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Ako Škvrnka zachránil sojku 

 
 V jednom malom mestečku na konci ulice bývala Katka, ktorá mala malého kocúrika 

Škvrnku. Kocúrik bol veľmi hravý a nezbedný. Raz Katke roztrhal ponoţku, mamine zjedol 

šunku a ocino celý večer hľadal papuču. No nikto sa naňho dlho nehneval. Jedného dňa, bolo 

to v lete, keď slniečko pekne svietilo, rozhodol sa Škvrnka, ţe sa pôjde pozrieť do záhrady. 

Vyskočil na okno a z okna dole na dvor. Tam bolo vecí! 

A tieţ kamarátov. Od susedov uţ naňho mňaukal Murko. 

Murko preskočil plot a začala kamarátska naháňačka. Zrazu 

Murko hovorí: „Niekto tu plače.― Započúvali sa do ticha 

a naozaj. Niekto tíško plakal, akoby od bolesti. Rozhodli sa 

teda, ţe sa pôjdu pozrieť. Hľadali a hľadali aţ našli pod 

stromom leţať kamarátku sojku Klárku. Skutočne plakala 

od bolesti. Ukázala im zranené krídlo. Škvrnka sa opýtal, 

ako sa to stalo? A Klárka povedala, ţe to bo ten neposedný 

Paľko. Skúšal nový prak a samozrejme trafil Klárku, ktorá 

odpočívala na jabloni. Škvrnka sa rozhodol, ţe musí zavo-

lať pomoc. Povedal Murkovi: „ Ty budeš stráţiť Klárku a ja 

pôjdem pre pomoc.― A rozbehol sa do domu. Doma boli všetci a tak sa začal motať okolo 

ocina, mňaukal a utekal k dverám, ale ocino nič. Takisto aj mamina. Aţ malá Katka pocho-

pila, ţe sa niečo deje. Veď Škvrnka sa takto nikdy nespráva. A tak vybehla za ním von. Tam 

pod stromom uvidela leţať sojku so zraneným krídlom. Zobrala ju do domu a s ocinom ju 

odviezli k veterinárovi, ktorý sojke pomohol. Tak sa Škvrnka stal záchrancom a hrdinom 

a samozrejme si vyslúţil aj odmenu. 

           Sara Schmitt, 5.trieda 

Slniečko 
Usmiate, veselé, 

ţiari, hreje, smeje sa, 

s obrovskou radosťou nás pri srdci 

hreje 

Laura Némethová, 5.trieda 

Príjemné prázdniny 



 

 

Dňa 9.6.2011 sa ţiaci našej školy zapojili do 1.ročníka atletických pretekov žiakov   

1. -  5.ročníka o Moraviansku venušu v Moravanoch nad Váhom. Medaily získali: 

1.ročník- 1.miesto Beh 50m T.Vailing 

   3.miesto Beh 50m R.Buchman 

   3.miesto Beh 50m J.Lee Yaxley 

2.ročník 1.miesto Beh 50m D.Vetríková 

   3.miesto Beh 50m B.Németh 

   1.miesto Hod kriketkou D.Vetríková 

   2.miesto Hod kriketkou M.Lacko 

3.ročník 2.miesto Hod kriketkou D.Jankechová 

   3.miesto Beh 300m M.Šmehlík 

4.ročník 3.miesto Beh 50m D.Ludwig 

   3.miesto Hod kriketkou D.Ludwig 

5.ročník 2.miesto Beh 50m A.Juliny 

Dňa 11.5.2011 sme sa zapojili do celoslovenskej dobrovoľnej 

zbierky na pomoc ľuďom postihnutých sklerózou multiplex—Deň 

slnečníc. Naši deviataci, ako dobrovoľníci, ponúkali v uliciach 

obce za symbolický poplatok slnečnicu, typický kvet pre túto 

zbierku. Vyzbierané peniaze pomôţu ľuďom s touto chorobou. 

