


 



 

 

Takto sa volá seriál 
o stredoškoláčke, ktorej život sa 
zmenil v jednej sekunde. A to v tej, 
v ktorej otec Roby Ray navrhne 
dcére, aby bola STAR. Spievajúca 
STAR. Miley Stewart chvíľu váha, 
ale potom si uvedomí, že to bol jej 
jediný sen. A tak súhlasí. 

Z Miley sa stanú dve osoby: 
Miley Stewart a Hannah Montana. 
Mileyna kamoška Lili Trascot 
a kamoš Oliver Ocen prezývaný 
„VEĽKÉ O“ o Hannah nevedia. 
Dozvedia sa to až na koncerte 
Hannah, kde Lili chce od Hannah 
autogram na toaletný papier. Lili 
a Oliver sú šokovaní, hlavne Oliver, 
ktorý zistí, že jeho láska je vlastne 
jeho kamoška. No o chvíľu je už 
z Lili Lola, a z Olivera slávny hip–
hoper. 

 
Autor: Sára Hlavačková, III. A 
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Keby bola Zem plochá ako doska, bolo 

by v diaľke vidieť ešte dlho celú loď. 

 

Ak sa vzďaľuje loď od brehu, 

čoskoro možno vidieť v diaľke 

len plachty. Loď sleduje 

guľatú formu Zeme a pláva 

smerom „dolu“. 

Obrázky: internet Autor: Jakub Lenárt III. A 



 

 

Za horami, za dolami, tam sa začína naša rozprávka. 

Viete, kde je more z mlieka, kopec z cukru, dom z jahôd? No predsa 

v rozprávkove, v krajine mágie, princezien a  stríg . 

Ak ste tam boli, určite poznáte rodinu Jahodovcov–

Kráľovcov. No a táto kráľovská rodina má momentálne veľké 

problémy – kráľovský syn je lenivý a nevie si nájsť nevestu. 

No, to jeho múdri rodičia nenechajú len tak, dobre vedia, že jeden 22–ročný princ 

má mať dávno nevestu a vládnuť nad kráľovstvom. Preto sa rozhodli nájsť mu 

nevestu sami. Skôr kráľovná sa tak rozhodla, kráľ bol toho názoru, že by ho mali 

poslať do sveta, nájsť si nevestu tam. 

Ale princ mal kamaráta zo susedného kráľovstva, volal sa Bala šu Mitara–Di ta. A 

ten princ rád pomáhal ľuďom a tak mu už dávno potajomky pomáha nájsť nevestu. 

Čo myslíte ako sa príbeh skončil? 

Tu je niekoľko možností: 

 Bala šu Mitara–Di ta našiel princovi sám nevestu. Povedali, že si ju našiel princ 

sám a bola svadba. 

 Bala šu Mitara–Di ta sa spojil s princovými rodičmi a spolu mu našli nevestu. 

 Nikto viac lenivému princovi nepomohol nájsť si nevestu. 

Tak ako? Ktorá možnosť sa vám páči najviac? 

 

Autor: Sára Hlavačková, III. A 



   
 

Ahoj, ja som Ruby, a tento príbeh bude o mne. 

Mám staršieho brata Maťa a mladšiu sestru Izabelu. Maťo má 12 

rokov, Izabela 6 rokov a ja mám 8 rokov. Moja mama sa volá Zuzka a môj 

otec sa volá Peter. No a teraz, keď poznáte moju rodinu, môžem začať. 

Dnes ráno som mala na raňajky rožok s maslom a džemom - mňam 

mňam. Izabela mala to isté ako ja, a Maťo mal rožok s paštétou. Fuj, 

neznášam paštétu! 

Keď sme sa umyli a obliekli, išli sme do školy. Vždy chodíme autom 

a vždy ideme okolo Zverimexu. Už veľa krát som prosila rodičov, aby sme 

si kúpili psa, ale mama vždy povie: „Raz sa dočkáš.“ - neznášam túto vetu. 

Akurát vošla do triedy moja najlepšia kamarátka Jessica (džesika), 

sedíme spolu v lavici. Najhoršie je, že predo mnou sedí Klára. 

Najhnusnejšie dievča z našej triedy. Neznášam ju, lebo páchne po rybách 

a ja mám fóbiu z rýb. Už len pohľad do akvária mi robí zle. Zazvonilo 

a my máme SJ. Dnes je streda - každú stredu píšeme diktát. Minulú stredu 

som dostala dvojku. Hurá, dnes som dostala jednotku. Spýtala som sa 

Jessici, čo dostala ona. Chúďa Jessica dostala trojku, nie je veľmi dobrá 

v diktátoch. 

Znovu zazvonilo. Jessica sa so mnou nerozprávala. Ale prečo? To 

neviem, spýtam sa jej: „Jessica? Prečo sa so mnou nerozprávaš?“ 

„Hhhhm... Lebo tvoja najhoršia známka bola dvojka a moja najlepšia 

známka bola trojka.“ Zistila  som, že sa so mnou nerozpráva len kvôli 

tomu, že mám lepšie známky ako ona. 

 

 

 

 

 

 

Pokračovanie nabudúce.  
 

Autor: Michaela Cachovanová, III. A 

Obrázky: internet 
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Vtipy 

Kvôli čomu sa hádajú policajti predtým, ako nastúpia do auta? - Kto bude sedieť pri 
okne. 

Si taká pekná a krásna ako kvietok v rozpuku, na ktorý som poriadne alergický. 

Tri dni a tri noci šúchal Aladin čarovnú lampu, až kým sa na nej neobjavil nápis 
MADE IN CHINA. 

„Pani suseda, kde ste sa naučili plávať?“ 
„No predsa vo vode.“ 

Hovorí hluchý slepému: „Nevidel si moju MP3?“ 

Redaktor motoristického časopisu robí na ulici anketu. Pýta sa náhodného 
okoloidúceho: „Dobrý deň, ako často meníte olej?“ 
„Ako často? Olej? Tak raz za rok.“ 
„Raz za rok? A neškodí to vášmu motorovému vozidlu?“ 
„Akému vozidlu, ja mám stánok s hranolčekmi.“ 

Rozprávajú sa dve kamarátky: 
Prvá: „Ak uhádneš, koľko mám lakov, dám ti obidva.“ 
Druhá: „Neviem, že by päť?“ 

Ide krásny princ po lese. Zrazu mu žaba hovorí: „Princ, daj mi pusu, niečo dostaneš.“ 
Princ žabu pobozká a pýta sa, čo dostane. Žaba odpovedá: „Herpes.“ 

„Mama, lekár mi povedal, že som tehotná.“ 
„Panebože, a s kým?“ 
„Neviem, to mi nepovedal.“ 

Príde stonožka s mamou do obuvi a hovorí: „Mama, nekupuj zase šnurovacie.“ 

Čo povie blondínka, keď si pozerá autoportrét maliara: „To je blbosť, ja tu žiadne 
auto nevidím.“ 

Narazí malý slepý ježko do kaktusu a hovorí: „To si ty, mama?“ 

Hovorí mama sliepka svojim neposlušným kuriatkam: „Keby videl toto váš otec, tak 
by sa na grile obrátil!“ 

Spracovala: Sára Hlavačková, III. A 



  
 

 

 

 

 

 

... v programe Tux Paint 

 

   

  

Na hodinách informatickej výchovy nakreslili žiaci 2. ročníka 
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Kraslice z III. B 
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