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NÁVRAT DO ŠKOLY  

 

Vrátil som sa do školy, 

veď tá predsa nebolí. 

 

No môj úsmev na tvári,  

angličtina zastaví. 

 

No keď začne nemčina,  

väčšia hrôza začína  

 

A keby to nestačilo,  

aj na matiku miesto vystačilo. 

 

Delené, plus, mínus, krát,  

tak sa má siedmak, veru tak.    

 

Michal Michalik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milí žiaci, milé žiačky, milé pani 

učiteľky a milí páni učitelia 

 

Školský rok sa už dávno rozbehol 

a beží na plné obrátky a s ním aj práca 

našej redakcie na novom čísle 

časopisu Moky. 

Naša redakcia sa zmenila. 

Žurnalistický krúžok vedie tento rok p. 

uč. Mejia a zo starej redakcie sme 

zostali len Peťo Hlinický a ja. Novými 

členmi sú Katka Speváková, Dominika 

Balážová a Anna Mária Tökölyová. 

Ako v minulých číslach, aj v tomto Vám 

prinášame najmä informácie zo života 

školy. 

Možno niekde objavíte aj nejaké 

klebety. Ale nemyslite si, že my sme 

klebetníci, to zase nie. 

Keď sa budete nudiť, siahnite po 

novom MOKYM3!  

Najlepšie, keď ho potom nepustíte 

z rúk, až kým ho neprečítate celý, od 

prvej po poslednú stranu. 

Dočítania, priatelia.       

 

Amália Križanová 

 
Na čísle spolupracovali: 

 

Žiaci: Amália Križanová (6.A), Michal Michalik (8.A), Peter Hlinický (4.G), Anna Mária 

Tökölyová (5.A) 

Učitelia: PaedDr. Marta Frindrichová, PaedDr. Katarína Šaradinová, Mgr. Róbert 

Szekula,  

Technická spolupráca: Mgr. Darina Ištoková 

 

Svoje príspevky do časopisu môžete posielať prostredníctvom internetovej pošty na 
emailovú adresu: www.moky3@mokrohajska3.sk, alebo ich odovzdať pani učiteľke 
Jarmile Mejii, alebo odovzdať v žiackej knižnici.  

http://www.moky3@mokrohajska3.sk/
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CEZ OKIENKO 1. STUPŇA  

 

Milí naši kamaráti, ani nevieme ako a školský rok sa rozbehol ako rýchlik do 

Popradu. Na každej pomyselnej stanici na deti čakali zaujímavé a príťažlivé akcie. 

Cez okienko 1. stupňa sa aj vy môžete dozvedieť, čo sa im najviac páčilo. 

 

September bol naplnený aktivitami, ktoré boli venované Svetovému 

dňu srdca a Medzinárodnému dňu mlieka. V deň mlieka sa 

uskutočnila prednáška a ochutnávka mliečnych výrobkov, jogurtov 

a syrov, vyrobených netradične  z kozieho a ovčieho mlieka. Po 

počiatočných obavách deti ochutnali rôzne druhy týchto výrobkov 

a veru si ich chválili. Dôležité informácie o významných svetových 

a medzinárodných dňoch venovaných zdraviu pripravila pani 

učiteľka Hauptvoglová na informatívne nástenky na prízemí školy. Mohli ste tu nájsť 

rovnako dôležité podrobné informácie týkajúce sa ochrany ľudského srdca. Žiaci 4. 

ročníkov absolvovali prezentáciu o srdci, krvnom obehu, podľa ktorej si vytvorili 

zaujímavý model. Deti pripravili aj plagáty, aby ukázali, že srdce je pre nás skutočne 

životne dôležité.   

 

Október je aj mesiacom úcty k starším. Deti nikdy nezabúdajú na staršie pani 

učiteľky a učiteľov a každoročne im posielajú pozdravy. Tento rok žiaci 3.A pripravili 

pestrofarebné jesenné priania doplnené básničkou:           

        

Jeseň pani bohatá, farbí listy do zlata. 

My ich pekne pozbierame, všetky starším posielame, 

veľa šťastia a zdravia prajeme. 

Potešilo ich, keď im bývalá pani učiteľka Vaculíková a Tatarová  poslali poďakovanie. 

 

Ani  sa deti nenazdali a polovica 

októbra bola za nimi. V druhej časti 

ich čakal týždeň aktivít v rámci 

projektu Zdravá škola. Pani 

učiteľka Hauptvoglová pripravila 

žetóniky, ktoré dostal každý, kto si 

priniesol zdravú desiatu. Každý deň 

deti absolvovali nejakú zaujímavú 

a poučnú aktivitu. Či už to bolo 

interaktívne divadelné predstavenie 

Hugo a jeho sladkosti alebo malé 

divadielko o zúbkoch a ich boji so 

zubným kazom, ktoré pripravili žiaci 

4.A a rôzne kvízy primerane 
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náročné pre všetky ročníky. V posledný deň vyvrcholila aj októbrová súťaž 

o najmenšie a najväčšie jablko, kde hlavným víťazom bola Zuzka Šinská zo 4.B 

s jablkom, ktoré vážilo 375 g a Kristínka Balgavá s malinkým ale chutným jabĺčkom 

s váhou 2 g. Na záver týždňa boli vylosované žetóniky a rozdané zdravé odmeny – 

zubné pasty vhodné pre detské zúbky. V októbri ešte stihli žiaci 2. a 3. ročníka 

absolvovať besedy na tému Partnerské vzťahy vedené odbornými pracovníkmi 

s CPPPaP v Bratislave.  

 

V kultúrnom duchu začal  mesiac november. Deti dostali pozvánku do kina 

Mladosť. Pár minút čakania pred kinom deťom vyplnila pani učiteľka Slamková, 

ktorá im porozprávala o histórii a zaujímavostiach starej Bratislavy. V kine sa dostali 

deti do sveta animovaných českých rozprávok, ktoré napriek svojmu veku nestratili 

nič zo svojho čara. Ich autorom bol významný český tvorca animovaných filmov 

Břetislav Pojar.  

 

Druhá polovica novembra sa už niesla v horúčkovitej príprave na vianočnú 

akadémiu a Vianoce. Deti si pripravovali program,  vianočnú výzdobu a spoločné 

posedenie s rodičmi. Tešili sa na všetkých: rodinu, priateľov, známych. Ako sa im 

darilo budeme informovať v nasledujúcom čísle.  