Jablká a jablková šťava sú vďaka celulóze, vitamínom, trieslovinám, 

pektínom, a minerálom elixírom zdravia. Predchádza bolestiam tráviaceho 

systému, chorobám srdca a nádorom, pričom rozpúšťa prebytočný choles-

terol. Vďaka obsahu prírodnej celulózy posilňuje peristaltiku čriev a zlep-

šuje trávenie. Upravuje bakteriálnu flóru a neutralizuje toxické látky v or-

ganizme. Naši ţiaci celý školský rok raz do týţdňa robili čosi pre svoje 

zdravie. 

Dňa 8.6.2011 sa ţiaci našej školy 3., 4., 5. a 6.ročníka zúčastnili I.ročníka plaveckých pretekov, 

ktoré organizoval Klub vodného póla Kúpele Piešťany v spolupráci s MsÚ Piešťany. Súťaţili v ka-

tegóriách: dievčatá a chlapci podľa ročníkov registrovaní, štafeta dievčat podľa ročníkov, štafeta 

chlapcov podľa ročníkov. 

1.miesto-Štafeta chlapci M.Kluc, R.Pišný, Š.Broš, H.Drozd, 4.tr., 

2.miesto-A.Kohút, 3.tr., 

2.miesto-Štafeta chlapci A.Juliny, P.Filo, M.Matejka, R.Mladý, 5.tr., 

3.miesto-Štafeta chlapci A.Kohút, F.Vido, G.Juliny, A.Janoška, 3.tr. 

 

1. Potrebujeme: vyšívacie bavlnky 3 

farieb, noţnice, zapínací špendlík. 

2. Odstrihneme 6 nití: 2 ţlté, 2 červe-

né, 2 modré. 

Postup: nite zviaţeme na uzol a upletieme krátky vrkô-

čik. Opäť uviaţeme uzol a nite usporiadame a upevní-

me zatváracím špendlíkom o podloţku. 

3. Postup: nite zviaţeme na uzol a upletieme krátky 

vrkôčik. Opäť uviaţeme uzol a nite usporiada-

me a upevníme zatváracím špendlíkom o pod-

loţku. 

4.Začíname ţltou bavlnkou z ľavej strany do pravej a 

na kaţdú farbu uviaţeme 2 základné uzly. Potom 

pokračujeme druhou ţltou rovnako. 

Následne náramok otočíme a znova uviaţeme 

ţltou bavlnkou 2 rady. Postupujte podľa návo-

du (jednotlivé písmenká určujú farbu bavlnky): 

Ţ * Ţ * Č * Č * M * M 

Ţ * Č * Č * M * M * Ţ 

Č * Č * M * M * Ţ * Ţ 

*** otočiť *** 

Ţ * Ţ * M * M * Č * Č 

Ţ * M * M * Č * Č * Ţ 

M * M * Č * Č * Ţ * Ţ 

*** otočiť *** 

Ţ * Ţ * Č * Č * M * M 

Ţ * Č * Č * M * M * Ţ 

Č * Č * M * M * Ţ * Ţ 

Č * M * M * Ţ * Ţ * Č 

M * M * Ţ * Ţ * Č * Č 

*** otočiť*** 

a pokračovať ako predtým. 

5.Nakoniec oba konce za-

pletieme do vrkôčikov. 

Hotovým náramkom 

potešíme svojich pria-

teľov. 
Pripravila p.učiteľka J.Ščípová 



 

 

 

Šťastie 
(Úvaha) 

 Šťastie kaţdý z nás chápe inak. Niekto ho dokonca prevteľuje do osoby – Šťasteny. 

Ale ako to v skutočnosti so šťastím je ? Sadne si na koho chce ? Prečo máme niektorí šťas-

tie a niektorým sa smola lepí na päty? Veľmi diskutabilná otázka. Vraví sa, ţe kaţdý si je 

strojcom vlastného šťastia. Ale môţe azda malé nevinné dieťa za to , ţe sa narodí bez zra-

ku ? Určite nie. S ľuďmi je to väčšinou tak, ţe čím viac majú šťastie, tým viac ho chcú. 

