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V piatok 16.10.2015 sa v telocvični školy konala akcia ku Dňu zdravej výživy. Tréneri z pro-

jektu Waymylife, Róbert Kreana, Tobiáš Súkenik a Palo Chodelka si pre deti pripravili zau-

jímavú interaktívnu prednášku o zdravej strave a správnom životnom štýle. Okrem zaují-

mavých informáciío vitamínoch a potravinách, si spoločne zacvičili. Deti sa tak dozvedeli 

nielen množstvo užitočných informácií, ale naučili sa tiež nové cviky. Napriek tomu, že sa 

začínalo už ráno od prvej hodiny, maličkí prváci bez problémov zvládli cvičenie aj odpove-

danie na otázky trénerov. Tejto akcie sa postupne zúčastnili ročníky 1.-4. počas prvých šty-

roch hodín. Za pozornosť a aktivitu  dostal na konci prednášky každý žiak zdravú ovocnú 

odmenu. 

Táto školská akcia sa konala pod záštitou Školského parlamentu ZŠ s MŠ Rosina. 

Jeho cieľom je zapojiť žiakov do diania v škole, viesť ich k všímavosti, kre-

ativite a zodpovednosti za veci, ktoré sa ich týkajú. Ponúka žia-

kom možnosť spoluorganizovať školské akcie. 



 

 

 

Učili ste už na nejakej škole alebo je toto Vaša učiteľská premiéra ? Resp., kde ste 
pracovali pred  príchodom na našu ZŠ? 
Predtým som učila na súkromnej jazykovej škole. Pred materskou dovolenkou (2x) som 
učila  na ZŠ ( učím od roku 1998, quite long :) ) 
Spomínate si na Váš prvý dojem z našej školy? 
Prvý dojem ... toľko budov... zapamätám si to  ( kde je čo ?) ?  Rodinná škola, o ktorú sa 
niekto veľmi dobre stará. Veľmi dobre vybavená a upravená. Môj dojem bol pozitívny a 
stále je. 
Ako sa Vám za jeden rok pôsobenia v Rosine pozdáva škola, prostredie, žiaci... ? 
Ohúrili ma žiaci, v pozitívnom zmysle slova. Stalo sa mi tu prvýkrát, aby mi žiak- chlapec 
otvoril dvere. A nie len to, deti sú tu iné – úžasné.  Slušnejšie a poctivejšie, zdvorilejšie  a 
otvorenejšie. Nie je to len povrchný vzťah. Teším sa  každé ráno do práce a po víkende na 
pondelok. Prostredie... je tu pekne, vonia tráva, zeleň a v zime cítiť dym z komínov, ako na 
dedine, tú vôňu mám najradšej. A vôňu kávy . Je tu taký kľud, pohoda, žiadne veľké 
priestupky, ale pri tom živo. Takúto školu som ešte nezažila. 
Nerozmýšľali ste o tom, že by ste sem dali aj Vaše deti? 
Moji bobikovia (Saška a Kubko) chodia na školu v meste, sú  tam už zvyknutí, majú 
kamarátov, krúžky, tréningy, takže kvôli tomu  neplánujem zmeniť ich školu . 
Tento rok ste organizovali poznávací zájazd do Londýna. Prečo práve Londýn? 
Plánujete podobný „projekt"  aj v budúcnosti? 
Londýn je moja srdcovka, žila som tam, keď som bola ešte mladá a ... mladá.  Chodievam 
tam každý rok. A keď sa naskytne príležitosť aj viackrát, tak neodolám... Ľudia tam žijú in-
ak, nie tak uponáhľane a je dobré to videť a niečo si z toho odniesť. Do budúcna určite 
plánujem  niečo podobné. Je veľa krajín, ktoré treba vidieť a vyskúšať si jazyk v praxi. 
Prečo ste si vybrali práve predmety angličtina a telesná výchova? 
Prečo som si vybrala angličtinu?  Milujem všetko anglické, baví ma stále objavovať čo ešte 
neviem, pretože vždy sa v nej niečo nájde. Asi tým, že som tam žila, prirástla mi k srdcu. 
Telesná výchova – som aktívny typ; rada športujem a deti sú iné na telesnej výchove ako 
na iných predmetoch.  Ukážu sa z inej stránky. A to je pekné. 
Krúžok Zámoček, otvor sa, ponúka deťom spoznávanie zámkov a hradov na na Slo-
vensku. Nevadí Vám niekedy, že ho realizujete vo svojom voľnom čase? 
Ďalšia moja najobľúbenejšia aktivita je hiking  - turistika. Lesy, kopce, stromy, pokoj , 
tráva, vôňa...  a zrúcaniny hradov sú niečo, čo ma tiež veľmi láka.  Deti sú v prírode iné 
ako v škole, je zábava ich pozorovať a rozprávať sa s nimi. Aj vo voľnom čase chodím do 
prírody a na hrady a zámky. 
Akými činnosťami väčšinou trávite voľný čas? 
Rada cestujem, športujem, čítam skoro každý večer, bláznim sa so svojimi deťmi. 
Určite máte aj Vy svoje tajné sny či priania. Prezradíte mi, aké? 
Chcem žiť život spokojne , každý deň si ľahnúť  s tým, že som v ten deň urobila všetko v 
súlade so svojím  svedomím, tešiť sa do práce ktorá má význam. A  tešiť sa domov na 
svoju  rodinu. A chcem mať rodinný dvor so záhradkou s deťmi a vnúčatami. 
Máte fóbiu alebo strach z niečoho? 
Mám trošku strach z hadov. 
 
Pripravila: T. Mičechová, 9.A 



 

 

Otázka na úvod : Ako by si charakterizovala samú seba ? Pre tých, ktorí Ťa ešte len za-

čali počúvať alebo by Ťa chceli lepšie spoznať aj po osobnej stránke. 

Som hlavne šťastná, som aj cieľavedomá, bohužiaľ aj trochu lenivá (bojujem s tým zo všetkých 

síl). Hudba je u mňa na prvom mieste, odmalička viem, čo chcem. 

Do skupiny Podzemgang si sa dostala prostredníctvom castingu alebo si Ťa Ego vybral? 

Haha...Nie, nebol to žiadny casting, ono to prišlo celé tak náhodne. Boli sme v štúdiu, nahrala 

som skladbu „On je len kamarát“, Egovi sa veľmi páčila, tak tam narapoval slohu. Krátko na to 

išiel vydávať album Podzemgang, tak sa ma spýtal, či to tam dáme, tak som s radosťou súhla-

sila. 

Budete pokračovať v tvorbe a vydávaní albumov ako skupina aj naďalej, alebo bol Pod-

zemgang len odrazový mostík a každý člen pôjde svojou cestou? 

Neviem ti na 100% povedať, čo ďalšie Ego plánuje, ale v každom prípade si myslím, že album 

bol pre každého z nás taký odrazový mostík, hlavne preto, že každý z nás robí úplne iný štýl 

hudby. Tak myslím, že každý pôjdeme svojou vlastnou cestou. 

Vieš o niekom, s kým by si raz chcela spolupracovať? 

Určite  :) Je viac ľudí, ktorých uznávam za ich tvorbu, ale nechcem menovať konkrétne. 

Chodíš, alebo máš v pláne ísť na vysokú školu, aby si mala zadné vrátka pre prípad, že 

by sa hudba postupom času a rokov nepredávala tak, ako v dnešnej dobe? 

