
Jarné recepty 

Jarný šalát 

Jar je tu a s ňou na nás občas prichádza jarná únava. Je to preto, že naše telo má po 
zime nedostatok vitamínov. Okrem pobytu na čerstvom vzduchu a na slnku je 
dobré dodať mu vitamíny aj zdravými jedlami zo zeleniny a ovocia. Prvú zeleninu si 
už môžeme kúpiť aj na trhu alebo vypestovať sami v skleníku či fóliovníku. 
Napríklad reďkovku alebo pažítku na chutný jarný šalát. 

Potrebujeme: 

2 zväzky reďkovky, 2 zväzky jarnej cibuľky, 100 g šalátovej 
uhorky, 1 kyslú smotanu, 250 g zemiakov, 3 polievkové lyžice 
majonézy, 1 polievkovú lyžicu octu, štipku mletého čierneho 
korenia, štipku soli 

Ako na to: 

Reďkovky a cibuľku očistíme a nakrájame na malé kolieska. 
Pridáme soľ, ocot, mleté čierne korenie. Potom pridáme na kolieska nakrájanú uhorku. Zemiaky 
uvaríme v šupke, necháme vychladnúť a pokrájame ich na osminky. Napokon pridáme majonézu a 
smotanu a dobre premiešame. Dáme do uzavretej nádoby do chladničky odležať, najlepšie niekoľko 
hodín.  

Trasená torta s 

mandarínkami 

Potrebujeme: 

2 hrnčeky polohrubej múky, 1 balíček prášku do pečiva, 
1 hrnček krupicového cukru, 1 balíček vanilkového 
cukru, 3 vajcia, 1 hrnček mlieka, 1 hrnček oleja, na 
plnku 1 mandarínkový kompót, 250 ml šľahačkovej 
smotany, 1 balíček pudingu Creme Olé bez varenia s 
vanilkovou príchuťou 

Ako na to: 

Múku preosejeme a zmiešame s práškom do pečiva. Pridáme cukor, 
vanilínový cukor, vajcia, mlieko a olej. Ručne vymiešame hladké 
cesto, ktoré dáme do vymastenej a múkou vysypanej tortovej formy. 
Pečieme pri 180°C asi 25 minút.  

Do uzatvárateľnej plastovej misy vlejeme kompót aj so šťavou, 
prilejeme šľahačku a pridáme puding bez varenia. Nádobou 
trasieme, kým sa suroviny nespoja. Vychladnuté cesto pozdĺžne 
prekrojíme a potrieme polovicou plnky. Prikryjeme druhou 
polovicou cesta a navrch dáme zvyšok plnky. Necháme vychladnúť 
v chladničke do druhého dňa. Potom tortu ozdobíme šľahačkou a 
strúhanou čokoládou. 
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Milí Syslári! 

Konečne sme sa dočkali a je tu jar. Aprílové počasie sa nám 
ohlasuje prehánkami, ale aj peknými dňami plnými slniečka. 
Zasa nastal čas výletov do prírody, opekačiek, prechádzok po 
meste a zmrzlinových hodov. Spolu s pani učiteľkami plánuje-
me výlety a exkurzie. Deviataci úspešne zvládli náročné Testo-
vanie 9 a pomaly vbiehajú do „cieľovej rovinky“ svojho štúdia 
na základnej škole. Z prváčikov, ktorí sa na začiatku školského 
roka zoznamovali s abecedou, sa stávajú zdatní čitatelia.  Aj 
my ostatní máme za sebou viaceré vydarené aktivity a poduja-
tia, o ktorých sa dočítate na našich stránkach. Tak teda ― prí-
jemné čítanie! 

 Redakčná rada 

Jar nás ťahá von 
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Veršujeme  

ku Dňu Zeme Naša Pani Zem, 
ty nás rada máš 
a my, ľudia neporiadni, 
sme ti na obtiaž. 
 
Pani Zem, Pani Zem, 
ty nás miluješ, 
ako mama dobrá 
nás nasycuješ. 
  
 Filip Sova, 3. trieda 

 

Pani Zem 

Slávime Deň Zeme 

22. apríla Deň Zeme je 
a my ho oslavujeme. 
Ten, kto chce oslavovať, 
musí niečo pripravovať. 
 
Moja mama upratuje, 
tato ju v tom podporuje. 
Zem nám dala dobrý život 
a za to jej ďakujeme! 
  