A zase ľudia, ktorí v ţivote veľa šťastia nikdy nemali, sa tešia z maličkostí. Tým by sme 

mohli závidieť. Šťastie je čarovné. Dokáţe nám na tvári vyvolať úsmev, potešiť nás 

a zlepšiť nám náladu, napríklad aj keď na poslednú chvíľu stihneme autobus...aj to je šťas-

tie. To slovo pouţívame tak často a predsa nevieme jeho presný význam. Ale poznáme jeho 

zázračné účinky, čo sa ho len človek nahľadá na svojej ceste ţivotom. Tí šťastnejší ho ná-

jdu a znova sme pri šťastí. Ak nájdeme šťastie, tak máme šťastie, ţe sme ho našli. Šťastie je 

teoreticky to najdôleţitejšie v ţivote. Byť šťastný a robiť ostatných šťastných – to je úloha 

človeka. Ale ja si myslím, ţe by sme sa mali tešiť aj z maličkostí. To je recept na šťastie. 

Potešiť sa, keď v škole zvládnem písomku. A hneď mi je lepšie, som šťastnejší. Niektorí 

ľudia sú poverčiví a na dvere si vešajú podkovy. Ale ciele nám nepomôţu dosiahnuť pod-

kovy nad dverami. Ale len my sami. 

           Adam Peroff, 9.trieda 

1.6. oslavujú deti svoj sviatok MDD-

Medzinárodný deň detí. Na našej škole je 

zvykom osláviť tento deň športom. 

3.6.2011 nohejbalisti z obce Banka zorga-

nizovali Nohejbalový turnaj pre ţiakov 

našej školy. Súťaţe sa zúčastnili chlapci, 

dievčenské druţstvo zatiaľ nemáme. Tur-

naj začal ráno a pokračoval do poludňaj-

ších hodín. Súťaţiacim, ale aj divákom sa 

počas príjemného slnečného dňa podávalo 

občerstvenie-kofola a párky. Víťazi získa-

li putovný pohár a zaujímavé ceny. Na 

záver musíme poďakovať aj pani ućiteľke 

Výsledky: 
1.miesto: M.Koleňák, M.Mihok, J.Guriš (9.tr.) 

2.miesto: M.Minčeff, S.Rybárik, T.Trakalo (7.tr.) 

3.miesto: M.Broš(7.tr.), M.Gotthardt(8.tr.), 

F.Julíny(9.tr.) 

Najlepším hráčom Nohejbalového turnaja sa stal 

Martin Koleňák z víťazného druţstva. 

Víťazné družstvo turnaja s nohejbalis-

tami Banky. 

Čertova pec 
Povesť 

 

 V kraji pod vŕškami Povaţského Inovca na ľavej strane Váhu dosť často pršalo. 

A keby len pršalo! Boli tam neustále búrky, ba padali aj krúpy.  Blesky šľahali hlavne nad 

najvyšším vrchom zvaným Havran, pretoţe sa nad ním vţdy prevaľovali mraky ťaţké 

a čierne ako havranie perie. Ľudia sa tam báli aj pozrieť, nieto ešte chodiť. 

Jedného dňa, opäť hrmelo, blýskalo, lialo, sa rozho-

dol smelý  šuhaj Paľko, ţe sa tam pôjde pozrieť 

a príde na tú záhadu. Zobral si palicu a plášť a šiel. 

Stúpanie bolo strmé, do očí mu šľahali prúdy daţďa, 

aţ tu zrazu na hrebeni vrchu v malej dolinke  zbadal 

jaskyňu. Podíde bliţšie a neverí vlastným očiam. 