Popravde, na vysokú školu nejdem. Zatiaľ to takto cítim. Vyštudovala som Strednú priemyselnú 

školu dopravnú v Trnave, vďaka ktorej mám teraz dobrú prácu, popri ktorej sa môžem venovať 

naplno hudbe. Som teraz v takej fáze života, že si myslím, že má pre mňa väčší význam prax v 

mojom odbore ako vysoká škola  Ale nikdy nehovorím nikdy. 

Ako vznikajú texty a hudba k tvojim pesničkám, kde berieš inšpiráciu? 

Texty ku skladbám si píšem sama. Mojou inšpiráciou je môj život, moje pocity, moje zážitky, 

nálady, ľudia okolo mňa. O hudbu v mojich skladbách sa stará môj frajer, producent, klavirista 

a môj manažér Tomáš Gajlík. 



Píšeš ich cielene alebo vznikajú spontánne? 

Nepíšem ich nejako cielene, skôr mi vždy napadne nejaká situácia z môjho života, ktorú 

chcem opísať. Keď niečo robím, a v tom mi napadne nejaký text, hneď si ho zapíšem, aby 

som ho nezabudla . 

Na Youtube, Facebooku a internete celkovo Ťa dosť často porovnávajú a prirovnávajú 

k Aless. Fankluby vedú „komentárové vojny ” o to, ktorá z vás dvoch je lepšia. Vní-

maš Aless ako konkurentku alebo kamarátku ? 

Čo je najdôležitejšie, tak ja som speváčka a Aless je raperka, takže si myslím, že to sa nedá 

porovnávať. Ja ju nevnímam ako konkurentku. Keď sa stretneme na koncerte, tak pokecá-

me, úplne v kľude.  Proste, každá si ideme tou svojou hudobnou cestou, ktorá je odlišná aj 

keď väčšina ľudí to možno ešte teraz nevidí. 

Máš v pláne vydať v blízkej dobe svoj album alebo založiť vlastnú značku oblečenia 

ako niektorí speváci ? 

Určite chcem v budúcnosti vydať album, no v blízkej dobe asi nie. Keď budem cítiť, že 

chcem album, určite to prezradím na svojej FB stránke. Samozrejme teraz prezrádzať všet-

ko ešte nechcem, keďže mám pár vecí naplánovaných ako prekvapko, aj čo sa módy týka. 

Aká bola, respektíve je spolupráca s Egom? Neplánujete po úspešnom songu   „On je 

len kamarát”, ktorý aktuálne hráva aj Európa 2, vydať ďalšiu spoločnú pesničku ? 

Jasnačka, že skvelá. Ego je strašne dobrý človek. V blízkej dobe asi neplánujeme ďalšiu 

spoločnú skladbu… a čo bude časom sa uvidí, veď ani skladbu On je len kamarát sme ne-

plánovali  Ale prezradím vám, že koncom roka by mala vyjsť skladba v spolupráci s jedným 

raperom, ktorému hosťujem na albume. 

Ostáva Ti popri hudbe čas aj na nejaké záľuby či oddych? 

Vlastne áno. Vždy si nájdeš čas, ak chceš. Keď nie, tak sú to len výhovorky. Povedala by 

som, že môj život je dosť rýchly. Stíham chodiť do práce, písať texty, chodiť na hodiny spe-

vu, cvičiť spev ešte doma, nahrávať nové skladby, točiť klipy, chodiť na koncerty, no jediné 

čo nestíham—spať.  Väčšinou som stále unavená, a potom sú moje voľné dni také, že pre-

spím trinásť hodín v kuse. 

 



TO ALEBO TO ? 

Pop alebo rap ? Hlavne hudba. 

Internet alebo televízia ?  Internet, televíziu som nepozerala už dosť dlho. Radšej chodím 

do kina. 

Čaj alebo káva ?  Čaj. 

Kontrafakt alebo Podzemgang ? Moravanka. 

Kariéra alebo rodina? Oboje. 

 Kamenný obchod alebo e-shop ? Aj, aj. 

 Nohavice alebo sukňa ? Nohavice jednoznačne. Necítim sa 3x pohodlne v sukniach. 

 Mäso alebo zelenina ?  Mäso. Nič proti vegetariánom, ale ja nejem žiadnu zeleninu. 

 Facebook alebo Instagram ? Každý z nich má nejaké výhody, no Instagram mi príde taký 

súkromnejší. 

 Muž s bradou alebo bez brady ? Ako ktorý. Ale najviac asi muž, ktorý sa oholí a dva dni 

na to má takú jemnú bradu. Tak to sa mne osobne najviac páči. 

 

 

 

 

 

Napísala: T. Mičechová, 9.A 

Foto: zdroj internet 

 



 

 

 

 

Hej ty, čo si ma tak zmohla 
láskou na prvý pohľad 

iba ty ten pohľad taký máš. 
 

Tuším, čo sa stane potom 
niekde som už počul o tom, 
že ten pohľad príde iba raz. 

 
Hej ty, vymyslím ti mená 
chvíľu tancuj iba pre mňa 

nenechávaj ma na pochybách. 
 

Len ty ja a mandolína, 
možno ešte kvapka vína 

myslím, že nám nič viac nechýba. 
 

Refrén: 
Iba jeden život s tebou 

mi celý nestačí, mi nestačí. 
Lebo s tebou žiadne nebo  

sa nikdy nemračí. 
 

Hej ty, zoberiem ťa niekam  
ďalej ako do ďaleka 

budeme tam šťastní uvidíš. 
 

S tebou každý ďalší život 
prežijem vždy náruživo  

už teraz sám sebe závidím.  

 

 

 

 

 

 

                                       Spracovala: E. Ďurišová, 5.A 

                                Zdroj + foto: internet                              



 

 

Ako dlho sa venujete herectvu? Bola to Vaša rodina, ktorá vás inšpirovala stať sa her-

ečkou? 

Herectvu sa venujem ešte od čias, keď som na vysokej škole študovala činohernú dramatur-

giu. Bola to náhoda. Zo srandy som išla na konkurz do Radošinského naivného divadla a 

zobrali ma. Bola to fajn brigáda a nikdy som si nemyslela, že pri tomto povolaní skončím a 

bude ma živiť. Nikdy som nechcela byť herečkou. Nejako sa to stalo. Avšak v divadle som 

žila nonstop od malička. Môj ocko je herec, môj dedko bol herec. 

 

Neľutujete niekedy rozhodnutie, že ste sa ňou stali ? Herectvo musí byť časovo 

náročné – natáčania, učenie textov, skúšky v divadle... 

Náročné? Mne sa to udialo takou náhodou, že mám stále pocit, že je divné, že mi niekto platí 

za to, že sa hrám. Mňa chvalabohu všetko čo robím neskutočne baví, takže som nikdy nema-

la pocit, že je niečo náročné. Ani keď večer odpadávam od únavy. Na prácu som sa nikdy 

nesťažovala. 

 

V seriáloch či  divadelných hrách síce účinkujete, ale máte čas si ich niekedy aj poz-

rieť? 

Dobré a kvalitné seriály, v ktorých hrám si rada pozriem. Akurát keď som na obraze zakrývam 

si tvár, lebo sa na seba hanbím pozerať (smiech). Ale Tajné životy, ktoré prednedávnom 

skončili na RTVS, a ktoré sa dajú sa pozrieť v archíve som pozerala bez žmurknutia. 