 

Za kolektív detí a učiteľov 1. stupňa PaedDr. Marta Frindrichová 

Foto: archív školy 

 

  



 

6 

VIANOČNÉ TRHY VO VIEDNI  

 

 

3. decembra 2013 sme sa vybrali do Viedne, aby sme si prezreli tamojšie vianočné 

trhy a porovnali ich s našimi, bratislavskými. Účasť bola bohatá, spolu s učiteľmi 

a asistentmi nás bolo dokopy štyridsaťdva duší. Vzhľadom na desať vozíkov, 

niekoľko barlí a iných pomôcok na chodenie sa už len nastupovanie do každého 

dopravného prostriedku zmenilo na adrenalínovú aktivitu nielen pre nás, ale aj pre 

šokovaných vodičov a spolucestujúcich v rakúskych vlakoch a električkách. 

O nedobrovoľnú okružnú jazdu po Viedni mali postarané pani učiteľka Bauerová 

a Kubo Gregor, ktorí si v preplnenej električke nevšimli, že zvyšok výpravy už 

vystúpil, a tak sa spokojne previezli ešte o jednu zastávku ďalej, kde zistili, že sú tam 

len sami dvaja. Po pohotovom zorganizovaní záchrannej akcie, pri ktorej ochotní 

viedenskí spoluobčania vyvliekli Kuba aj s vozíkom do 

vysoko-podlažnej električky absolútne nevhodnej na 

prepravu zdravotne znevýhodnených jedincov, sa 

k nám nakoniec šťastne a s pokojom Angličanov znova 

pripojili. 

 

Pred nádhernou budovou viedenskej radnice sme si 

dali hodinový rozchod, aby sme si mohli v skupinkách 

prezrieť trhy, ktoré boli niekoľkonásobne väčšie ako tie 

naše. Na rozdiel od tých bratislavských, ktoré sa 

špecializujú najmä na jedlo, sa v stánkoch vo Viedni 

ponúkali najmä ozdoby a darčeky od výmyslu sveta: 

vianočné gule, zvončeky, sviečky a dekorácie z vosku, 

suveníry s vianočnou tematikou či oblečenie, ale aj 

obrovské balóny a plyšové zvieratká. Jedla bolo tiež 

nadostač, ale vďaka trochu astronomickým cenám sme 

viac poobzerali ako zjedli. 

 

Od radnice sme sa popri budove Parlamentu presunuli k druhému trhu medzi 

Prírodovedným múzeom a Múzeom histórie umenia. Tí, ktorí uprednostnili teplo 

interiéru, si v múzeu prezreli egyptskú zbierku, kde nás zaujali obrovské kamenné 

sarkofágy s múmiami a najmä mumifikované krokodíly a mačky. 

Po nemenej dobrodružnej ceste električkou a vlakom naspäť sme nakoniec unavení 

dorazili domov a už teraz sa tešíme na sľubovaný výlet do viedenskej ZOO na konci 

školského roka. 
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Fotografiu našej výpravy si môžete pozrieť na poslednej strane časopisu   

Vystúpenie bábkovej 
kapely zaujalo najmä 

menších návštevníkov. 

 
Od niektorých 

stánkov sa nedali 
odtrhnúť oči. 

Kúpiť sa dali ozdoby  
a suveníry od výmyslu sveta. 
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BESEDA SO SPISOVATEĽKOU   

 

Dňa  15. 11. 2013 sa prvé a druhé ročníky strednej školy zúčastnili spolu so svojimi 

slovenčinárkami Mgr. Terezou Hlobeňovou a Mgr. Danielou Bauerovou besedy so 

súčasnou slovenskou spisovateľkou Enjou Rúčkovou, ktorá doposiaľ vydala sedem 

kníh (Čo koho do toho, Risknem to s punkerom, Láska na dvoch kolesách, 

Žuvačkový kráľ, Môj nevlastný brat, Most kolibríkov a Aprílové dievča). 

 

Z názorov žiakov vyberáme: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KNIŽNÝ TIP 

Enja Rúčková: Môj nevlastný brat, Vydavateľstvo Evitapress, september 2013  

Odporúča: Lucia Luptáková, I. G 

 

Vážim si, že som mala tú česť práve na besede prečítať úryvok z knihy celému 

publiku. Chcela by som touto formou seba i vás osloviť k čítaniu kníh, momentálne sú 

dva tituly s vlastnoručným podpisom spisovateľky (Môj nevlastný brat a Láska na 

dvoch kolesách) zakúpené i do školskej knižnice. 

 

„Zaujalo ma, že jej knihy sú relatívne populárne, 

niektoré sú založené na je vlastných 

skúsenostiach zo života, iné sú prestúpené 

fikciou v štýle fantazijnej literatúry. V roku 2012 

sa dokonca dostala do rebríčka piatich 

najobľúbenejších slovenských spisovateľov. Na 

besede Enja porozprávala viacero pikantérií zo 

spisovateľského povolania, napríklad fakt, že 

najlepšie sa jej píše v noci.“  

Matúš Rovenský, I. G 

 

„Spisovateľke nejde ani tak 

o honorár, ale o to, aby 

poskytla mladým ľuďom 

inšpiráciu, motiváciu a odvahu 

nebáť sa. Jej knihy sú určené 

hlavne pre mládež, ale často 

v nich nachádzajú i rodičia 

pochopenie pre svoje deti. Jej 

diela by som odporučil 

každému, kto si je sám sebou 

neistý, alebo si nevie dať radu 

s dospievaním.“  

Tomáš Durec, I. G 

„Čo už, žijeme dnes v dobe, kde už mladí ľudia pozabúdali na také veci, ako je 

napríklad čítanie kníh, hoci práve čítanie kníh môže byť celkom dobrá vec na 

vyplnenie voľného času. Študenti si myslia, že v najhoršom prečítajú aspoň to nudné 

povinné čítanie, aj ja sa priznám, mám v niečom podobný názor. Od besedy som 

vopred až tak veľa neočakávala a už dupľom nie, keď nám povedali, že píše nejaké 

romány pre teenagerov. Avšak moje pocity z besedy sú naozaj neopísateľné. Ešte 

nikdy som sa nestretla s osobnosťou, ktorá je niečím „slávna“, ktorá by bola taká ako 

Enja. Na besede sedela ako úplne obyčajná žena v turistických teniskách…“  

Lucia Luptáková, I. G 
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Úryvok: 

Učiteľ chalanov nás hneď na úvod hodiny informoval, že dnes budeme všetci cvičiť 

pod jeho velením. Naša telocvikárka je vraj chorá. „Naučíme sa tancovať country,“ 

oznámil s úsmevom od ucha k uchu. To v nás vyvolalo množstvo otázok. Nikto 

nevedel, čo to znamená, a hlavne, akým spôsobom to chce urobiť. „Postavte sa do 

dvoch radov podľa veľkosti. Dievčatá budú tvoriť predný rad, chlapci zadný.“ 

Urýchlene sme ho poslúchli. „A teraz sa dievčatá otočia tvárami k chlapcom.“ 

Samozrejme, stála som priamo oproti Sethovi. Potešene sa na mňa uškŕňal. Tak 

som mu úškrn vrátila a v duchu si opakovala, že sa nič nedeje. Bude to len tanec. 