 Kristína Čunčíková, 3. trieda 

Deň Zeme 

Milí žiaci, všetci vieme, 
že 22. apríla je Deň Zeme. 
V tento deň sa neučíme, 
o Zemi sa poučíme. 
 
Zem si musíme chrániť, 
pred zničením brániť. 
Rieky, lesy, celú Zem 
treba chrániť, ja to viem. 
  
 Roman Ročiak, 3. trieda 



Naši žiaci sa v mesiaci marec zúčastnili na 
Geografickej olympiáde, na Pytagoriáde. Na 
Biblickej olympiáde nás reprezentovali žiaci 
M. Lúčny z 9. ročníka, M. Šmehlík a A. Ja-
noška zo 7. ročníka. 

V mesiacoch marec a apríl naďalej prebieha-
la matematická korešpondenčná súťaž Max 
a Maxík. 

Naše mažoretky a deviatačka Sara Schmitt 
nás úspešne reprezentovali na tanečnej súťa-
ži v Mestskom kultúrnom stredisku v Pieš-
ťanoch. 

V súťaži Spell and Tell získal náš tím krásne 
druhé miesto. 

V dňoch 24. a 25. marca sa konalo okresné 
kolo súťaže Hollého pamätník v prednese 
poézie a prózy, kde piatak Lukas Schmitt 
získal tretie miesto. 

Dňa 27. marca sme si pripomenuli Deň uči-
teľov. Zároveň sa v tento deň uskutočnila 
zbierka Ligy proti rakovine ku Dňu narci-
sov. Pri zbierke pomáhali žiaci 9. ročníka. 

31. marca sa konala beseda pre žiakov dru-
hého stupňa o riekach Váh a Hron. 

Zo života našej školy 31. marca sa uskutočnilo Rozprávkové popoludnie pre I. 
stupeň a Noc s Andersenovými rozprávkami pre II. stu-
peň. Viac sa dočítate na ďalších stranách nášho časopi-
su. 

V marci - mesiaci knihy sa na našej škole uskutočnili 
aktivity venované podpore čítania. Žiaci 8. a 9. ročníka 
si pripomenuli jubileá M. Figuli a F. Hečka, žiaci nižších 
ročníkov si pripravili v triedach výstavky obľúbených 
kníh, z ktorých si postupne čítali. 

15. apríla sa v našej škole uskutočnilo Testovanie 9. 

17. apríla sa piataci zúčastnili na krajského kola súťaže 
Jazykový kvet v Trnave, kde so svojou dramatizáciou 
Hamleta získali prvé miesto v kategórii II.AJ dráma ― 
prevzatá tvorba a postúpili do celoštátneho kola súťaže. 
Pripravovala ich pani učiteľka Šprláková. 

22. apríla si žiaci I. stupňa rôznymi aktivitami pripome-
nuli Deň Zeme. 

 A. Kovchar a Z. Chalásová, 9. trieda 

Vo štvrtok 2. apríla uskutočnil turistický 
krúžok našej školy pod vedením pani učiteľ-
ky Šišanovej jarný výlet na Čertovu pec. 
Na výlet sme išli autobusom. Vystúpili sme 
na zastávke pri motoreste Čertova pec, od-
kiaľ sme šliapali okolo bývalého kempingu 
po zelenej značke údolím potôčika. V ohra-
de nás zaujali malé kozliatka a čínske prasa-
tá. Počasie bolo super a pri stúpaní k hrebe-
ňu sme zhadzovali bundy, lebo nás slnko 
poriadne zohrievalo.  
V pláne bolo opekanie na Zlatom vrchu, ale 
problém bol, že sa nám ho nepodarilo nájsť. 
Lesáci sa riadne činili a z lesa vzniklo rúba-
nisko, kde sme nenašli žiadnu tabuľku, ktorá 
by nás naviedla, kde máme odbočiť. Takže 
sme to po krátkom hľadaní napokon vzdali 
a cez Plešiny sme sa vybrali do cieľa ― na 
Ahoj. Tam sme si opiekli a oddýchli. Prvé 

turistické jarné kilometre máme teda úspešne za sebou.  
 Monika Jankechová a Tereza Červeňanská,  8. trieda 

Výlet na Čertovu 

pec a Ahoj 

Si filmový fanúšik? Otestuj 

svoje vedomosti! 

Trochu sme sa pohrali s názvami dvanástich známych filmov. Skús napísať všetky správ-
ne na papier a čo najskôr ich dones pani učiteľke Cíbikovej. Víťaz získava sladkú odmenu! 
 