 

Môžeme Vás poznať zo seriálov ako Panelák či Tajné životy, relácia Postav dom, zasaď 

strom , ale hrávate/hrávali ste aj v Radošinskom naivnom divadle. Kde účinkujete 

radšej ? V divadle alebo seriáloch/filmoch? 

Ja to najradšej všetko striedam. Niečo je skôr zážitok, niečo je dobrý kolektív, niečo čisto srd-

cová záležitosť, niečo dokonca pocta. Tak sa mi to strieda a baví ma to, lebo ma nestihne nič 

omrzieť. 

 

Neprekáža Vám, že hrávate často záporné postavy? Nepokrikujú na Vás ľudia na ulici 

alebo nevypytujú sa, ako bude seriál ďalej pokračovať? 

Nie, lebo vedia, že v realite som neskutočne zlatá. (smiech) 

 

Pochádzate z hereckej rodiny. Dovolili by ste svojím dcérkam, keby sa chceli aj ony vy-

dať touto cestou? 



Prečo svoje dcéry voláte Knedle? 

To je len pseudonym pre moje blogy. V realite ich tak vôbec nevolám. Len ich nechcem me-

novať, lebo mám akosi pocit, že to uchráni ich súkromie. No a hlavne sa budem môcť na 

staré kolená vyhovoriť, že tie výmysly, čo som o nich napísala vôbec neboli o nich, ale o 

nejakých vymyslených knedliach. Snáď ma za to dajú do nejakého luxusného domova 

dôchodcov. (smiech) 

 

Na Vašom blogu ukazujete ľuďom, a hlavne matkám, že materstvo nie je taký strašiak 

ako si mnohé myslia. Ukazujete matkám a dvojmatkám, že to je celkom sranda.  Prečo 

Vám napadla práve táto forma (blog)? Máte na svoj blog popri deťoch ešte stále čas? 

Materstvo je úžasné. Cítila som to od malička ! A prečo som začala písať? Lebo ma štavli 

matky, ktoré sa neustále sťažovali. Blog píšem každý týždeň veľmi poctivo a asi tak skoro 

neprestanem. Je to to najinšpiratívnejšie, čo som zažila. Na jeseň mi dokonca vychádza 

knižka. Ak si človek na niečo chce nájsť čas, nájde si. Chce to dokonalú organizáciu času, 

ale v tom som ja naozaj veľmi dobrá. A potom ešte byť prísna sama na seba. To som až 

príliš. 

 

O čom bude tá knižka? 

O materstve. Bude sa volať : Som mama. A viete prečo? Lebo som mama a nič iné nežijem 

 

Píšete  naň zaujímavé príhody a vtipné situácie, ktoré Vám vaše dcérky prinášajú. 

Vedeli by ste si spomenúť na  jednu z tých  „naj" príhod so svojimi  deťmi ? 

Hm. Dnes mi napríklad trvalo 10 minút, kým som "knedle" a psa dostala zároveň do výťahu. 

Každý utekal na inú stranu, plus som mala v taške nákup, ktorý mi prevrhol kočík. Vtedy mi 

nebolo smiešne, ale keď si teraz predstavím, že ma niekto sledoval, musel ma ľutovať. Spo-

tila som sa ako blázon. (smiech) 

 

Pri čítaní Vášho blogu mám niekedy pocit, že by ste sa dokázala uživiť aj ako 

komička. Nerozmýšlali ste nad tým niekedy? Neplánujete alebo nerobíte stand up co-

medy? 

Robila som a už budúci týždeň pokračujem. Asi sa od tej trémy zbláznim. 

 

Svojou značkou Koláčová ste zaujali. Tie nápisy na tričkách ( pre deti aj  dospelých ) 

sú naozaj veľmi originálne.  Prosím Vás, ako Vám mohlo niečo také .. bláznivé na-

padnúť? A prečo vaša značka nesie práve názov  Koláčová?   

Naozaj netuším, ako mi to napadlo. Asi som skrátka chcela mať vtipnú hruď. Tričká v ob-



A na záver, nedalo mi neopýtať sa, máte krásne vlasy :-) . Farbíte si ich, alebo majú 

prirodzene oranžovú farbu? 

Och, farbia mi ich v úžasnom kaderníctve. Raz za mesiac mám dve hodinky pokoja. Tieto 

ženské manieriky sú fajn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravila a spracovala: T. Mičechová, 9.A 

Foto: internet 



Šťastné a veselé: Dominika Mirgová 

 

 

Keď sa vonku chumelí, 

zlietajú sa anjeli.  

V taký istý biely deň, 

tiež som prišla na svet viem.  

 

S týmto časom spojená, 

vnímam všetky znamenia. 

Ako vločka nado mnou, 

lietam zimnou krajinou.  

 

Šťastné a veselé dnes prajem Vám,  

nech nikto pri stole nesedí sám.  

Šťastné a veselé nech všetci máme,  

nech máte celý rok len šťastie samé.  

 

Na mesto nám nasneží,  

do ulíc aj do veží. 

Pri srdci ma zahreje,  

ako ľudom dobre je.  

 

Stromčeky za oknami, 

všetky hrajú farbami. 

Tichá noc nás bude hriať,  

čokoľvek si môžeš priať. 

 

Šťastné a veselé dnes prajem Vám,  

nech nikto pri stole nesedí sám.  

Šťastné a veselé nech všetci máme,  

nech máte celý rok len šťastie samé.  

 

Šťastné a veselé dnes prajem Vám,  

nech nikto pri stole nesedí sám.  

Šťastné a veselé nech všetci máme,  

nech máte celý rok len šťastie samé. 

Len šťastie samé ... 

 

Spracovala: M. Hreusíková 4.A 



 

 

 

 

 

 Dostal som sa do veľkej vody, v ktorej som vtedy ešte nevedel plávať… 

 

Dvadsaťročný mladý producent Marek Danko nezaháľa a cez víkend nás potešil nádhernou 

skladbou. Viac sa o Markovych plánoch, kariére a o vianočnej novinke dočítate v rozhovore. 

  

V nedeľu vyšla skladba s názvom Vianočná, na ktorej si spolupracoval spoločne s 

Marksom a Kristínou Hukkelovou. Ako ste sa spojili a koho to bol nápad? 

:) Prvotný nápad  bol môj. Milujem obdobie Vianoc a keď tvorím, tak do toho dám celé svoje 

srdce. Predstavoval som si padajúci sneh, teplo domova a všetky tie pekné chvíle… Položil 

som prsty na klavír a šlo to samé. Pesničku som najprv vyprodukoval na popový štýl, ale keď 

som to pustil Marksovi, povedal, že on to chce. Tak som sa hudobne prispôsobil a spravil no-

vú  produkciu na hip-hopový štýl. :)  Marks do dvoch dní napísal text. Kristína Hukkelová je 

moja kamarátka, o ktorej som vedel, že je výborná speváčka. Oslovil som ju na spoluprácu a 

tak vznikla naša Vianočná :) 

 

Minulý rok, približne v rovnakom čase vyšla vianočná pesnička aj Dominike Mirgovej. 

Nebola aj tá pesnička pre teba inšpiráciou, že aj ty by si chcel raz podobnú zložiť? 