Nič viac. … Až pokým som si so Sethom nemusela podať ruku. Uvedomila som si 

jedno, jeho dotyk sa mi páčil. A túžila som po ďalších! 

 

TRAJA PÁTRAČI – trojitý návrat  
(FOTO: WEB) 

Knižná séria Traja pátrači je vhodná pre všetky vekové kategórie, 

hoci oficiálne je vedená ako literatúra pre deti a mládež. Sú to knihy 

plné napätia, dobrodružstva, tajomstiev.  

Tí z vás, ktorí čítali aspoň pár príbehov tejto skvelej trojice mladých 

detektívov, dobre vedia, o kom je reč. No pre tých, čo ešte nemali tú 

česť zoznámiť sa s nimi, by som rád uviedol niekoľko hlavných 

informácií.   

Traja pátrači sú Jupiter Jones, Peter Crenshaw a Bob Andrews.  

Jupiter je chlapec s neskutočne bystrým rozumom, ktorému nikdy nič 

neunikne. Hoci po fyzickej stránke veľmi nevyniká – v športe by 

z neho veľký úžitok nebol – znalosťami a brilantnou dedukciou 

tromfne aj kdeakého atléta.   

O Petrovi by mnohí povedali, že je bojko, no ak príde na lámanie 

chleba, je tu, aby priateľom vždy pomohol. Je to športovec, atlét, presný opak Jupitera.  

Mať otca novinára je niekedy naozaj užitočné, platí o Bobovi. Nebyť jeho otca, niektoré 

prípady by sa veru ťažko vyriešili. Možno ho označiť za knihovníka tímu.  

Trojica býva v Rocky Beach, neďaleko Hollywoodu. O zákazníkov nemajú núdzu, vždy sa 

vyskytne záhada, ktorú treba rozriešiť.  

A mali ich ozaj hojne. Strašidelný zámok; hovoriaca múmia i lebka; tajuplné závety; ešte 

tajuplnejšie hádanky a mnoho iných.  

Traja pátrači sú legenda. Legenda, čo nezomrela. Čo neumiera. A – snáď – ani tak skoro 

nezomrie. Vyše 60 kníh, vyše 60 tajomstiev a záhad sa už mohlo na Slovensku čítať. 

A prichádzajú ďalšie. V týchto mesiacoch SPN Mlaté letá vydávajú novú NEZVYČAJNÚ 

časť. TRILÓGIU, v ktorej si môžete prečítať hneď trojicu dobrodružstiev. Ale pozor! Trilógiu 

V JEDNEJ JEDINEJ KNIHE! V jednej jedinej knihe sa dostanete do BANÍ SMRTI, odhalíte 

tajomstvo DVOJPRSTÉHO HOLUBA a zisíte, či sa treba báť SMRTIACEHO DVOJNÍKA.  

Ako si poradia Traja pátrači s novými výzvami? Zasvieti aj tentoraz nad Jupiterom tá 

pomyselná žiarovka alebo odíde s dlhým nosom? Heslo Troch pátračov znie: Vypátrame 

všetko, no mocnosti nebeské – a tiež spisovateľské – sú všemocné a tak nič nie je isté.  

Ak máte záujem opäť sa stretnúť so svojimi priateľmi z Rocky Beach, alebo by ste sa 

chceli dozvedieť o detektívoch, ktorých som tu spomínal, pokojne si kúpte túto knihu. Alebo 

ju kúpte niekomu blízkemu. Pod stromčekom isto poteší.  

Peter Hlinický, 4.G 
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PETER CMORÍK 
(FOTO: WEB) 

 

Hoci už pred mnohými rokmi hrával v skupine, do povedomia 

verejnosti sa dostal predovšetkým po víťazstve v Slovensko 

hľadá Superstar v roku 2006.  

Úspešný držiteľ niekoľkých slávikov vydáva po CD Nádherný 

deň z roku 2006, Žijem ako viem z roku 2007 a Jedno si 

želám z roku 2009 už svoje štvrté CD O tebe. 

Peter Cmorík je pre mňa mimoriadne nadaný umelec – 

dokazuje to aj svojimi fantastickými hitmi – ktorého hudba 

a piesne ulahodia mnohým milovníkom populárnej hudby.  

Po tom, čo predchádzajúce tri CD zožali veľký úspech, sa očakáva rovnaký 

výsledok aj u tohto najnovšieho. Podľa mojej mienky však nie je dôvod pochybovať 

o tom, že aj tentoraz prišiel Cmorík s hudbou, ktorá prekvapí a ktorá opäť poteší 

nielen jeho fanúšikov, ale – a tomu verím – že si nájde cestu aj ostatným k ľuďom, 

ktorí radi si radi vypočujú krásnu muziku.     

Peter Hlinický, 4.G  

 
PETER CMORIK – PREMÝŠĽAM NAD TEBOU 

 

Ouóó, ouóó, ouóó, ouóó 
 
Sedím na ulici na schodoch  
a čakám či keď dnes prídešbudeš taká 
ako včera 
usmievavá krásna žena? 
Sedíme u Teba a očami pátram dotknúť by 
sam sa Ťa chcel 
tak hádam či si stelesnená vášeň a neha? 
 
®: Tak premýšľam nad Tebou, či si vážne 
tak skvelá? 
Premýšľam nad Tebou, možno si 
sľubujem veľa. 
tak premýšľam nad Tebou, či by si ma 
vôbec chcela? 
 
ouóó, ouóó, ouóó, ouóó 
 
Večer v bare môj mozog neváha 
predstavovať si ako vyzeráš nahá, 
keď oči upieraš na mňa. 
Srdce mám zlomené a bije len v dlahách, 
však moje telo sa len teba domáha, 
poď so mnou von v dvojici je obloha 
krásna. 
 

®: Tak premýšľam nad Tebou, či si vážne 
tak skvelá? 
Premýšľam nad Tebou, možno si 
sľubujem veľa. 
tak premýšľam nad Tebou, či by si ma 
vôbec chcela? 
 
Každopádne to musím skúsiť 
lepšie je vedieť ako len čosi tušiť. 
Povedz mi akú na teba mám búdu ušiť? 
 
®: Tak premýšľam nad Tebou, či si vážne 
tak skvelá? 
Premýšľam nad Tebou, možno si 
sľubujem veľa. 
tak premýšľam nad Tebou, či by si ma 
vôbec chcela? 
 
ouóó, ouóó, ouóó, ouóó... 
 
®: Tak premýšľam nad Tebou, či si vážne 
tak skvelá? 
Premýšľam nad Tebou, možno si 
sľubujem veľa. 
tak premýšľam nad Tebou, či by si ma 
vôbec chcela?  
 
