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 II. A 



Náš časopis sa mení. Do jeho tvorby sa zapojili žiaci III. A

triedy - Sára Hlavačková, Lenka Tomečeková, Michaela

Cachovanová a Christián Ágh. Naštartovali svoje mozgové

závity, sadli si k počítačom, vzali do ruky perá a pokúsili sa

spracovať svoje nápady, aby ste si o nich mohli prečítať.

      Na nasledujúcich stranách môžete zhodnotiť ich snaženie.

A tu ich máme:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

V nebi niekto ráta z lupienkov margariet 

ľúbi, či neľúbi a sneží to na svet. 

Je to celkom blízko, nastav k nebu tvár, 

vločky hladkajú ťa, už ich nie je pár. 

 

V nebi niekto ráta z lupienkov margariet 

ľúbi, či neľúbi a sneží na svet. 

Zimný anjel krídla na mesto ukladá, 

mráz je cukor z torty a zima zosladla. 

 

Ref.: Tak spievaj, spievaj: 

"Vianoce, Vianoce, ticho sneží v nás, 

Vianoce, Vianoce, konečne sú zas." 

 

V nebi niekto ráta z lupienkov margariet 

ľúbi, či neľúbi a sneží to na svet. 

Je to celkom blízko, nastav k nebu tvár, 

vločky hladkajú ťa, už ich nie je pár. 

 

Ref.: Tak spievaj, spievaj: 

"Vianoce, Vianoce, ticho sneží v nás, 

Vianoce, Vianoce, konečne sú zas." 
 

 

Text piesne - zdroj: internet 
Obrázok: Gabika Lacová, II. A 



 
 

Harry Potter sa v kine objaví siedmykrát. 

 

Knihy o Harrym:  

 

HARRY POTTER a kameň mudrcov  

HARRY POTTER a tajomná komnata 

HARRY POTTER a väzeň z Azkabanu 

HARRY POTTER a ohnivá čaša 

HARRY POTTER a Fénixov rád 

HARRY POTTER a polovičný princ 

HARRY POTTER a dary smrti 

 

Mali ste možnosť vidieť  šesť filmov a prečítať si sedem kníh. A čaká sa na skorú premiéru 

siedmeho filmu o Harrym. 

 

Kniha prvá: 

HARRY POTTER je sirota, žije u príšerných príbuzných a až do svojich jedenástych narodenín si 

myslí, že je obyčajný chalan. Potom však začne dostávať záhadné listy a navštívi ho sympatický 

obor. Na jeho radu sa HARRY prihlási na Rokfortskú strednú školu čarodejnícku, naučí sa hrať 

metlobal a stretne sa v boji so svojím úhlavným nepriateľom. Dôvod, prečo sa to všetko stane je 

jasný: HARRY POTTER je čarodejník !  

 

Kniha druhá: 

HARRY POTTER sa už nevedel dočkať, kedy sa vráti do čarodejníckej školy. Jedného dňa sa 

v jeho izbe objavilo čudné, zlomyseľné stvorenie. Volalo sa Dobby a tvrdilo, že ak sa HARRY vráti 

na Rokfort, hrozí  mu smrteľné  nebezpečenstvo. A neklamalo. Keď HARRY nastúpil do druhého 

ročníka, začali sa diať na škole tajuplné a hrôzostrašné veci. Niekto, lepšie povedané – niečo, začalo 

napádať rokfortských študentov a premieňať ich na kameň. Že by bol za tým Draco Malfoy, 

Harryho úhlavný nepriateľ? Alebo to má na svedomí ten, koho na Rokforte najviac upodozrievajú – 

samotný Harry Potter? 

 

Kniha tretia: 

Aj toto leto trávi Harry Potter u tety a strýka. Už sa zdalo, že prázdniny sa skončia bez väčších 

nepríjemností, lenže... Jedného dňa všetky televízne stanice vysielajú oznam o pátraní 

po nebezpečnom zločincovi Siriusovi  Blackovi a k Dursleyovcom zavíta protivná teta Marge. Aj 

keď sa Harry snaží správať sa k nej úctivo, zrážka visí vo vzduchu. Pohár trpezlivosti pretečie, keď 

teta Marge urazí pamiatku Harryho otca – Harry ju začaruje a vzápätí utečie z domu. Okrem toho je 

tu zločinec na úteku, a ako sa Harry dozvedel, ide práve po ňom . 