Nie, ani by som nepovedal. Nikdy si neberiem inšpiráciu z iných pesničiek. Na túto otázku sa 

však ťažko odpovedá, kedže autor Dominikinej vianočnej pesničky sa volá rovnako ako ja, 

má rovnaký klavír a dokonca sa narodil aj v ten istý deň, asi to bude tým že som to ja :) 

 

Ty však neprodukuješ len pesničky pre Dominiku Mirgovú. Sú to napríklad aj Miro 

Jaroš, Kali, Ricco a Claudia… Ako si sa dostal do tohto „nepovolaným neznámeho” 

sveta hudby? 

Keď som mal 16 rokov vyhral som školskú talentovú súťaž v Lučenci, kde si ma všimol práve 

Miro Jaroš. Oslovil ma o spoluprácu a objavil vo mne aj talent skladateľa. Spravili sme spolu 

niekoľko úspešných pesničiek. Dostal som sa do známych kruhov… do veľkej vody, v ktorej 

som vtedy ešte nevedel plávať. Neostávalo mi nič iné, iba začať na sebe makať a makať.  

Ako sa hovorí, to čo vložíš sa ti raz aj vráti a to sa splnilo aj mne. Spolupráce sa neskôr sypa-

li jedna za druhou. Boli to interpreti, o ktorých som niekedy len sníval, že sa s nimi vôbec 

stretnem :)  Dnes s nimi koncertujem a robím pre nich hudbu, je to super pocit :)  



Pracuješ ako umelec samostatne, alebo máš svojich ľudí, svoj tím, ktorý ti pomáha? 

Ako každý v tejto brandži, pracujem aj ja sám za seba, ale tak isto mám okolo seba svojich 

ľudí, s ktorými spolupracujem :) 

 

Začal si ako klavirista, vypracoval si sa a dnes je z teba mladý a úspešný producent. 

Mnoho ľudí ťa však možno stále berie len ako klaviristu. Myslíš, že sa dá zbaviť tejto 

nálepky ? 

Áno, je pravda, že množstvo ľudí má vníma len ako klaviristu, pretože v začiatkoch boli všetky 

moje úspechy spojené hlavne s klavírom, no ako každý sa chcem rozvíjať a stále si klásť 

vyššie ciele. Začal som na sebe pracovať ako skladateľ a hudobný producent a to je práve to, 

čomu sa chcem aj v budúcnosti venovať. No je pravda, že nálepka klaviristu sa bude veľmi 

ťažko odliepať dole :)  

 

Je známe, že nepoznáš noty a hráš podľa sluchu. Ako dlho ti trvalo naučiť sa hrať na 

klavíri? Hráš okrem klavíra aj na iný hudobný nástroj? 

Áno, je pravda, že noty nepoznám.  Ale nikdy som ich ani nepotreboval. Nikdy ma to nemal kto 

naučiť, učil som sa to sám. Prvú pesničku na klavíri som zahral ako päť ročný. Stačí mi počuť 

melódiu a automaticky ju viem zahrať 500 rôznymi spôsobmi. Ale nie je to nič zvláštne, na Slo-

vensku je plno ľudí, ktorí majú rovnaký talent, len nie každý má takú možnosť rozvíjať sa v 

tom. Okrem klavíra zahrám čokoľvek aj na iných nástrojoch. Pred pol rokom som sa naučil aj 

na gitare. Trvalo mi to dva dni a už bez problémov zahrám čokoľvek. Všetko je to o sluchu a 

hlavne o vôli. :) 

 

Máš slušný fanklub, neplánuješ do budúcna turné alebo aspoň koncerty v rámci slo-

venských miest? 

Vlastné koncerty zatiaľ neplánujem, ale momentálne začínam spolupracovať s mladým rappe-

rom Marksom, s ktorým pripravujeme spoločný album. Budeme sa prezentovať ako Marks a 

MarekDanko. Naša úplne prvá spolupráca vznikla pred pár dňami a má názov Vianočná. Do 

budúcna samozrejme plánujeme nejaké spoločné koncerty po Slovensku :) 

 

Nerozmýšľal si nad kolekciou oblečenia svojej značky? Ja som zatiaľ počula o 

snapbackoch, no neplánuješ aj mikiny či tričká? 

Ale áno. Firma US-FASHION.CZ,  ktorá sa stará o moje oblečenie pišla s nápadom spraviť ko-

lekciu značky MD. Zatiaľ boli spravené len snapbacky, ale určite bude vyrobených aj niekoľko 

kusov mikín a tričiek :) Je to úžasný pocit, keď náhodne na ulici stretnem niekoho, kto má na 

sebe moju značku :) 

Spracovala: T. Mičechová, 9.A 



O prváčikovi 
 Kde bolo tam bolo, nech bolo, je mi to jedno, lebo to bolo za siedmimi horami 

a tam sa mi ísť nechcelo, ale tu blízko Žiliny býval jeden prváčik. A vy si teraz pomyslí-

te, že to bude obyčajný prváčik.  Ale ten prváčik bol nevidiaci. Oči mal stále zavreté 

a keďže jeho mama a otec nemali dosť peňazí na slepeckú školu, dali ho do normál-

nej školy. Nevidel slnko, ale cítil ako ho hreje, nevidel kvety, ale cítil ako voňajú. Naj-

viac ho hnevalo, keď musel čítať a písať. Tíško závidel chlapcom, ktorí hrali basketbal, 

futbal. Deťom, ktoré mohli hrať vybíjanú, volejbal. Každé ráno i večer si hovorieval: 

„Aký som to ja prváčik, keď neviem čítať ani písať. Koniec koncov ani poriadne športo-

vať so spolužiakmi?“  

 Jedno ráno si opäť povedal : „Zase deň, keď sa nič nenaučím, deň vysmievania, 

deň ako ostatné.“ Ale keď prišiel do školy cítil, že je niečo nové. A keď podišiel bližšie 

zacítil, že to nebolo niečo, ale niekto a ten niekto bolo dievča. Dievča menom Alica. 

Alica síce videla normálne, ale mala pred Miškom (to bolo meno prváčika ) rešpekt. 

Preto bola ochotná mu pomôcť v núdzi. Alica bolo múdre dievča a vedela, že Miško si 

ju musí ohmatať, aby ju videl a tak sa sama od seba ponúkla, že ju môže ohmatať. 

Viete nevidiaci si osobu, ktorú stretnú musia jemne prstami pohladkať po tvári, aby si 

ju mohli predstaviť. Ale nemyslite si, že to robia každému na ulici, robia to iba tomu, 

s kým sa rozprávajú. Keď Miško ohmatal Alicu opýtal sa jej : „ Pomôžeš mi prejsť cez 

veci, ktoré mi chalani porozhadzovali po ceste, aby si zo mňa urobili žarty ?“ 

„Jasné.“ 

Zvolala Alica a pomohla mu s nástrahami od chalanov.  Keďže Alica bola v triede no-

vá, pani učiteľka ju predstavila aj ostatným.  Aj keď chalani ju už poznali. A tak sa 

z Miška a Alice stali najlepší kamaráti. Rada by som vám povedala aj o tom, ako Miš-

ko a Alica vyriešili záhadu, ale toto všetko bolo na to, aby ste sa zoznámili 

s postavami. Sľubujem, že záhada bude, ale to si povieme nabudúce... 