Text piesne: 
http://www.supermusic.sk/skupina.php?idpiesne=570542   

http://www.supermusic.sk/skupina.php?idpiesne=570542
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STUŽKOVÁ 4.G 

Asi je zbytočné písať o STUŽKOVEJ 

a rozoberať jej význam pre nás - veď iste 

každý stredoškolák vie, o čo ide. My sme 

sa rozhodli priblížiť atmosféru tej našej 

cez príhovor  študentov a momentky, 

ktoré počas tohto nezabudnuteľného 

večera vznikli. 

Veríme, že tak ako sme cítili pozitivitu a úžasnú energiu my, budete ich cítiť aj vy 

a tak vám spríjemnia minimálne deň, keď si o našej stužkovej prečítate a z fotiek sa 

dozviete viac. 

„Vážený pán riaditeľ, vážené pani profesorky, drahí rodičia, milí spolužiaci a všetci 

naši vzácni hostia, je mi cťou privítať vás na našej stužkovej slávnosti – zatiaľ 

najkrajšom momente 4. ročníka. Druhého sa dočkáme, keď budeme v rukách držať  

maturitné vysvedčenia. Ale to sa ešte pár dní vyspíme a natrápime kým dosiahneme 

tento cieľ, pretože  Čas plynie rýchlo a ženie nás do  stále ťažších situácií a životných 

skúšok.“ 

„Pamätáte sa, s akým očakávaním sme sa pripravovali na náš prvý stredoškolský 

deň?  

Dnes, o pár rôčkov starší, snáď múdrejší, stojíme tu pred vami vyobliekaní so 

žiarivými úsmevmi spomienok  a čakáme, čo príde. Sme nervózni a dúfame, že sa 

nám budú vynárať len príjemné spomienky na tento jedinečný večer. Zelená stužka 
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nie je pre nás len vytúženým cieľom, či symbolom rýchlo blížiacej sa maturity, ale aj 

akýmsi vysneným krokom vpred a nádeje, že ten krok bude úspešný.. Týmto by som 

sa chcela obrátiť k našim profesorom, hoci tu dnes nie sú všetci prítomní.  

Ďakujeme, že nad nami držíte ochrannú ruku. Uvedomujeme si, že s nami máte len 

tie najlepšie úmysly, no odvekou charakterovou črtou žiaka je búriť sa proti vrchnosti. 

Napriek tomu si vážime vašu snahu vštiepiť vedomosti do našich neochotných myslí. 

Sľubujeme vám, že vaše dlhé hodiny trápenia s nami nevyjdú nazmar či už pri 

maturitnej skúške alebo v ďalšom živote, len k nám buďte prosím milí a zhovievaví, 

lebo hoci sa častokrát tvárime, že sme majstri sveta, máme strach.“ 

„Neopísateľná vďaka patrí našim rodičom. Ďakujeme za všetko, čo ste pre nás 

obetovali a naučili. Najviac sa predsa učíme od tých, ktorých ľúbime, a ste to vy. 

Vďaka za vaše vrásky, za zvýšený hlas, či rozkaz. Za to, že stojíte vždy pri nás.“ 

„Osobitne sa chceme poďakovať našej triednej profesorke. Mnohokrát ste nás 

povzbudili, podali ochrannú ruku aj napomenuli. Hoci ste častokrát nezacítili patričnú 

odozvu vašich slov, poučili sme sa. Nie sú to len prázdne zdvorilostné frázy. Zo 

srdca vám chceme vyjadriť našu vďaku a náklonnosť. Dúfame, že si na nás 

spomeniete aj v dobrom, hoci sme neboli vždy anjeli.“ 

„Tento večer patrí nám. Preto zabudnime na nezhody, zahoďme starosti a užívajme 

si atmosféru, aby sme si v pamätiach uchovali len tie najúžasnejšie spomienky.“ 
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IMATRIKULÁCIA PRVÁKOV 

 

V októbri, ako už býva tradíciou, sa na  našej škole uskutočnila imatrikulácia – 

tradičné prijímanie prvákov do cechu stredoškolských študentov. 

Tentokrát ju pripravovali najstarší študenti na našej škole. “Gymnazisti a Obchoďáci” 

spojili svoje sily a vymysleli nenáročné úlohy pre každého nového člena našej 

“študentskej rodiny”, ktoré sa podarili každému splniť. Program bol bohatý a pestrý 

a všetkým, aj samotným imatrikulantom, sa veľmi páčil.  Súčasťou tradície je tiež 

prísaha študentov, ktorou sa naši noví spolužiaci zaväzujú správať sa tak ako im text 

prísahy diktuje. 

 

 
 

 

Priebeh imatrikulácie bol sprevádzaný obľúbenou hudbou, ktorá pomohla vytvoriť 

uvoľnenú atmosféru. Hit od skupiny Queen „We are the champions“ iba podčiarkol 

dobrú náladu, ktorá rezonovala medzi všetkými zúčastnenými, kde nechýbalo ani 

vedenie školy s celým pedagogickým zborom.   

„Prehlasujeme na svoju študentskú česť 
a svedomie, že sme a až po maturitu budeme 

riadnymi členmi študentskej pospolitosti na našej 
Spojenej škole Mokrohájska 3.“ 
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HELLO ENGLISH READERS! 

 

Here we are again after a long time of summer holidays to show you what we have 

done during the first term of this school year on the lessons of English. We went 

through many styles of writing; from the narrative tenses used in different stories, 

through formal „for and against essays“ to informal imaginative stories bringing our 

dreams in conditionals… 

Not everybody did his/herbest on the lessons. You still need a lot of practice and 

patience to make bigger progress in you writing and speaking skills. 

However, what is always important is never to give up, to overcome laziness and try 

your best. Then the job you have already done will be better step by step and your 

joy, pleasure and satisfaction with yourself will definitely grow. 

So have a lot of courage, decisiveness and responsibility to work hard on the 

lessons of English and the result will soon appear in 2014. 

 

To underline this fact we decided to offer you several pieces of writings having been 

done on English lessons. Enjoy your reading! 

       

                                                                                                     K. Šaradinová 

Review of the Theatrical Play 

 

Dr Jekyll and Mr Hyde is a short story written by R. L. Stevenson in 

a gothic tradition.  

This masterpiece is well known. It deals with the problem of a split 

personality. It was published in 1886 and is considered as one of the 

most interesting example of classical writing in the British literature. 