Samé blesky a hromy a hemţilo sa to tam nejakými 

divnými tvormi. Podišiel ešte bliţšie – a vtedy ich 

uvidel! To čertiská svadbu mali. Všetko bolo červe-

né, všade sa blýskali ligotavé ozdoby, kvety, aţ oči 

prechádzali.  Mladucha bola škaredá ako noc, celá 

v červenom rúchu, na ktorom sa ligotalo mnoţstvo trblietavých kvetov. Všetci svadobčania 

boli ozdobení ligotavými pierkami. A to od nich sa odráţali tie blesky. Dupotali tak, aţ sa 

zem otriasala a hrmenie bolo počuť široko-ďaleko. Paľko počul, ako sa dvaja čerti rozprá-

vajú, ţe  to tam vraj tak  vyzerá vţdy, keď sa čerti ţenia. 

A  veru nečakal, kým ho zbadajú. Utekal, utekal, aţ sa zastavil v dedine. Tam vyrozprával 

všetko, čo videl. Ľudia odvtedy nazvali tú jaskyňu Čertova pec.  A vţdy, keď bola búrka, 

vravievali: „ To sa zasa čerti  ţenia!― 

            S. Schmitt, 5. trieda 



 

 

Hľadáme talenty 

 Ticho 
(Úvaha) 

 Ticho pre mňa znamená - ţiadny zvuk. Myslím si, ţe ticho nemôţe nastať nikdy, lebo 

by nebol ţivot. Vţdy niečo robí zvuk, napríklad mucha, vrzgot lavíc alebo rozprávanie. Pod-

ľa môjho názoru, ani človek nevie byť celý ţivot potichu. Keby nerozprával, zabudol by to 

a keby bol sám, začal by sa rozprávať s vecami okolo seba. Keby nastalo ticho, nevedeli by 

sme komunikovať, ani rodičia by nevedeli vychovávať svoje deti. Ani zvieratám by nebolo 

dobre. Ticho môţe znamenať aj to, ţe v miestnosti je pokoj a nikto nerozpráva, len počúva. 

Ticho nemusíme vţdy ţiadať, niekedy chceme, aby ticho nebolo. Na koncertoch kaţdý tlie-

ska, kričí a speváčka sa tomu teší. Teší sa aj tomu, keď spolu s ňou fanúšikovia spievajú. 

Vtedy ticho nie je. Vo vesmíre je veľa telies a ani tam nie je absolútne ticho. Meteority, ka-

mene a rôzne telesá robia hluk. Ticho pre mňa znamená aj to ,ţe nerozprávam. Myslím, ţe 

pre niektorých ľudí ticho neznamená nič. Vtedy asi chcú aby ticho neexistovalo. Ticho je 

zdravé, ale nie pre mladých. Keď mama pozerá správy aj ona nám hovorí ,aby sme boli ti-

cho. Aj ja zvyknem hovoriť sestrám, aby boli ticho, lebo sa učím. Na svete kaţdý pouţíva 

slovo ticho, hoci v iných jazykoch. 

          Alţbeta Julinyová, 9. trieda 

Kocúr Kubo a návšteva u anduliek 
 Ja som ročný fešák Kubo. Máme doma v klietke andulky. Stále si štebocú a ja ne-

viem, o čom sa rozprávajú. Keďţe som zvedavý, tak som ich šiel navštíviť! Ale moja pani 

mi to zakazuje: „Kubo, neopováţ sa vyrušovať andulky!― Keď bola v kuchyni, vyskočil 

som na stôl. Labkou som do klietky hrkol, aby sa išli so mnou hrať. A zrazu, bác! Klietka 

bola na zemi. Nastal buchot, pribehla pani a ten krik, čo spustila, to si ani predstaviť ne-

viete. Nakoniec som utiekol do záhrady. A tam bol susedov kocúr, ktorý sa chcel iba so 

mnou biť. No nemám ja ťaţký ţivot!? 

           Jaroslav Kuběna, 5.trieda 

Leto 
Prekrásne, slnečné. 

Zohrieva, zabáva, privoláva. 

Deti sa naň veľmi tešia. 

Slnko. 

Patrik Klampár, 8.trieda 

More 
Veľké, modré. 

Chladí, vlní, láka. 

Ryby tam majú svoj domov. 

Voda. 

Patrik Klampár, 8.trieda 

1.a 3.ročník 
1.a 3.ročník 