Autor: T. Gurišová, 4.A 

 



 

                                                                     #1 

Tak, a je to tu! Konečne leto. Výnimočné leto. Leto pred nástupom na vysokú školu. 
Užívam si začínajúce leto, kým pôjdem na brigádu. Síce ešte neviem naisto, či ma 
prijali, majú mi zavolať v priebehu nasledujúcich dní. Poslednýkrát sa na seba poz-
riem do zrkadla, vezmem si z poličky opaľovací krém, plážovú tašku zo stola a od-
chádzam na kúpalisko. 
Cesta je krátka, náš panelák je neďaleko kúpaliska, ale v tomto teple je všetko una-
vujúce. Ešte nie som ani pri bráne a už počujem krik detí a špliechanie vody. Hneď 
ako vôjdem poobzerám sa, či nezbadám zopár známych tvárí. Nejakí kamaráti, spo-
lužiaci ... Zatiaľ nikto.  Odídem do tieňa, vystriem si deku a zložím si veci. Síce býva-
me v meste, ale našťastie, na tomto kúpalisku sa (zatiaľ) nekradne. Na chvíľu si sad-
nem a poobzerám sa znova. Ľudia sa kúpu, smejú, opaľujú, menšie deti sa hrajú na 
maličkom ihrisku a tí starší hrajú plážový volejbal. Mladé dievča v bufetovom stánku 
má zapnutý ventilátor, ale aj tak sa potí. Tá práca pre ňu musí byť utrpenie – celý čas 
musí sledovať ľudí, ktorí sa kúpu v bazéne alebo ležia v tieni a ona sa musí potiť pri 
predávaní hamburgerov a zmrzliny v malom stánku až dovtedy, kým kúpalisko nezat-
voria. Tak takúto prácu by som nechcela ani za trest. Pozbieram sa z deky a odídem 
k  vode. Skočím do nej a telom mi prejde neskutočná vlna energie, radosti a osvieže-
nia. Vážení, takto chutí leto! A vtedy som si ich všimla – moji spolužiaci! Táňa, Sofia, 
Mišo, Marcel, Petra a Laura. Usmievali sa na mňa a kývali mi o dušu. Baby začali 
jačať a plávali ku mne, chalani zagúľali očami a usmiali sa na mňa. „Sima!” objala ma 
nadšene Sofia. Pripadala som si, akoby sme sa nevideli roky, a pri tom sme školu 
skončili len pred piatimi dňami a odvtedy sme boli spolu už dvakrát. Proste Sofia . 
Táňa s Petrou sa na seba pozreli a Táňa s úsmevom vyvrátila oči dohora. „No dobre 
Sofi, takže si sa emočne vybláznila a teraz sa môžeme krátko porozprávať so Simou 
a ísť, nie?” Ísť? Akože oni už idú preč? „Vy už idete?”  Prekvapene som sa opýtala. 
Až teraz som si uvedomila, že už boli na odchode z bazéna.  Baby prikývli a kým stihli 
povedť niečo na obranu, Michal ich predbehol.  „Ja sa nikam  neponáhľam, baby. 
Môžete ísť bezomňa...” Michal sa na mňa usmial a ja som zdvihla obočie. Dievčatá sa 
začali smiať a Marcel sa plesol po čele. Povedal to kvôli mne? ... To určite nie. Simo-
na, nefandi si, dobre? „Miško, kľudni sa, tá blondínka v bufete je zadaná a skoro všet-
ky baby , čo sú tu, majú tiež spoločnosť.” Laura k nemu prišla a dala mu pusu  na 
líce. „Vrátane teba. ” Ou, oni sú.. spolu? Laura a Mišo??  A to ako odkedy? Mala by 
som si vážne viac všímať svoje okolie a ľudí v ňom.  „Tak sa maj, Sima a niekedy 
môžeme zájsť von... Drž sa!” Zvolala Laura, keď vychádzala z bazéna v sprievode 
Miša a ostatných kamarátov. Stále som musela myslieť na to, čo povedal on...  Som 
proste naivná, to je všetko. Čítam veľa románov a potom sa mi príbehy z kníh a 
fantázia  pletú s realitou. 
 Podvečer je na kúpalisku veľmi dobre. Zapadajúce slnko, menšie teplo a viac 
chládku , k tomu kofola  a viac mi netreba. Už sú to tri hodiny a stále sa mi nehce ísť 
preč. Práve dopíjam kofolu, keď sa spoza mňa vynorí Michal. „Ahoj, Sima.” Pozrie sa 
na mňa svojimi krásnymi modrými očami a v úsmeve ukáže biele zuby. On je odkedy 
taký ... sympatický? Prisahám, že v škole taký nebol. Naozaj! Ale mňa predsa Michal 
nezaujíma. Všímam si ho len preto, aby som zistila, čo sa na ňom tak páči Laure. 
Tehličky? Pch! Veď tie má teraz skoro každý chalan. Modré oči a biele zuby ? Klišé... 
A to, že je vysoký a opálený? Tak to z neho nič extra nerobí. ... „ Je na mne niečo 
zlé? Prečo si ma tak premeriavaš?” No do.. frasa!  Tak toto sa môže stať len mne... 
Pozabudnúť sa vo vlastných myšlienkach, a prezerať si Laurinho chalana od hlavy po 
päty. Musím sa z toho nejako vykrútiť..   



„Ja som len..” Mysli Simona! Mysli! „ ... Trochu sa mi zazdalo, že si nám akosi vyrástol, 
Miško. Si ešte vyšší, ako pred piatimi dňami .” Uveriteľné? Dúfam. „Vážne? No, myslím 
si, že keby to bola pravda, bol by som už vyšší, ako by bolo vhodné. Ale ty si sa zmeni-
la...” Ja??? Ako to myslí? Akože...správaním? Robím niečo zle?   
„Máš... nové vlasy. Prečo si sa rozhodla zameniť vlasy čierne ako nočná obloha za 
blond leviu hrivu? Je za tým niečo? Alebo, hm, niekto?” Ako sa... Počkať, čo? On si 
myslí, že som zmenila účes kvôli niekomu? „Nie, nie. Ja som len... chcela zmenu. Tie 
čierne boli pekné, ale už sa mi veľmi  nepáčili.” „Nie? Mne práveže hej. ” Zabehlo mi a 
začala som prskať kofolu všade naokolo. Jemu sa páčili  moje vlasy? To si zo mňa 
teraz robí srandu... „ Tak ja už budem musieť ísť, Michal... ” Zodvihla som sa zo 
stoličky a na moje prekvapenie, on tiež. Čakala som, že sa rozlúči a pôjde po svojom, 
ale on ma chytil za ruku a… 
 