The story is told through the eyes of a lawyer named Utterson. He is 

worried about his friend Henry Jekyll who has avoided him a lot since 

they met for the last time. Henry locks himself in a laboratory and does 

not want to see anybody. This is very strange for his friend, Mr Utterson, who wants 

to know what is wrong with his friend. Later he finds out that Henry has divided in two 

characters. One is good, but the second one is a pure evil who kills innocent people 

in the dark streets of London. At the same time Henry is trying to invent a medicine 

against his „madness“ which has already become the kind of his obsession… 

The screenplay is fabulous. It does not let you get bored. Sometimes you have to 

think about dark sides of our mind going deeper and deeper into your own 

personality, but often you have to laugh too because of the humorous scenes on the 

stage and brilliant performance of the actors as well as very good job of the director 

of the play. 

To sum up, this play is an amazing piece offered to the students of English and 

performed by the native English in a very interesting and attractive way so I would 

like to underline the fact that there is no reason to regret to go to the theatre and see 

it.                             

                                                                                                         Erik, 3.G 



 

16 

My Idol 

 

His full name is Patrik „Rytmus“ Vrbovský. He was born in the Czech Republic, but 

he is a native Slovak. Rytmus is a singer; his style is Rap and Hip-Hop. I really like 

his songs, especially „Musíš mat nádej!“ („You have got to have some hope“ in 

English ) because that song is very motivating and the lyrics are very good too. The 

song can help me always when I need it. 

I made a video with that song because Rytmus is my sponsor and I wanted to thank 

him in this way. He is someone who does not have any problem to say something 

what he wants and feels. He is a straightforward person. He is also the one, who can 

help a lot of people, but what is important; he not only makes but also fulfils the 

promise.  

Rytmus is a member of the band Kontrafakt, but he is a solo singer too. I often meet 

him at his concerts. I am always under the stage very close to him and after the 

concert he often invites me to come to the after party event. 

It is always a very good experience to be with such a famous person. It can give you 

a lot of energy and strength to believe that the life is perfect! 

 

                                                                                                     Adrián, 1.OA 

  



 

17 

IBOBOR 2013 U NÁS 

 

Aj tento rok sa naša škola zúčastnila medzinárodnej online súťaže 

s názvom IBobor.  

Čo je IBobor? 

„V roku 2004 vznikla v Litve informatická súťaž Bebras - Informatický bobor. 

Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do ďalších európskych krajín. 

Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie 

(IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich 

v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. 

Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor. 

Hoci v každej zúčastnenej krajine prebieha súťaž trochu inak, organizátori zo 

všetkých krajín sa raz ročne stretnú aby vytvorili spoločnú databázu úloh pre ďalší 

ročník súťaže.“ (ibobor.sk) 

Je to súťaž, v ktorej si žiaci môžu vyskúšať svoje logické a algoritmické myslenie, ale 

aj čitateľskú gramotnosť. Tzn. kompetencie, ktoré sú v živote pre každého z nás 

nesmierne dôležité. Tento rok síce mali organizátori menšie technické problémy, keď 

dve kategórie sa museli opakovať, ale napokon to zvládli nielen oni, ale aj žiaci.  

Naši žiaci mali tento ročník veľmi úspešní, o čo sa pričinili najmä žiaci 1.stupňa 

základnej školy, kde až štyria dosiahli maximálny možný počet bodov. Celkovo 

máme 14 úspešných riešiteľov, z toho 13 prvostupniarov. Konkrétne to sú: 

 

Andrej Lettrich – 3.A 

Dominik Rajninec – 3.A 

Kristína Balgavá – 3.A 

Michal Ratkovský – 3.A 

Sofia Olejárová – 3.A 

Filip Panák – 4.A 

Kristína Húščavová – 4.A – plný počet bodov !!! 

Martin Schusnix – 4.A 

Lucia Gandelová – 4.B 

Miroslav Szabo – 4.A 

Michal Mokroš – 4.B – plný počet bodov !!! 

Silvia Ružičková – 4.B – plný počet bodov !!! 

Zuzana Šinská – 4.B – plný počet bodov !!! 

Petra Halmešová – 2.OA 

 

Všetkým úspešným riešiteľom ďakujeme za vzorovú reprezentáciu školy a prajeme 

veľa ďalších úspechov. 

  



 

18 

SLOHOVÁ SÚŤAŽ 

 

V októbri 2013 sa žiaci strednej školy zapojili do celoslovenskej pisateľskej literárnej 

súťaže s názvom Čo by nám Cyril a Metod povedali dnes? Súťaž organizoval 

Slovenský syndikát novinárov a Akadémia médií pri príležitosti 1150. výročia od 

príchodu svätých Cyrila a Metoda na naše územie. Do finále sme poslali dve slohové 

práce, a síce úvahu Adama Gregora a Margaréty Mikovej.  

Ukážky z prác: 

Čím to je, že  pripomienkou na svätcov je i cyrilo-metodský dvojkríž v našom 

slovenskom štátnom znaku, či štátny sviatok Cyrila a Metoda v našom slovenskom 

kalendári? 

Cyril a Metod prichádzajú na Veľkú Moravu v roku 863 na žiadosť kniežaťa 

Rastislava. Od tohto roku začínajú svoje pôsobenie na Veľkej Morave. Nie je to ich 

prvá misia, hoci poslednou sa stala. Myslím si, že obaja títo vierozvestcovia – 

misionári obetovali pre Slovanov svoje životy až do vyčerpania. Do vyčerpania 

vzdelávajú i hlásajú Božie slovo. Zakladajú prvé školy - kolégiá či učilištia, na ktorých 

sú vychovávaní ich budúci nasledovníci. Vytvárajú ľudu zrozumiteľný jazyk - 

staroslovienčinu i písmo - hlaholiku. Prekladajú do staroslovienčiny rôzne texty, 

z tých vieroučných napríklad Bibliu.  Tvoria pôvodné staroslovienske literárne diela, 

do dejín sa zapisuje Konštantínova báseň Proglas – Predslov k Svätému Evanjeliu.  

Všemožne dokazujú svoju genialitu a nezištne obdarúvajú ňou náš národ. Tieto činy 

považujú mnohí ľudia, vrátane mňa, za najvýznamnejší medzník v dejinách 

slovenského národa. 

 (Adam Gregor, III. G) 

 

Na druhej strane, keby k nám v dnešnej dobe prišli Cyril a Metod, boli by aj šťastní, 

že určitá časť ľudí číta knihy, dokonca slovenských autorov! Chcú poznať Slovensko, 

svoju rodnú krajinu, pretože autor píše knihu vlastnými myšlienkami a pocitmi, 

odhaľuje nám aj svoj život, opisuje nám svoje prostredie, v ktorom žil a vyrastal… 

Keď v dnešnej dobe niekto povie, že rád číta, alebo chodí do školy, ľudia sa naňho 

udivene pozrú a čudujú sa, že čo je to za človeka... Hlavne Slováci by mali byť na 

svoju reč a svoj národ veľmi pyšní, no neberú ohľad na to, aká bola história nášho 

národa… Je dôležité, aby žiaci spoznali svoj jazyk, kultúru, ale hlavne históriu, aby 

sa z nej naučili, ako sa dá zabaviť okrem mobilov, počítačov a televízie. Tam majú 

možnosť zistiť, že ľudia si vymýšľali krásne básne, pesničky a rýmy, ktorými zabávali 

okolitých ľudí… (Margaréta Miková. III OA) 
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ÓDA NA TYRANNOSAURA  

 

Nevadí mi mozog malý, 

pár ton, že máš navyše. 