1. Sedem rokov v debete – príbeh tatranského horolezca, ktorý už dosť dávno nedostal výplatu a stretá-

va sa pri smetiakoch s hladnými medveďmi. 

2. Planéta Košíc – sci-fi odohrávajúce sa na Luníku IX v roku 2055. 

3. Posledný molitan – dokument  o živote bezdomovca Dezidera pod Krajinským mostom, ktorý si pri-
pravuje svoju papierovú škatuľu na blížiacu sa zimu. 

4. Ruský park – romantický film z prostredia ruských milionárov. 

5. Tarzan z rodu office – krimidráma z prostredia veľkej počítačovej firmy, kam sa snaží preniknúť jed-
noduchý dedinský chlapec. 

6. Hľadá sa Šani – dojímavý dokument o utečencovi z detského domova v Medzilaborciach. 

7. Kľud makového slíža – záznam z koncertu punkovej kapely Horkýže makové slíže. 

8. Doba ľudová – dokument o Nežnej revolúcii z roku 1989. 

9. Mortal kombajn – akčný film z prostredia slovenských kombajnistov pracujúcich v noci nadčas. 

10. Palica v krajine náznakov – horor z učiteľského prostredia, kde sa každé previnenie kruto trestá. 

11. Krotitelia tukov – nová reality šou zameraná na chudnutie. Účinkujú známe osobnosti slovenského 
šoubiznisu. 

12. Lovci dokladov – dokument o práci štátnej polície na cestách s heslom Pomáhať a chrániť. 

 
 Richard Bednárik, 7. trieda, komentáre doplnila p. učiteľka Cíbiková 

28. marec - deň učiteľov 

Každý rok si dňa 28. marca pripomíname Deň učiteľov. Jeho patrónom je Ján 
Amos Komenský, učiteľ národov. V našej histórii je však viacero slávnych pedagó-
gov, ktorí si zaslúžia, aby sme si ich pripomínali: 
 
Martin Palkovič žil v 17. storočí. Bol rodákom z Chtelnice a rektorom Trnavskej 
univerzity. Neskôr pôsobil ako profesor vo Viedni a rektor v Košiciach. Zomrel 
tragicky, zavraždil ho najatý vrah v roku 1662. 
 
Adam František Kollár bol radcom cisárovnej Márie Terézie a významným vzde-
lancom. 
 
Matej Bel z Očovej, ktorý žil v 17. až 18. stor., nazývaný aj Veľká ozdoba Uhor-
ska, bol významným vedcom a osvietenským učencom (na obrázku). 
 
Samuel Tešedík - žil na prelome 18. a 19. storočia, bol učiteľom, vedcom a humanistom. 
 
Učiteľmi boli aj mnohí slovenskí spisovatelia, napr. Ján Kollár, Ľudovít Štúr, Martin Kukučín (ktorý sa 
neskôr stal lekárom), Jozef Cíger-Hronský, Milan Rúfus, Dominik Tatarka, alebo aj spisovateľky, ako na-
príklad Mária Rázusová-Martáková, Mária Ďuríčková, Zlata Dônčová alebo Mária Jančová.  
Zo súčasných autorov je učiteľom napríklad Ján Navrátil, Dušan Dušek, Anna Kollárová či Ondrej Sliac-
ky. 
 Zuzana Chalásová, 9. trieda 



Vtipy  

Na obecný úrad dobehnú dvaja rozhádaní občania. 
Jeden už vo dverách kričí: 
„Starosta, chcem spravodlivosť! Janova krava bola v 
mojej ďateline!“ 
Starosta na to: „A čo tak kričíš?! Janova krava bola v 
tvojej ďateline, tvoja ďatelina je zasa v Janovej kra-
ve. Ste si kvit a môžete ísť obidvaja domov!“ 

Pamätáte sa ešte na chvíľu, keď ste dostali od 
rodičov svoje prvé hlinené prasiatko na penia-
ze?  
Tak to bola presne tá chvíľa, keď vás naučili 
dávať vaše peniaze sviniam! 

Optimista vidí na konci tunela svetlo. 
Pesimista vidí na konci tunela tmu. 
Realista vidí na konci tunela vlak. 
A rušňovodič vidí troch blbcov na koľajni-
ciach. 