        #2 
... pozrel mi do očí. „Prepáč, nechcel som ťa vystrašiť. Len som ...” Len si čo? Nečaká 
ťa náhodou Laura? V hlave som mala toľko vecí, čo by som sa ho chcela opýtať, ale 
nemala som na to odvahu.  Vytrhla som mu svoju ruku z tej jeho a povedala som : 
„Mišo, toto nie je správne. Mala by som ísť, a ty tiež. Hm, a Laura ťa už tiež  určite 
čaká. Zbohom.” Vzala som si svoje veci a utekala som od Miša , cez bránu kúpaliska 
rovno domov. Tak veľmi som sa chcela obzrieť, ale nemohla som. Proste som to 
nemohla spraviť. Vybehla som hore schodami, a potom som vošla do bytu. Naši sa 
práve balili na dovolenku, takže ani nepostrehli, že som sa už vrátila domov. Vo svojej 
izbe som za sebou zavrela dvere, a nechala si myšlienky uležať v hlave. Čo sa to de-
je?! Michal ide po mne? A čo Laura? ... Určite to myslel tak, ako som si navrávala? Čo 
ak to vraví každej druhej, ktorú stretne na kúpalisku a  Laura mu len sadla na lep? 
Alebo som to možno len zle pochopila. Čo ak ma chytil za ruku lebo... Možno mi len 
chcel zmerať tep po tom, čo mi zabehlo! Alebo chcel skúsiť, či mi nie je zima z kúpa-
nia , aby ma mohol upozorniť, že by som už mala ísť. Alebo len chcel skúsiť, či už  
používam ten hydratačný  krém na ruky ...  Nie! Ach! Musím na to zabudnúť. Stredná je 
už za nami, teraz sa musím odreagovať pred nástupom na výšku a pripraviť sa na 
brigádu v zvieracom obdhode v neďalekom nákupnom centre. Na toto naozaj nemám 
náladu a ani čas. 
 To komu šibe takto skoro ráno! Je len sedem hodín, a už mi niekto vyvoláva... Ak 
to bude ON, tak má smolu. Hľadám v posteli  mobil, a konečne ho dvíham. „Prosím, 
Majerová.” V slúchadle sa ozve milý, ženský hlas, ktorý sa ospravedlňuje za to, že ma 
pravdepodobne zobudil, ale hneď na to mi to vysvetlí. Je to vedúca z toho obchodu a 
práve mi oznamuje, že ma berú. A vraj, či by som mohla prísť hneď zajtra, pretože len 
pred nedávnom jedna predavačka odišla na materskú a ďalšia si včera zlomila ruku. 
„Jasné že prídem. Rátajte so mnou.” Aspoň prídem na iné myšlienky. Keď pani hovor 
ukončila, našla som si štyri zmeškané hovory a jednu SMS od Miša. „Prepáč, ja som to 
tak nemyslel. A o Lauru sa neboj, ona nie je o nič lepšia ako ja . M.” Čo? No to isto. Už 
si predstavujem Lauru, ako flirtuje s každým, koho stretne. Ona taká nie je. Práve ona 
nám babám ešte na základke dávala úmorné prednášky o tom, že láska na celý život 
je to, čo by sme mali hľadať a odsudzovala dievčatá, ktoré pokukávali po každom 
mužskom elemente, ktorý sa okolo nich prešiel. Ona by to v živote nedokázala Mišovi 
urobiť. Nie je predsa tá... taká,  ktorá takéto veci robí. Michal si to celé určite len 
vymyslel. 
 Po raňajkách som zaviezla našich na letisko, a potom som odišla na nákupy. Keď 
teraz nemám školu, mám veľmi veľa času, a predsa nebudem každý deň chodiť na 
kúpalisko, no nie? Čo som obojživelník?  Auto som zaparkovala v nákupnom centre a 
išla som sa prejsť von. Dala som si úžasnú zmrzlinu,najlepšiu v meste. Sem som cho-
dila na zmrzlinu od malička. Nikde inde nemajú lepšiu.  



Vanilková zmrzlina v takomto teple, to bolo vykúpenie.  
Pomaly som si prešla rôzne malé obchodíky v uličkách, od kníhkupectva a drogériu 
cez oblečenie, obchod s hudbou a rozličným tovarom až k bioobchodu s mojimi 
obľúbenými sladkosťami. Keď som obehla moje najobľúbenejšie obchody, vrátila som 
sa do nákupného centra, aby som sa naobedovala, a potom som mala namierené 
domov. V tomto nákupnom centre som sa cítila ako ryba vo vode. Vonku bolo 
neskutočné teplo, ale tu bol príjemný chládok . Prešla som na poschodie s presklenou 
podlahou , kde  som videla ľudí a poschodia pod sebou. Mladé páry, rodičia s deťmi, 
zákazníci a predavači , či ľudia, ktorí sa sem len prišli ukryť pred horúčavou zvonku.  
Vyšla som po eskalátore na poschodie s reštauráciami a začala som hľadať voľný stôl. 
Sadla som si k zábradliu a mala som pekný výhľad na ľudí na prízemí. Kým mi servír-
ka priniesla jedlo, zazvonil mi mobil. Michal. Zrušila som ho, ale on sa nevzdával, a 
zopakoval to ešte trikrát. Potom mi napísal SMS. „Prečo mi nedvíhaš? Doteraz sme sa 
predsa vedeli normálne baviť. M.” Pche! Normálne baviť. Jasne, Miško by sa chcel 
porozprávať o tom, že on nie je taký, ako si myslím, a že Laura je tá zlá. Nikdy som si 
o ňom nemyslela, že je taký podliak! To, že po mne pokukával na kúpalisku – ok, be-
riem. Ale to, že ide očierňovať Lauru, to si vyprosím. Tej to poviem ešte dnes. 
Čakanie  na jedlo bolo dlhé, tak som sa pozrela na prízemie a neverila som vlastným 
očiam – ukrytí v tieni za fontánou na prízemí nákupného centra sa spolu bozkávali 
Laura a … 
 

       #3 
Marcel?! Božemôj! Odvrátila som pohľad a letmo ním prebehla po mobile. Ešte raz 
som sa pozrela , či dobre vidím, ale bolo to tak. Laura sa za fontánou bozkávala a 
objímala s Marcelom, Michalovým bratom. S o dva roky mladším bratom. Cítila som 
pocit viny a hnevu zároveň. Ako to mohla Laura Michalovi spraviť? Ako to, že on o tom 
vie a toleruje je to? Prečo spolu sú, keď každý hľadí na niekoho iného? Alebo  už spo-
lu nie sú?  Prečo som verila Laure, keď pravdu mal Mišo? Medzi tým, ako som ja ro-
zmýšľala nad otázkou vzťahu Michala a Laury, mi servírka priniesla obed. Nechala 
som si ho zabaliť so sebou, ( aspoň nemusím variť) a napísala som Mišovi SMS : 
„Ahoj Michal, veľmi ma to mrzí, už viem, že si mal aspoň v niečom pravdu. Môžeme sa 
porozprávať? Niečo by som Ti chcela povedať, ale aj ty mi dlžíš odpovede. Sima.” 
Laura sa na Marcela usmievala, smiala sa a on robil presne to isté. Mysleli si, že ich 
nikto nevidí, pretože fontána bola pri stene a okolo nej boli rôzne kvety , takže pred 
ľuďmi z prízemia boli naozaj ukrytí. Lenže ja som sedela v reštaurácii na 3. poschodí a 
mala som smolu, že som ich videla zo zlého  uhla. Zrazu Marcel zdvihol pohľad a 
zbadal ma. Dobre ma poznal, veď sme boli kamaráti a Marcel sa poznal s väčšinou 
našej triedy so strednej, pretože často chodieval na záťahy, oslavy, či akcie spolu s 
Mišom. Vtedy som v jeho očiach videla obavu aj nenávisť zároveň. Cítila som, že je 
čas na ústup. On veľmi dobre vedel, že viem o Laure a Mišovi. Preto ten pohľad. Na 
kúpalisku nedal nič najavo, ale toto musí trvať dlhšie. Uhla som pohľadom, pomaly 
som si zbalila obed do jednej z tašiek, dopila som minerálku a ešte chvíľku som sa 
tvárila skoby sa nič nestalo. Potom som zaplatila a nenápadne odišla do garáže po 
auto. 
Doma som si sadla za kuchynský pult a rozmýšľala som. Koho mám ľutovať? Túto hru 
hrajú štyria – Michal, Laura, Marcel a nakoniec som v nej zamotaná aj ja. Tak toto bu-
de iný prúser! Cítim to v kostiach. Ak o tom nikomu nepoviem, zabije ma moje svedo-
mie, ak o tom poviem Michalovi, tak  ma zabije Marcel alebo Laura. V mojej hlave sa 
búrili myšlienkya ja som nevedela ako ďalej. 
 