Masívne a mocné svaly, 

chvost, čo sa furt kolíše. 

 

Zuby ostré ako britva, 

kosti hravo rozdrvia. 

Čuch výkonný jak u supa, 

k potrave ťa dovedie. 

Zvieratá; či malé, veľké, 

žiadne ti neuniknú. 

Tvoje končatiny predné 

po čase ti zaniknú. 

Aj keď tu už dávno nie si, 

láska k tebe vo hniezdi. 

A preto ja stále verím, 

že ťa raz možno oživím. 

 
 

V TOM DOME STRAŠÍ 

 

7. 7. ráno, 7:00 h 

 

Jedného sviežeho rána asi o siedmej hodine sa začal v dome číslo 77 na 

Lamkačovej ulici chaos. Počula som iba pár viet z obývačky:  

„Už si nabalená, Otília?“ Tento hlas patril ockovi, ktorý kričal na mamu.  

„Nie Norbert, ak chceš vedieť, nie som.“  

„O pol hodinu musíme byť v aute, lebo cesta je dlhá. Tak sa láskavo rýchlo dobaľ 

a zobuď dievčatá!“ 

„Norbert, pochopila som.“ 

„To som rád,“ povedal ocko mame. 

Mama bola najprv zobudiť Ritinu staršiu sestru Petru. Petra bola u seba vo vedľajšej 

izbe. „Klop, klop,“ zaklopala mama na sestrine dvere. Petra sedela na svojej posteli 

a plakala.  

„Petra, stalo sa niečo?“ opýtala sa sestry mama. 

„Nič mama, nemusíš sa do všetkého starať. Choď radšej otravovať Ritu.“ 

„Petra, naozaj, čo sa stalo?“ 

„Oto,“ vzdychla si Petra. 

„Urobil ti niečo?“ opýtala sa rýchlo mama. 

„Nič.“ 

„Tak potom o čo ide, Peťka?“ 

„Mama, mám štrnásť a nehodí sa, keď mi hovoríš Peťka.“ 

„Dobre, čo sa deje?“ opýtala sa mama. 

„Toto mi poslal Oto,“ povedala a ukázala na SMS-ku od 

Ota. 

 

 

 

Ahoj Peta. Je mi 

luto toho, co som 

Ti povedal. 

Prepac. Oto. 
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Keď si mama prečítala SMS-ku opýtala sa, čo jej Oto urobil. 

„Nestaraj sa, mama,“ povedala Peťa. 

„Jáj, vidím, že chceš byť sama.“ 

„Choď za Ritou, už ťa čaká.“ 

„Jasné, idem ju zobudiť.“ 

„Rita, môžem?“ ozvala sa mama za mojimi dverami. 

Ja som sa však robila, že ešte spím. 

„Rita!“ zakričala znovu mama. „No nič, nevadí,“ povzdychla si mama. „Rita, vstávaj! 

Rita!“, kričala na mňa mama. „Rita, vstávaj a pobaľ sa! O hodinu máme byť v aute.“ 

„Mama, a kam sa to vlastne sťahujeme?“ opýtala som sa. 

„Rita, hovorím ti to naposledy, na Pokajovú ulicu číslo 3.“ 

„Jasné, dobre teda,“ povedala som. „Moment, na Pokajovú?“ opýtala som sa 

zvedavo.  

„Áno, Rita, na Pokajovú.“ 

„Mami, ale mne Angela hovorila, že na Pokajovej straší.“ 

„Rita, ja viem, že si s Angelou kamoška, ale môžeš mať svoj rozum,“ povedala 

mama. 

„Ale aj tak tam nechcem.“ 

„Rita, sťahujeme sa a basta!“ povedala mama. 

„Tak zostanem u Angely,“ povedala Rita. 

„Rita, ty si taká tvrdohlavá!“ 

„Nie som!“ urazila som sa. 

„Rita, neurážaj sa, je to pravda.“ 

„Mama, prestaň!“ povedala som. „Chcem sa pobaliť,“ zaklamala som, aby už mama 

odišla. 

„Dobre teda,“ povedala mama a odišla. 

Ja som sa však nebalila, ale písala som Angele SMS-ku, ktorá vyzerala asi takto 

nejako. 

 

 

O päť minút nato mi Angela odpísala. 

 

 

 

 

 

Odpísala som jej niečo takéto.  

 

 

Angela mi odpovedala.  

 

 

Ahoj Angel, 
potrebujem 
pomoc rýchlo. 
Stretneme sa 
v klube. 

Ahoj Rita. O co 
ide? Tvoja Angela 

Ahoj Angela. Neries to, ale 
prid do klubu. Dobre? 

Ahoj Ritus. Klud. O 10-15 
min. v klube. Angel 
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Jasné. Takže s Angelou sme dohodnuté. Keď som si dopísala s Angelou, rýchlo som 

si umyla ruky a naraňajkovala som sa. Potom som ozlomkrky bežala do klubu za 

ňou.  

„Ange, Ange!“ bežala som a kričala na Angelu.  

„Rituš, zlatko, kľud,“ upokojovala ma Angela. 

„Ange, máme prúser,“ povedala som. 

„Kľud, Rita, o čo ide?“ opýtala sa zvedavo Angela. „Dúfam, že nás zase nestrieľajú 

chalani? Nie?“ povedala Angela so zaujatým výrazom v tvári. 

„Ange, čo sa deje? Sťahujeme sa.“ 

„Rita, už si zistila kam?“ 

„Áno,“ povedala som. 

„Kam?“ opýtala sa napäto Angela. 

„Na Pokajovú,“ odvetila som. 

Angela zvážnela v tvári. 

„Rita, to je fakt prúser,“ vyhlásila. 

„Ja viem, Ange, preto som za tebou prišla.“ 

„Rita, kľud, nejako to vyriešime,“ chlácholila ma. 

„Ale ako? Čo urobíme? Pokajová je odtiaľto ďaleko a my sa už nebudeme nikdy 

stretávať!“ 

„Bože, to je pravda, to mi nenapadlo,“ zarazila sa Angela. 

„Dvojnásobný prúser,“ vyhŕklo zo mňa. „Bože, už budem musieť ísť, zavolám ti ešte, 

Ange,“ zakončila som a odišla. 

