtvarnej kreslím les, 

naháňa ma veľký pes. 

Teo Vailing, 2. roč. 



 

Lyžiarsky výcvik Martinky—bez 

zlomených rúk a nôh sme si vychut-

návali čaro zimy. 

Fašiangový karneval — opäť sme 

sa príjemne zabavili a pripomenuli 

sme si tradície, ktoré pretrvávajú  

stále. 

Svetový deň vody—  to, že voda je 

najlepší a najdôležitejší nápoj sme si 

znova zopakovali cez množstvo akti-

vít a súťaží. Popri tom sme sa neza-

budli občerstviť touto skvelou teku-

tinou. 

Rozprávková noc v škole— tento-

krát sa niesla v duchu povestí—

smutných, veselých, strašidelných i  

čertovských. Dozvedeli sme sa zaují-

mavosti o hradoch, mestách i prírod-

ných pamiatkach.  

Prvý jarný deň — všetci sme sa te-

šili, že konečne prišiel, a tak sme sa 

aj obliekli do jarných farieb. 

Hollého pamätník— najlepší reci-

tátori si zmerali sily v školskom kole. 

Olympiáda v ANJ—prvostupniari 

nám ukázali, že na svoju znalosť an-

gličtinu môžu byť naozaj hrdí. My 

sme na nich hrdí tiež. 

Kalendárium 

alebo 

Čo sa u nás udialo 

S. Magulová, 8..tr. 

Od zimného šantenie sme sa dostali až k prvému jarnému dňu a ešte aj o čosi ďalej. 

V škole ten čas neuveriteľne rýchlo beží... 



 

Spisovateľské  zručnosti našich žiakov 
 

Rada sa hrám s kamarátmi, 

o detskú izbu sa delím s bratmi. 

Do školy nosím tašku, 

v nej schovanú mám hračku.  

Lea Valkošáková, 2. B 

 

Skladám svoju báseň, 

dá mi to iba vášeň. 

Sladká láska ako zlato, 

niekedy skončí  ako blato. 

D. Svítek, 7tr. 

 

   

Na gitare hrám, 

peniaze nemám. 

Býval som raz kráľ, 

ale teraz som len pán. 

T. Seepersad, 7. tr. 

 

 

Sám stromček v lese stojí, 

hlava sa mi z neho točí. 

Veľký bude ako hrad 

Nechajte ho ďalej rásť! 

S. Poláková, 7. tr. 

 

 

Zajasal blesk ponad planinou, 

tichý potôčik ide dolinou. 

Farbu ma jagavú ako krištáľ, 

niekto by zaň jamu vystál. 

K. Čunčíková, 7. tr.. 

Výroky zo školských lavíc 

Na hodine literatúry: 

Žiačka: „Úryvok bol o chlapcovi, ktorý sa chcel stať žrebcom.“ 

Učiteľka: „Kým sa chcel stať???“ 

Žiačka: „ Ééé ... chcela som povedať jazdcom.“ 

Zdroj: internet 



Kamenná brána  

alebo 

Povesti, ktoré napísali šikovné detičky 

 

Rozprávková noc v  škole možno objavila spisovateľské talenty. Posúďte sami.   

 

Kamenná brána a dva osudy 

Jeden muž raz prešiel cez skaly, ktoré vyzerali ako brána. Les na opačnej strane vyzeral 

úplne inak.  K mužovi zrazu prikráčal vlk s dlhou bradou, ktorý mu povedal: „Viem ťa 

priviesť k pokladu.“ „K akému?“ spýtal sa muž. „Nasleduj ma.“ Muž spolu s vlkom kráča-

li kľukatou cestou. Nakoniec prišli k dvom kamenným stĺpom. „Teraz si musíš vybrať,“ 

povedal vlk. „Čo sa stane, ak si vyberiem nesprávne?“ spýtal sa muž. Nech sa rozhodneš 

akokoľvek, vždy  jeden osud zmeníš,“ odpovedal vlk. Muž si teda vybral jeden zo stĺpov.  