 

Kniha štvrtá: 

Harry Potter je znovu na prázdninách u otravných Dursleyovcov. Chce sa od nich odpútať, a tak sa 

zúčastní na Svetovom pohári v metlobale, spolu s kamarátmi Hermionou, Ronom 

a Waeasleyovcami. Okrem toho sa po sto  rokoch na Rokforte pripravuje Trojčarodejnícky turnaj 

a majú sa na ňom zúčastniť dve ďalšie školy. Harry aj naďalej túži byť obyčajným štrnásťročným 

čarodejníkom. Má však smolu, lebo nie je obyčajný - dokonca ani podľa čarodejníckych meradiel. 

V jeho prípade to však môže mať smrteľné dôsledky. 

 



Kniha piata: 

Harry Potter má pätnásť rokov a ide do piateho ročníka Rokfortskej strednej školy čarodejníckej. 

Na rozdiel od väčšiny školákov sa na letné prázdniny neteší, a toto leto je obzvlášť nepríjemné. 

Nielenže ho Dursleyovci ako zvyčajne terorizujú, ale dokonca aj jeho najlepší kamoši - Ron 

a Hermiona - sa správajú nanajvýš čudne a tajnostkársky. Harry túži vrátiť sa do školy a zistiť, 

prečo sa Ron a Hermiona celé leto poriadne neozvali. Počas školského roka sa však Harry 

v Rokforte dozvie čosi, čo mu obráti celý život na ruby. 

 

Kniha šiesta: 

Harry trávi letné prázdniny opäť u Dursleyovcov. Tento rok má však plnú hlavu udalostí na 

Ministerstve mágie. Rozmýšľa nad smrťou svojho milovaného krstného otca Siriusa Blacka, 

pripomína si hrôzostrašný zápas so smrťožrútmi, i neľútostný zápas profesora Dumbledora s lordom 

Voldemortom. Teraz nervózne čaká vo svojej izbietke na riaditeľovu návštevu. Harry si nevie 

vysvetliť, prečo sa s ním chce Dumbledore stretnúť práve teraz. Musí to byť niečo dôležité, ak to 

nemôže počkať do začiatku školského roka. Navyše sa obáva reakcie Dursleyovcov na nečakanú 

návštevu rokfortského riaditeľa.  

 

Kniha siedma: 

Harry čaká na Privátnej ceste, odkiaľ ho má Fénixov rád premiestniť na bezpečnejšie miesto. Ale čo 

potom? Je tu skoro nesplniteľná úloha, ktorú mu zanechal Dumbledore. Dá sa Harry zlákať darmi 

smrti? 

 

 

 

Sára Hlavačková III. A 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Zdroj: internet 



 
 

V piatok dvadsiateho štvrtého septembra sa už po štvrtýkrát uskutočnila takzvaná 

najväčšia vedecká šou na Slovensku. Je to podujatie, ktoré má deťom predstaviť vedu. 

Už o desiatej hodine mohli ísť deti a rodičia do Slovenského národného múzea, 

Botanickej záhrady, Auparku, či Avionu pozrieť si pestrý program, ktorý organizátori 

pripravili. Sama môžem rozprávať len o tom, čo som videla v múzeu, ale predpokladám, 

že podobné veci sa udiali aj na ostatných miestach. 