„Rita, volaj,“ naznačila ticho Angela. 

„Budem.“ 

„Mimochodom, Rituš, zlatko, musíme vymyslieť ten plán!“ zastavila ma na odchode 

preč Angela. 

„Och, máš vlastne pravdu,“ povedala som. 

„Ale čo urobíme?“ spýtavo sa na mňa pozrela. 

„Mňa sa nepýtaj.“ 

„Koho sa mám teda opýtať?“ 

„Seba, Ange, ty si geniálna, ty všetko vieš,“ vytresla som bez rozmýšľania. 

„Rita, prestaň byť drzá!“ hrala rozčúlenie Angela a pošteklila ma na ramene, na čo 

som ja chytila príšerný záchvat smiechu. Ešte väčší záchvat smiechu som však 

chytila, keď niekto z bunkra oproti hodil do Angely balón s vodou a kompletne ju 

oblial tak, že mala mokré celé pyžamové šaty.  

„Blbci!“ vyhŕklo z Angely.  

Pozrela som von z okna a ihneď som sa uhla, takže ďalší balón zasiahol znova 

Angelu, ktorá sa už-už chcela vydať do klubu oproti, ale ja som ju ešte stihla zadržať. 

„Ange, chceli sme si dohodnúť ten plán,“ napomenula som ju. 

„Dobre, poďme ku mne,“ rozhodla Angela. 

Tak sme sa k nej vybrali, ale cestou po rebríku do jej okna nás takmer zasiahol jeden 

balón. 
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„Rita, pozor!“ zakričala na mňa a ja som sa tak rýchlo uhla, že som takmer spadla 

z rebríka. Pohotovo som však preskočila na parapet, čím som sa ocitla v Angelinej 

izbe, ktorá bola veľká, plná strašidelných predmetov. 

„Áááá!“ zajačala Angela, ktorú chalani trafili rovno do letného pyžama. „Rita, pomoc!“ 

kričala na mňa a jednou rukou sa držala rebríka medzi bunkrom na strome a svojou 

izbou. 

 
 

Takto nejako som načrtla momentálnu situáciu. 

„Rita, pohni si a pomôž mi!“ volala na mňa Angela. 

„Už idem, Ange.“ 

„Ritáá, chyť ma!“ 

„Už ťa držím. Bože, Ange, koľko vážiš?“ 

„Rita, balón!“ 

Ihneď som pustila Angelinu ruku. Vzápätí spadla na zem, kde ju chytil jej idol, ktorý 

do nej hádzal balóny. Ja som ju iba podpichovala, ako mám vo zvyku. Angela 

vyskočila z náručia svojho idolu a urýchlene vbehla do domu. 

„Rita, ty potvora!“ ziapala na mňa z diaľky Angela. Tresla dverami a zrúkla na mňa 

tak, že som si musela zapchať uši. 

„Prepáč, Ange,“ ospravedlnila som sa. 

„Rita, nabudúce ma neprovokuj.“ 

„Jasné, veľká šéfka Ange sa zase hnevá.“ 

„Veľká hnusoba Rita znova provokuje,“ odvetila Angela. 

„Trn-trn,“ prišla mi SMS-ka.  

 

 

 

„Bože, už musím ozaj ísť,“ povedala som. 

„Zavolám ti neskôr,“ dodala Angela. 

Ahoj Rita. Kde si? Okamzite 
padaj domov, uz ideme. Peta 
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Nakoniec, nechcela som, aby naša rozlúčka s Ange skončila hádkou. Ale mala 

pravdu, som hnusná provokatérka. Minule, keď sme sa pohádali, začala písať príbeh 

s názvom Rita Čekačková je hnusná, odporná a drzá, podlá, bezcitná, egoistická 

klamárka. Jaj, to bolo... Keby som ju nepodpichovala, tak by určite nezačala písať 

svoj príbeh (Rita Čekačková je hnusná, odporná a drzá, podlá, bezcitná, egoistická 

klamárka).  

Bohužiaľ, všetky tie veci sú pravdivé, čiže teraz ma budú všetci nenávidieť. 

„Rita!“ zakričali na mňa chalani, ktorí do mňa hodili balón plný vody. Potom mi jeden 

z chalanov hodil kameň do chrbta. 

„Prestaňte!“ skríkol ktosi. Veľmi dobre viem, že to bola Angela. „Dajte Rite pokoj!“ 

kričala na nich ďalej.  

„Ďakujem, Ange,“ povedala som si v duchu. 

„Rita!“ kričala z okna Angela. „Rita! Stoj, mám super správu!“ vrieskala na mňa ďalej. 

O chvíľu, asi o 78 sekúnd bola pri mne dole.  

„Čo je?“ opýtala som sa zvedavo. 

„Práve mi Kamila povedala, že si mám zbaliť veci a ideme k babke.“ 

„Dobre, no a čo?“ 

„Babka býva predsa tiež na Pokajovej,“ povedala Angela. 

„To nemyslíš vážne!“ zvolala som. 

„Ale áno!“ 

„Kedy idete?“ 

„Dnes,“ odvetila Angela. 

„Super!“ povedala som. 

Hneď nato sme skákali od radosti. 

„Jupíí!“ zvrieskla Angela. 

„Ja viem. Super!“ dodala som. 

 

„Rita, už si zbalená?“ spýtala sa ma Petra, ktorá mi vynadala, že sa flákam 

s Angelou namiesto toho, aby som si balila veci. Našla nás totiž práve pri výbuchu 

našej spoločnej radosti.  

„No tak ja už musím,“ povedala som. 

„Rita!“ kričala na mňa Petra. Tá nevie nič iné, iba otravovať, pomyslela som si (táto 

veta bola určená Petre). 

Keď sme s Petrou prišli domov, rodičia mi hneď vynadali, kde som bola. 

„Bola som za Ange.“ 

„Za akou Ange?“ opýtala sa mama. 

„No predsa za Angelou.“ 

„Rita, a už si zbalená?“ 

„N-nie,“ zakoktala som sa. 

„Tak si sa mohla zbaliť a nemusela si ísť za Angelou!“ vynadal mi otec.  

„Mimochodom, Angele býva na Pokajovej babka a dnes k nej ide,“ povedala som. 

„Fakt?“ neverili rodičia.  

„Ide s Angelou aj Kamila?“ opýtala sa zvedavo Petra. 