Bača kričí na valachov: 
„Chlapi, vypustite kozy! Prišli českí 
turisti a chcú vidieť, ako vyzerajú 
kamzíky!“ 

Dedkovi prišiel telegram: „Narodilo sa nám 
dieťatko! Blahoželáme k prvému vnúčaťu!“ 
Dedko sa chytí za hlavu: „Ani nenapíšu, či je 
to chlapec alebo dievča, a tak teraz neviem, či 
som sa stal dedkom alebo babkou!“ 

Učiteľka hovorí: 
„Chalani vzadu, keby ste sa tichšie bavili o vče-
rajšej párty, a dievčatá v strede, keby ste tak 
nevýskali pri tom četovaní na mobiloch, tak by  
sa vašim spolužiakom v predných laviciach 
lepšie spalo!“ 

Zadajte heslo: 
kapusta 
Heslo musí obsahovať viac ako 8 znakov! 
kyslá kapusta 
Heslo musí obsahovať aspoň 1 číslicu! 
3 kyslé kapusty 
Heslo nesmie obsahovať diakritiku! 
3 kysle kapusty 
Heslo nesmie obsahovať medzeru! 
3sprostekyslekapusty 
Heslo musí obsahovať aspoň 1 veľké písmeno! 
3SprosteKysleKapustyDajMiUzTenBlbyPristup 
Ľutujeme, toto heslo už niekto používa. Zadajte iné. 

V marci a apríli sme v kalendári našli tieto zaujímavé dni: 

8. 3.  Medzinárodný deň žien - ...tento deň oslavujeme od roku 1910, keď v New Yorku štrajkovalo viac 
ako 10 000 krajčírok za lepšie pracovné podmienky? 
12. 3.  Svetový deň obličiek - ...pravá oblička býva zvyčajne menšia a nižšie uložená ako ľavá? 
15. 3.  Svetový deň spotrebiteľských práv - ...založil ho prezident J. F. Kennedy, ktorý tvrdil, že každý 
spotrebiteľ má právo na bezpečnosť výrobku, právo byť vypočutý, právo byť informovaný a právo vybrať 
si? 
22. 3. Svetový deň vody - ...najdrahšiu vodu na svete pijú (samozrejme, mimo našej planéty) kozmonauti 
na vesmírnej stanici ISS. Jeden pohár vody tam vyjde na približne 3 000 dolárov. 
25. 3. Deň zápasu za ľudské práva - ...hoci otrokárstvo a obchod s otrokmi boli zrušené, ešte stále ná-
jdeme krajiny, kde sú ľudia zotročovaní? Napríklad v africkom štáte Mauretánia otrokárstvo oficiálne fun-
guje a požíva právnu ochranu. 
28. 3. Deň učiteľov - ...prvý slovenský učiteľský ústav, čiže školu vychovávajúcu budúcich učiteľov, zria-
dili v Spišskej Kapitule v roku 1819? Učilo sa v ňom po latinsky, slovensky a nemecky. 
12. 4. Svetový deň letectva a kozmonautiky - ...náš prvý kozmonaut, Ivan Bella, ktorý sa do vesmíru 
dostal na ruskej vesmírnej lodi Sojuz v roku 1999, oslávil minulý rok 50-tku? 
17. 4. Svetový deň hemofílie - ...túto dedičnú poruchu zrážania krvi prenášajú ženy a trpia ňou muži? 
29. 4. Svetový deň vodiacich psov - ...prvé vodiace psy boli využívané v Nemecku, keď po prvej svetovej 
vojne v dôsledku nasadenia bojových plynov prišlo mnoho vojakov o zrak? 
 Laura Némethová a Anastasiya Kovchar, 9. trieda 

Listujeme v kalendári 

VEDELI STE, ŽE...? 

Hľadáme talenty 

Budovy, lesy, jazerá. Všetko je z 
diaľky pekné, lebo nie je vidieť 
to zlé. Ale keď sa pozrieme bliž-
šie, vidíme celú tú špinu, alebo 
zas krásu.  

To isté je aj s ľuďmi. Z diaľky sa 
nám zdajú „v pohode“, no keď 
ich spoznáme bližšie, príde nám, 
akoby sme spoznali novú osobu. 

Čo je to vlastne priateľstvo? Je to 
isté puto, založené na dôvere a 
vzájomnom porozumení ― bu-
dované roky.  

Priatelia sú ako lode. Povedzme, 
že začíname všetci ako lode s 
nepriepustným trupom. Časom 
sa však všeličo stane ― prvé 
nezhody, hádky, sklamania. 
Začneme prehrávať, vzďaľovať 
sa. Trup lode na niektorých 
miestach popraská. Už pri 
prvých prasklinách je koniec 
neodvratný. Ale uplynie dlhý čas 
medzi tým, kým sa zjavia prvé 
praskliny a kým sa rozpadneme. 
Iba v tomto čase dokážeme 
dobre vidieť jeden druhého, lebo 
sa pozeráme cez vlastné 
praskliny do cudzích.  