Najprv sme išli na tretie poschodie, kde bola miestnosť nazvaná MATEMATIKA PRE 

POTEŠENIE. Bolo tam napríklad zrkadlo, v ktorom ste sa mohli uvidieť v rôznych uhloch 

a veľakrát. Odtiaľ sme sa presunuli na prvé poschodie, kde bola prednáška o hroziacich 

tsunami, zemetraseniach a iných nebezpečenstvách. Cez prednáškovú miestnosť sa dalo 

dostať do haly s názvom ZIMNÁ ZÁHRADA. V nej sa dalo prezrieť si staré herbáre, (knihy 

do ktorých sa namiesto písania lepia vyschnuté rastliny), pozrieť si cez mikroskop cenné 

kamene, alebo chytiť kosti pračloveka. Cez halu sa išlo do Detského múzea. Tu bolo veľa 

atrakcií pre deti, takzvané vedecké hračky. Tieto atrakcie predstavovali návštevníkom 

vedu zábavným spôsobom. 

 

Autor: Sára Hlavačková, III. A 

 

 



 
 

 

...v programe TuxPaint  
 

 

 
 
 

Lienka 
 

Bola raz jedna malá Lienka, 

ktorá mala päť rokov. 

Kamarátka jej povedala, 

že o mesiac bude mať narodeniny. 

Veľmi sa potešila 

a išla pozývať svoje kamarátky lienky na oslavu. 

Všetky sa volali Lienka Lenka 

a každá mala päť rokov. 

 
 

Stranu pripravila Lenka Tomečeková, III. A 



 
 

 
Niekedy dávno sa kráľ, Peter Pyšný, 

spýtal dcéry, ktorý nápadník sa jej páči 

najviac. Či ten, čo má najviac medi, či 

ten, čo má najviac striebra, alebo ten, čo 

má najviac zlata. Princezná odvetila: 

,,Ten, čo má najviac zlata.“ A tak sa 

vybrali hľadať vlka Valibuka, nápadníka, 

ktorý má najviac zlata. Našli ho za rohom, 

ako si ráta zlato: „Sto, dvesto, tristo...“ 

Princezná povedala: ,,Drahý 

Valibuk. Mám pre vás úlohu. Ak sa 

chcete stať mojím manželom, musíte mi 

za tri dni ukuť zo zlata ten najkrajší prsteň 

na svete!“ 

Vlk počítal ďalej :,,Štyristo, čo? OK, 

päťsto...“  

A tak čakali prvý deň - nič. Druhý 

deň - nič. Tretí deň prišiel princeznej 

balík, veľmi dôkladne zabalený. Trvalo jej 

dlho kým ho rozbalila. No nakoniec sa to 

podarilo a uvidela dôvod, prečo sa 

nevedela vôbec skontaktovať 

s Valibukom. Zrejme stále pracoval 

na krásnom prsteni, ktorý sa skrýval v 

balíku. Bol pod ním aj telegram: MILA 

PRINCEZNA, POSIELAM TI TEN 

NAJZLATSI PRSTEN NA SVETE. UZ SI 

MA VEZMES? INAK, V PRSTENI JE 

UKRYTY MINI TELEFON. 

Princezná pohľadom preletela 

telegram, ktorý jej vlk poslal. ,,Jupíííí! 

Tatííííí, Valibuk splnil úlohu, poslal aj 

telegraaam!“ 

Natešená princezná išla do 

kráľovskej izby, kde uvidela Valibuka ako 

sa vážne rozpráva s jej otcom. A o čom? 

O tom, že svadba bude veľmi drahá 

a bude trvať o tri dni dlhšie ako si 

princezná predstavovala. Ach, je to tu. 

Svadba. Princezná povie áno, vlk povie 

áno a rozprávke je koniec. 

 

 

Autor: Sára Hlavačková, III. A 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Nájdi cestu cez bludisko. 
 

 

 

 

 

 

 
Autor: Čiko Ágh, III. A 

 

Vymaľuj si omaľovánku: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: internet – vyhľadala Lenka Tomečeková, III. A 



Kráľ zvierat

Prvá žena na svete

Usušená tráva

Malá Eva

Sedíme na tom na ulici

Ako robí koza

Čím sa umývame

Akej farby je sneh

Prvý muž na svete

Obľúbené ovocie opíc

Orgán zraku

Tretie písmeno abecedy

Najlepší priateľ človeka

!

Autor: Michaela Cachovanová, III. A Obrázok - internet