V tom sa premenil na vlka a vlka sa premenil na človeka. Vlk utiekol a muž čaká, kto pre-

jde kamennou bránou, aby sa znova  mohol stať človekom.  

  

     M. Benovič, 6. tr. 

 

Kamenná brána a rozhnevaní bratia 

V jeden pekný deň sa jeden sedliak vybral do lesa. Ako tak šiel po lese, pozoroval prírodu 

a zvieratá. Zrazu uvidel dvoch bohatých pánov, ktorí sa hádali. Podišiel bližšie a načúval. 

Boli to bratia a hádali sa kvôli dedičstvu.  Každý si chcel nechať pre seba  veľký les, v kto-

rom rástli mocné duby. Keďže sa nevedeli dohodnúť, rozhodli sa, že si les rozdelia na po-

lovicu. Rozhnevaní brania  začali znášať zo širokého okolia skaly a kamene, aby si na hra-

nici svojej časti lesa postavili velikánsky kamenný múr. Ani jeden z bratov, nechcel vidieť 

toho druhého. Bratia sa na seba  hnevali dlhé desaťročia.  Iba les si povedal, že toho hne-

vu už bolo dosť. Zem sa zatriasla, kamene  popadali a v kamennom múre sa objavil otvor. 

Nikto nevie, či sa bratia udobrili, 

ale kamenná brána stojí v tom le-

se dodnes, aby pripomenula, aké 

zbytočne je hnevať sa kvôli de-

dičstvu. 

 

H. Horváthová, 6. tr. 



Reklama 

 

Hoci sa snažíme byť nekomerční, tentokrát sme predsa urobili malú výnimku. 

Dúfame, že vás niektorá z ponúk osloví... 

 

Hľadáte neprekonateľnú voňavku? 

Ponúkame vám našu exkluzívnu voňavku Buk. Taká silná vôňa, že to budete cítiť 

až v prieduškách. Výborná na zbavenie sa otravných ľudí.  

 

Máte chuť na niečo výdatné?  

V tom prípade vás pozývame  do novootvoreného obchodu Nechutné pochúťky. 

Čakajú tam na vás škaredé a veľmi drzé predavačky a výrobky, ktoré sú po záruke 

už niekoľko desaťročí. Všetky nami ponúkané produkty sú obohatené o plesne a 

životu nebezpečné baktérie. Otvorení sme celý život.  

 

Neprehliadnite: Nová zubná pasta na trhu! 

Zubná pasta Anova vám skazí chuť do života. Príjemný zápach z úst otrávi nielen 

vás, ale aj vaše okolie.  

 

Turbovozíček—závratná rýchlosť 

Turbovozíček je vysokoneinteligentné zariadenie, ktoré vám pomôže, ak máte 

problém prekonávať schody. Slúži pre lenivcov a pohodlných ľudí. Funguje auto-

maticky. Jeho rýchlosť je 1,2 cm za 1 minútu. Cena je 9 999, 99 eur.   

 

Trápia vás vaše zuby?  

Príďte k  najstrašidelnejšiemu a najbolestivejšiemu zubárovi. Jedinečná šanca si 

skúsiť stredoveké zubárske nástroje a exkluzívny vrták výkrikov. Výnimočná zľava 

50 % a bolestivý darček ako bonus. Nájdete nás na Ulici bolesti v Bratislave.  

Čakáme vás. 

 

 

(Autormi týchto nápaditých reklám sú ôsmaci: S. Magulová, Martin Chalás,          

S. Adamíková, Dušan Hladký, Ivan Vnuk.) 



 

Prečo je marec mesiac kníh ? 