Keď nás priateľ sklame alebo 
podrazí, vždy to veľmi bolí a 
vysporiadavame sa s tým dlho a 
nepríjemne. Prečo sa to vlastne 
deje? Ako môže priateľ tak 
ublížiť? A ako odpustíme? Ak 
nám na danom priateľstve záleží, 
spravíme čokoľvek, aby sme ho 
zachránili.  

Ale môže sa stať, že to dopadne 
tak isto. Veď predsa ― keď čítate 
tú istú knihu ešte raz, koniec sa 
nezmení. Nastane až vtedy, keď 
si povieme: „Konečne si viem 

Priateľstvo je 

isté puto 

predstaviť život bez neho, bez nej, vzdať sa toho 
nášho kamarátstva a prestať cítiť tú vzájomnú 
prepojenosť koreňov, aj keď to steblo trávy už 
nikdy nebude trs. 

 Tereza Červeňanská, 8. trieda 

 

Ja si myslím, že priateľov netreba mať veľa. Treba mať niekoho pri 
sebe, s kým sa dá porozprávať, zdôveriť alebo sa proste zabávať. 
Netreba však vždy veriť hneď každému, pretože niektorí ľudia 
nemusia byť takí, ako sa na prvý pohľad zdajú. Treba si nájsť 
priateľa, ktorému sa dá veriť.  

Je potrebné mať pri sebe takého človeka aj preto, aby nás dokázal 
podržať v horších situáciách, alebo aj rozosmiať. Toto priateľstvo 
si treba udržiavať, vrátiť tomu druhému to, čo dal aj on vám.  

Treba byť úprimný v každej situácii. Myslím si, že by tomu človeku 
urobilo horšie to, keby ste mu hovorili vždy len to pozitívne o ňom, 
ako keď mu poviete pravdu do očí. Ak ten človek prijme pravdu, je 
ozaj priateľ. Ak nie, tak z môjho pohľadu za veľa nestojí. A aj ja 
dúfam, že mi moji ozajstní priatelia hovoria všetko, čo si o mne 
myslia, aj čo sa im na mne nepáči. 

 Michal Jančár, 8. trieda 

Vrabec 

Milujem ten jemný vietor, 
kam vrabec práve vzlietol. 
Pomedzi ten sladký dážď, 
na oblohe tvorí plášť. 
 
Hľadá, blúdi medzi mrakmi 
nad našimi zrakmi. 
Cesty späť už niet, 
stráca sa mu tento svet. 
 
K tomu hromy, blesky bijú, 
krajinu od zlého obmyjú. 
Ale vrabec letí vpred, 
až nájde búrky stred. 

Nechá prírodu ho unášať, 
kvapky do neho vrážať. 
Však jemu to nevadí, 
lúči sa so svetom v pozadí. 
 
Na druhý deň búrka skončila, 
čo mohla, to zničila. 
Čo s vrabcom stalo sa? 
To kým žijeme, nedozvieme sa. 
 
 Monika Jankechová, 
8. trieda 



Dňa 22. apríla sme si v našej škole pripomenuli Deň Zeme. Žiaci na druhom 
stupni vytvárali rôzne nástenky s témou ochrany životného prostredia. Na pr-
vom stupni venovali Dňu Zeme celé vyučovanie. Najskôr si pozreli zaujímavé prezentácie o tom, ako 
môžeme chrániť naše životné prostredie tým, že napríklad separujeme odpad, neznečisťujeme a ne-
míňame vodu, pomáhame pri čistení našej obce a tak podobne. Určite je veľmi dôležité, aby už aj tí 
najmenší vedeli, že sklo, kovy a plasty sa v prírode nerozložia len tak ľahko ako ohryzok z jablka alebo 
papierový servítok.  

Potom vypracovali žiaci pracovné listy, v ktorých si preverili svoje vedomosti a znalosti o ekológii. V 
triedach s pani učiteľkami nakreslili, ako sa správne starať o životné prostredie. Na záver dopoludnia 
sa vybrali na školský dvor, kde kreslili kriedami na asfalt kresby s témou ochrany životného prostredia. 
Určite aj vďaka takýmto Dňom Zeme v našej škole pomáhame chrániť naše prostredie a prírodu. 