Autor: T. Mičechová, 9.A 



                                                                    Coca-Cola 

 

Poďme sa pozrieť bližšie na „zúbok“ nami, mládežou tak obľúbenému nápoju. 
Čo sa vlastne deje s naším telom keď do seba vlejeme pohár koly? 
 
V priebehu prvých desiatich minút po vypití sa do vášho tela dostane 10 čajových 
lyžičiek cukru  
(100 % odporúčaného denného množstva). Jediný dôvod, prečo z takej mega dávky 
cukru nevraciate je ten, že kyselina fosforečná ako ďalšia zložka nápoja znižuje chuť 
sladkosti. 
 
20 minút: Hladina cukru v krvi prudko stúpne, vylúči sa masa inzulínu a vaša pečeň 
začne cukor premieňať na tuk.  
 
40 minút: Absorpcia kofeínu je dokončená. Vaše očné zreničky sa rozšíria, krvný tlak 
stúpne a pečeň pumpuje ešte viac cukru do krvného obehu. Adenozínové receptory v 
mozgu sú blokované, čo bráni vzniku ospalosti. 
 
45 minút: Telo zvyšuje produkciu dopamínu, čím stimuluje nervové receptory v moz-
gu. Mimochodom, z fyziologického hľadiska má táto reakcia rovnaké účinky ako hero-
ín. 
 
Menej ako 60 minút: Kyselina fosforečná viaže na seba magnézium, vápnik a zinok. 
Veľké množstvá prijatých cukrov a umelých sladidiel zvyšujú vyplavovanie vápnika z 
tela močom. 
 
Viac ako 60 minút: Močopudné vlastnosti kofeínu začínajú zaberať. Vaše telo sa zba-
vuje vápnika, magnézia a zinku. Tieto dôležité látky mali pôvodne smerovať do kostí, 
rovnako aj sodík, voda a elektrolyty. 
Začínate byť podráždení a ospalí. Medzitým ste z koly vylúčili aj vodu. Tá mala byť v 
tele využitá na tvorbu dôležitých látok, ktoré sú zodpovedné za hydratáciu tela a budo-
vanie silných svalov a zubov. 
 

Nahradenie kolového nápoja obyčajnou vodou (ochuťte si ju citrónom, pomarančom či 

mätou) môže mať dramatický efekt na vaše zdravie. Bublinkové nápoje sú plné zdra-

viu škodlivého cukru a zvyšujú riziko vzniku cukrovky, vysokého krvného tlaku, obezity 

či srdcových chorôb. Keď sa už koly neviete vzdať, aspoň jej príjem obmedzte na mini-

mum. 
 

 

PS: Poznám pani, ktorá má v obľube tento nápoj, ale nie pre jeho chuť. Má totiž 
aj fantastické čistiace účinky na toaletu. Výborne rozpúšťa vodný kameň a všet-
ky usadeniny v nej... 
 

Spracoval: T. Toth, 4.A 

Zdroj: internet 
 

 

 

 

 

 

 



                                             

O ĽUDSKOM TELE                                   O ĽUDSKOM TELE                                     
 
 
 
 Priemerná dĺžka života ľudského vlasu je 3 - 7 rokov. 

 Pečeň je úžasný orgán s viac než 500 funkciami. 

 Ženy žmurkajú 2x častejšie ako muži. 

 Počas života vyprodukujeme toľko slín, že by sa tým naplnili dva veľké bazény. 

 Zuby človeka začínajú rásť už 6 mesiacov pred jeho narodením? 

 Ak zjete niečo, čo sliny nedokážu rozložiť, necítime jeho chuť. 

 Čuchový zmysel má pamäť na 50 000 rôznych vôní. 

 Každú minútu v tele odumrie 300 miliónov buniek. 

 Náš jazyk má rovnako originálny odtlačok ako prst. 

 Fúzy sú najrýchlejšie rastúcimi vlasmi na tele, dokazuje to i tieň 5 hodín po oholení. 

 Ak by sme chceli zistiť, koľko baktérií sa nachádza v ľudskom čreve, pre názorný prí-

klad, zmestili by sa do veľkého hrnčeka kávy. 

 Žalúdočná kyselina je schopná rozpustiť i žiletku (Neskúšať!). 

 V roku 1830 bol kečup predávaný ako liek. 

 Plocha pľúc predstavuje jeden tenisový kurt. 

 Ľudské chodidlá obsahujú takmer pol milióna potných žliaz, ktoré môžu vyprodukovať 

aj pol litra potu. 

 Pondelok je deň, kedy najčastejšie vznikajú infarkty myokardu. Podľa vedcov je to spô-

sobené odviazanou zábavou víkendu a stresom pred povinnosťami  pondelka. 

 

Spracoval: T. Toth, 4.A 

 

 



 

 

 

 

Skvelý nápad! Dj a hudobný producent Chris Holmes, ktorý sa zaujíma aj o módu, 

vynašiel „antipaparaci oblek“. Ide o reflexnú látku, ktorá odrazí svetlo z blesku fo-

toaparátu a tým pádom obrázok podexponuje. Vďaka tomu na fotografii zažiari 

v plnej paráde to, čo máte na sebe, ale vaša tvár zostane tmavá a nespoznateľná. 

Chris sa kedysi veľmi často objavoval po boku Paula McCartneyho a vraj práve 

v jeho blízkosti dostal tento nápad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cestovanie môže byť skutočne únavné, o to viac, keď musíte absolvovať stovky 
kilometrov dlhú cestu. Vyčerpanie a na to nadväzujúci mikrospánok môžu byť v 
mnohých prípadoch príčinou dopravných nehôd. V Číne sa rozhodli proti únave bo-
jovať naozaj netradičnou cestou! 
 Jedna z tamojších ciest sa môže pochváliť skutočne svetovou raritou. Archi-
tekti na nej vybudovali tunel, ktorý pôsobí ako z ďalekej sci-fi budúcnosti. Tvorí ho 
osemdesiat nosníkov v dvanástich postupne sa meniacich farbách. Každý, kto do 
nového tunela vojde, má pocit, akoby vstúpil priamo do dúhy!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spracoval: T. Toth, 4.A 
Zdroj +f oto: Internet 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keď príde na zvieratá, častokrát sa vedia poriadne nahnevať, ak sa k nim priblíži-
te. V tom lepšom prípade sa len zľaknú a utečú. To však nie je prípad quokky, kto-
rá sa zaraďuje k jedným z najpriateľskejších druhov klokanov.  