 

História marca ako mesiaca knihy siaha do nie príliš dávnej minulosti. Marec bol vyhlá-
sený ako mesiac knihy roku 1955 na počesť významného slovenského buditeľa Mateja 
Hrebendu. Tento ľudový spisovateľ sa narodil a aj zomrel v marci a už od narodenia 
pociťoval lásku ku knihám. Trápili ho však problémy so zrakom a tak po nociach, kedy 
už vôbec nevidel a nemohol čítať, chodil po susedných domoch a prosil ľudí, aby mu 
čítali. Významne sa podieľal na šírení slovenskej knižnej kultúry. Cestoval po celom 
Slovensku, čo mu umožnilo spájať knihy s predajom a šíriť osvetu. Zachránil mnoho 
kníh pred pálením a tým prispel ku vzniku knižníc. 

(Zdroj:student.dnes24.sk/marec-mesiac-knihy-129072) 

 

 

 

 

 

 

 

Zelený šat prírody 

 

 Jarnú prírodu v tomto čase môžem opísať len zo svojej predstavivosti a zároveň 

túžby čoskoro ju uvidieť, pretože vonku to zatiaľ vôbec nevyzerá ako jar. 

 Jarná príroda už len svojou vôňou dodáva energiu a pocit radosti z blížiaceho sa 

leta a tepla. Ráno pri odchode do školy sa nám jar prihovára vtáčím štebotom, ktorý 

nám v zime tak chýbal. Dokonca aj ten ďateľ, ktorý mi už v polovici leta lezie na nervy 

je mi na začiatku jari celkom vzácny. Stromy začnú kvitnúť, alergici kýchať,... Príroda 

si oblečie zelený šat, kvety sa maľujú do farby dúhy. U babky a dedka vždy pribudne na 

dvore  nejaký nový člen, či už v podobe huňatého šteniatka, alebo  žltučkého kuriatka. 

Prvého mája, keď sú mohutné čerešne v najväčšom rozkvete, nás otec vždy naháňa, 

aby nám dal pod čerešňou pusu. Dodržuje nejaký starý zvyk. A robí mu radosť, keď 

nás môže naháňať.  Vtedy mám pocit, že všetko naokolo sa na nás smeje.  

 Už cítim teplý jarný vánok a voňavé stromy v bielom kvete. Veľmi sa na jar te-

ším.  

S. Magulová, 8. ročník 



Takto to vnímame my 

 

Aký máš v živote cieľ a čo preň robíš? 

 

 Prežiť— nie je to ľahké, ale o tom je život. Mali by sme žiť najlepšie ako sa dá, ho-

ci je to dosť náročné; ale niektoré momenty života predsa stoja za to. Čo preto robím ja? 

Snažím sa nepremrhať tie krásne chvíle, ktoré mi život ponúka a užívať si každý moment 

s ľuďmi, na ktorých mi záleží. Pretože taký moment môže prísť iba raz a už sa nikdy ne-

musí opakovať. Nikdy nevieš, či sa daná vec nestane poslednou čo robíš. Preto si váž svoj 

život, či už zažívaš pekné alebo ťažké chvíle. Všetko sa deje z nejakého dôvodu. Ak sa ti 

niečo nepodarí, tak to tak asi musí byť. Niekedy stačí, aby si sa z problémov poučil, preto-

že chyby sú učiteľmi života.  

 

     Simona Adamíková, 8. roč. 

 

 

 

 

S. Poláková, 7. tr. 
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Kontakt: Mgr. R. Zenníková 

Jar 

Čarovná príroda to je ... 

to je veľký sen, 

srnky, cvrčky sú všade tam, 

na vŕbovej píšťalke si hrám. 

 

Vysoké stromy do neba idú, 

ich tiene v  lete sa nám zídu. 

Lesné ovocie na kríčku sedí, 

keď si z neho vezmem,  

nikomu to nevadí.  

Veverička do okna mi pozerá, 

vedľa si vtáčik štebotá. 

Slnko pomaly zapadá, 

srdce sa mi otvára. 

 

Záhrada je plná kvetov, 

v dome je veľa susedov. 

Šálku čaju im prichystám, 

na priedomí ani ty neseď sám. 

 

S. Poláková, 7. tr. 

Čarovná príroda 