   Natália Zemková, 7. trieda 

Pripomíname si Deň 

Zeme 

Chceli by sme žiť na krásnej Zemi, 
dýchať čistý vzduch a piť vodu 
z čistého prameňa. 
Aby sa stromy zelenali 
a slnečné lúče hriali, 
vtáčiky štebotali 
a kvietočky voňali. 
 
Čo sme preto urobili? 
Koľko stromov vysadili? 
Vyčistili les či stráne? 
Ale kdeže, odpadkov je všade dosť. 
Popri ceste, v rieke, v lese, 
ba i v meste. 
 
Poďme, deti, dnes spolu, 
vyčistiť okolie i školu, 
aby sa nám krajšie žilo 
a prírode sa odľahčilo. 

 Erika Obhlídalová, 3. trieda 

Deň Zeme 

Zem sa zobudila 

Zem sa práve zobudila, 
všetky kvietky povzbudila. 
Hlávky milé vytŕčajú, 
na deti sa usmievajú. 
 
Všade vládne jarný zhon, 
poďme všetci rýchlo von. 
Rúčky k dielu priložme, 
všetko pekne upracme! 

 Michaela Čárska, 3. trieda 

Naša Zem 

Na našej Zemi 
stále slnko svieti 
a z toho radujú sa 
všetky deti. 
 
Preto neubližujme 
Zemi našej, 
odpadky zbierajme radšej! 
 
Lebo keď nebude na Zemi 
čisto a jasne, 
aj to slniečko 
potom zhasne. 
 
 Sofia Gažová, 3. trieda 

Z rozprávky do rozprávky a 

rozprávková noc v škole 

V posledný marcový deň sa 
v našej škole uskutočnil druhý 
ročník podujatia Rozprávková 
noc v škole. Tento rok nebol 
určený len nám druhostupnia-
rom, ale aktivity boli popolud-
ní pripravené aj pre žiakov na 
prvom stupni pod názvom Z 
rozprávky do rozprávky. V 
telocvični si najskôr pozreli 
prezentáciu a zmerali si sily v 
rôznych súťažných disciplí-
nach. Napokon sledovali roz-
právky a čítali si z rozprávko-
vých knižiek.  

Kým minulý rok boli témou 
Dobšinského rozprávky, tento 
rok bol venovaný Hansovi 
Christianovi Andersenovi. 
Presne 2. apríla sme si totiž 
pripomenuli 210. výročie jeho 
narodenia. 

Najskôr sme sa zhromaždili 
na hornej chodbe a pozreli si 
prezentáciu o  H. Ch. Ander-
senovi, kde sme hádali podľa 
obrázkových indícií názvy 
jeho známych rozprávok. Po-
tom už sme sa rozdelili 
do piatich vekovo zmiešaných 
tímov, v ktorých sme plnili 
úlohy v tvorivých dielňach. 
O víťazstvo sme bojovali ako 
králi, rytieri, šašovia, zbojníci 
a mágovia. Postupne sme sa  
v y s t r i e d a l i  v  t r i e -
dach―dielňach, kde sme  há-
dali správne odpovede na 
otázky z Andersenových roz-
právok, dotvárali záver málo 
známej Andersenovej roz-
právky Mikola a Mikolko pod-
ľa vlastnej fantázie a čo naj-
vtipnejšie. Potom sme vytvá-

rali komiksy na vyžrebované rozprávky, ako napr. Dievčatko so 
zápalkami alebo Snehová kráľovná. Poslednou, najpopulárnejšou 
disciplínou, bolo Divadlo, kde tímy museli vymyslieť a predviesť 
pantomímu niektorej zo známych Andersenových rozprávok. Me-
dzitým sme sa chodili ponúknuť sladkosťami do „bufetu“ a ne-
chať sa maľovať na tvár. 

Po skončení všetkých disciplín sme sa rozdelili na dve skupiny a 
pozerali rozprávky Malá morská víla a Škaredé káčatko. Potom už 
nasledoval rozchod do tried a voľný program, ktorý sme využili na 
nočné rozhovory, ďalšiu zábavu a sledovanie filmov. Rozišli sme 
sa ráno unavení, ale spokojní s dobrou zábavou. Pre nás deviata-
kov bola táto rozprávková noc v škole síce posledná, ale všetci 
ostatní sa už teraz tešia na jej ďalší - budúcoročný ročník. 

 Laura Némethová a Sara Schmitt, 9. ročník 