Valabia quokka   je malá zavalitá kengura s nápadne mohutnou hlavou a hustým 
kožuchom. Dĺžka tela je 40 - 55 cm, hmotnosť :2,7 - 4,2 kg. 

VÝSKYT 

V juhozápadnej Austrálii bola pôvodne veľmi rozšírená. Neskôr z pevniny takmer 
úplne vymizla, v súčasnosti sa jej výskyt obmedzuje len na Bald Island, na pevnine 
len na malej chránenej oblasti Two Peoples Bay. Quokka sa hlavne ale nachádza 
na ostrove Rottnest pri meste Perth. Dáva prednosť hustej vegetácii, prispôsobila 
sa však i suchším pomerom a otvorenej krajine. 

ZAUJÍMAVOSTI 

Quokka však nie je len obyčajným zvieraťom austrálskeho pôvodu. Celý svet a in-
ternet zachvátilo toto milé zvieratko, pretože jeho ústa majú tvar permanentného 
úsmevu. Tak ak máte zlý deň, stačí sa naň pozrieť a musíte sa usmiať aj vy. Čo 

poviete, nechceli by ste jednu doma?     

 

 

Spracoval: T. Toth, 4.A 

Zdroj + foto: internet 



 

 

Pri mojom brázdení internetom som narazila na chutné zvieratko. Doslova si 

žiada pohladkať. Čo za zvieratko som to vlastne našla? 

 

Dikdik je malá antilopa v rodu Madoqua, ktorá žije v polopúštnych a suchých sava-

nách východnej a južnej Afriky. 

Dikdik je vysoký asi 30-40 cm. Váži 3-6 kg a môže žiť až 10 rokov. V nebezpečen-

stve vydávajú varovné volanie, ktoré znie asi ako „dik-dik“, podľa čoho si vyslúžili 

svahilské meno "digidigi", ktoré bolo upravené na medzinárodné meno dikdik.  Tieto 

výzvy môžu upo- zorniť ostatné 

zvieratá na drav- cov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dikdik sa vyznačuje jemnou hladkou srsťou, ktorá je sivohnedo až červenohnedo 

sfarbená. Hlava a nohy sú viac hnedožlté, boky na chrbte červenkasté. Pri rozčúlení 

alebo zľaknutí sa mu na čele zježí chochlík červenkastej dlhšej srsti, ktorý u samcov 

zakrýva malé čierne, 10 cm dlhé rožky. Tieto malé africké antilopy sa vyznačujú ma-

lým, trochu predĺženým nosom. Dikdik je bylinožravec. Jeho strava sa skladá pre-

važne z listov, z ovocia a bobúľ. 

 

Ak by ste chceli Dikdika vidieť naživo, nemusíte cestovať do Afriky. Nájdete ho v 

Bojnickej ZOO, kde začali s jeho chovom v roku 2005. 

Pri troche šťastia ich obajvíte medzi zebrami Hartmannovej a antilopami bongo.  

VEĽA ŠŤASTIA PRIATELIA.... :)  

 

Spracovala: M. Hreusíková, 4.A 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sk&prev=search&rurl=translate.google.sk&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Antelope&usg=ALkJrhhlbDAXAj9yEZwqFW1CqhKcK4h0tA


 

Ide, ide panáčik, má on žltý zobáčik, kde vodička hučí, tam zobáčik strčí. Čo je to? 

(bocian) 

 

V lese ju nájdete v červenej šatke, očká má privreté a líčka sladké. Čo je to? (jahoda) 

 

Nečakala, zakukala, zamkla dom a rozniesla svoje vajcia susedom. Čo je to? (kukučka) 

 

V lese, kde je tôňa, rastie, pekne vonia. Zvončekmi stále cinká malá biela …(konvalinka) 

 

Hoc má dlhú bradu, nevie ti dať radu. Čo je to? (koza) 

 

Bezhlavý tlsťáčik v širokom klobúku, na jednej nohe vybehol na lúku. Čo je to? (hríbik) 

 

Kým má listy svieže, na vetvách mu sedia ježe. Keď spadne jež na líčko, znesie hnedé 

vajíčko. Čo je to? (gaštan) 

 

Sedí babka guľatá, má sto sukieň zo zlata. Keď ju raz vyzliecť skúsiš, rozplakať sa pri-

tom musíš. Čo je to? (cibuľa) 

 

Na košeli košeľa, keby sa tak zaodela, zostal by len malý hlúb ani nie pod jeden zub. Čo 

je to? (kapusta) 

 

Z jari bolo nežným kvetom, na konári zrelo letom. Dnes je pekné guľaté, vy ho ochutná-

te. Čo je to? (jabĺčko) 

 

Sladká je a šťavnatá. Trhajú ju dievčatá, oberajú mamy, zobkajú ju vrany. Červené má 

líčka. Je to … (čerešnička) 

 

Šťavnatá a sladká guľka sa ku iným líčka tuľká. Z lístia celý strapec kuká, odtrhla ho čia-

si ruka. Hneď to každé dieťa pozná, lebo je to strapec … (hrozna) 

 

Máme domček zelený, na izbičky delený, v nich drobné detičky – zelené guličky. Veľa je 

tých detí, ách! Veď som predsa sladký … (hrach) 

 

V teplom lete nad lúkami, lieta kvietok maľovaný. Veľmi ľahko spoznáte ho, podľa krídla 

okatého. Čo je to? (motýľ) 

 

Žlté hniezda kvietkov z jari, rozsiate sú po chotári. Do každého kalíška nakukuje včelič-

ka. Čo je to? (prvosienka) 
 

Spracovala: K. Čechová, 4.A 

Zdroj: internet 



Učiteľka v škole hovorí žiakom:  
- Utvorte vetu so slovom Yeti.  
Marienka:  
- Yeti je veľký snežný muž.  
Janko:  
- Yeti žije v horách.  
Móric:  
- Yeti zima? 

 

Úvaha učiteľa na hodine fyziky:  
Keby žiaci, ktorí sedia v zadných laviciach, boli tak ticho ako žiaci v stredných 

 laviciach, ktorí si čítajú časopisy, mohli by žiaci v predných laviciach ďalej  

nerušene spať. 

 

Pýta sa učiteľ v triede školy technického zamerania: 
- Žiaci, ako by ste pomocou vody vyrobili svetlo? 
Kdesi vzadu sa ozve: 
- A čo tak umyť okná? 

 

Ako sa povie po anglicky, že mi je zima? 
"Is me winter". 

 

Vybrané slovo po Š: 
Šušťákovyna. 

  
Učiteľka sa pýta žiaka: 
- Koľko rokov má dnes človek, ktorý sa narodil v roku 1964? 
- Muž či žena? 

 

Učiteľ sa pýta Móricka:  
- Keby si mal sedem cukríkov a ja by som ťa o dva poprosil, koľko by ti  

ich ostalo? 
- Sedem! 

 

Učiteľka napíše na tabuľu 2+2= 
- Aký je výsledok? - pýta sa Jožka 
- Vyrovnaný zápas. 

 

Spracoval: K. Čechová, 4.A 

Zdroj: internet 



 
 

 

 

Fotky Vám napovedia....takto sme všetci oslavovali DEŇ ÚSMEVU :)  



 

Beh Mieru 

Šaliansky Maťko 

Dopravná výchova 

HALLOWEEN 

HALLOWEEN 

HALLOWEEN 

IMATRIKULÁCIE Mikuláš 
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