„Áno, iba Kamila a Angela idú k babke,“ povedala som. 
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Kamila je Angelina sestra. Staršia od Angely. Petra chodí s Kamilou do tej istej 

triedy, sú veľmi dobré kamarátky, lebo obidve sú rovnako otravné. S Angelou im 

stále robíme zle. To bol môj nápad, robiť im zle. Angela mi ho schválila, lebo jej 

sestra Kamila je dosť otravná. Je taká otravná, že každému iba rozkazuje, preto ju 

s Ange voláme Veľká šéfka. Takže prísna, drzá Veľká šéfka Kamila, ktorá chce, aby 

sme ju volali Cam [Kem], je taká otravná, že sama Peťa ju niekedy neznesie, 

a pritom je to jej najlepšia kamoška. Práve si inak balím veci a vôbec neviem, čo si 

zoberiem. 

Zobrala som si nakoniec veľa vecí, hoci ma všetci stresovali, ale najviac otec Norbert 

a mama Otília. Prekvapilo ma, že otravná ségra Peťa bola úplne ticho. Mame pred 

chvíľou volala Júlia, ktorá je Angelina mama. Či by sme neodviezli na Pokajovú 

Angelu a Kamilu, teda Cam. Dopočula som sa, že Angela s Cam budú celé 

prázdniny u babky na Pokajovej. Super! Celé prázdniny budem s Ange a ešte jej 

otravnou sestrou Cam. Bože, idem skolabovať. Neznesiem Cam. Takže 

s kamarátkou (Ange) pôjdeme v jednom aute.  

 

Amália Križanová, 6.A 

 

PRÍBEH NA POKRAČOVANIE  

 

Milý čitatelia, Väzenie Bendel je späť!  

Verím, že mnohí z vás si spomínajú na prvé dve časti tejto napínavej fantasy, ktorá teraz 

opäť pokračuje. Svojou treťou časťou no a tí, čo ešte nemali tú česť, želám ničím nerušený 

zážitok pri návšteve tohto neobyčajného, tajomného miesta.    

Pripomeňme si, ako sa príbeh vyvinul. Uprostred storočnej vojny sa skupinka britských 

cestovateľov vybrala na plavbu po mori, lenže vďaka búrke stroskotali na jednom opustenom 

ostrove. Opustenom? Čoskoro totiž zistili, že tu kedysi žila celá osada Vikingov, ktorí ale za 

záhadných okolností pomreli...  

A taktiež tu stretli Druglucha, podlého zradcu, ktorý sa dostal k zdroju veľkej moci a plánuje 

s ňou zničiť celé Anglicko a zasiahnuť tak do dejín. Podaria sa mu tieto jeho plány? To je 

otázne, pretože na konci druhej časti boli Glostar a ostatní zajatí. Drugluch ich strčil do cely, 

kde má byť rozhodnuté o ich osude. A čas zatiaľ uteká... 

Zachránia sa? Zachránia nakoniec svet? A akú úlohu má v celom príbehu tajomná Guľa, 

ktorú objavili neďaleko starých ruín? To vám prezradia nasledujúce strany.  

 

Väzenie Bendel III. časť   

„Svitá,“ zamrmlal Grindeln, keď mu zasvietilo do očí. Prvé lúče slnka prenikali dnu do 

cely a oznamovali nový deň. 

Ako dlho tu už boli uväznení? Nuž, neboli si celkom istí, ale Jonéra odhadovala, že 

od doby, čo ich dal Drugluch zavrieť, mohli ubehnúť tak tri či štyri dni.   

„Len toľko?“ prekvapene poznamenal Grindeln. Dni sa tiahli veľmi pomaly, bol by 

povedal, že tam trčia aj týždeň. Mal na to dôvod; dni vyzerali takmer rovnako. Nuda. 

Mohli sa nanajvýš rozprávať. Našťastie netrpeli hladom, dva razy denne – ráno 

a podvečer – im hlinení vojaci strčili dnu väčšie vrece s jedlom   –  a nie práve 

bohvieakým – a ráno ešte aj mech s vodou – ani tá nebola veľmi chutná. Žiaľ, 
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nemohli túto chvíľu využiť na útek, lebo vždy bol s vojakmi aj Drugluch, a ten im dal 

jasne najavo, že každý pokus o útek môže mať hrozné následky. Nemohli preto 

riskovať.  

Málokto by toľký tlak dokázal vydržať. Žiť v špine, s obmedzeným množstvom jedla, 

musieť dýchať ten pach, celé dni sa na smrť nudiť... A ani oni neboli iní!   

Ako prvý sa zlomil Glostar. Najskôr sa roztriasol. V očiach mu blyslo čosi desivé; 

Jonéra mimovoľne cúvla, pretože vycítila rastúci tlak, ktorý prerazil tenkú škrupinu 

Glostarovho sebaovládania a vytryskol ako sopečná erupcia. Rytier sa rozbehol 

k stene a narazil do nej.  

„Chcem ísť preč!“ skríkol a márne sa pokúšal roztrhnúť reťaze. „Drugluch, pusti nás! 

Bojuj ako muž, tvárou v tvár!“ vrieskal do vzduchu. Pobehoval po cele, zdalo sa, že si 

čosi šomre. Hovoril sám so sebou. 

„Zdá sa, že začal blúzniť.“ povedala Jonéra. Neisto pozrela na ostatných. 

„Dúfam, že vy ste v poriadku. Myslím psychicky.“ 

„Ale áno.“ odvetil Grindeln, no hneď aj dodal: „Lenže on má pravdu.“ Kývol hlavou na 

Glostara. „Musíme preč. Ako spomenul prednedávnom  Wanek, už nejde iba o nás. 

Drugluchov šialený plán ohrozuje našu vlasť a s ňou celý svet.“  

Wanek prikývol.   

„Dobre, ale ako sa oslobodíme?“ zauvažovala čarodejka. „Reťaze sú z tvrdej ocele 

a moja mágia je tlmená...“ Vtom sa vo vrecku, ktoré jej viselo na hrdle, objavila Guľa. 

Žiarila silným ružovým jasom.  

„Je späť.“ poznamenal Glostar, ktorého jej prítomnosť navrátila do normálu. 

„Ak ma rozum ešte neopustil, v deň, keď nás Drugluch zajal, zmizla.“ 

„Hej.“ prikývla Jonéra. „Takže, Guľa, čo máš v pláne?“ Grindeln sa ťukol po čele. 

Ona sa rozpráva s Guľou, akoby bola živá! Nechcel sa smiať, ale zdalo sa mu to 

čudné.  

Spočiatku Guľa mlčala, lenže zrazu sa vzniesla. Vyletela z vrecka a roztočila sa po 

cele. Jej jas sa zmenil z ružovej na rubínovočervený. A tu si všimli, že z nej vyletujú 

žiarivé lúče, ktoré sa vsakujú do Jonériných reťazí. Tie o chvíľu praskli a v kúskoch 

popadali na zem. Jonéra nečakala, ihneď vyslala smerom k ostatným reťaziam 

modré plamene. Mužom neublížili, ale kov roztrhali. Guľa zhasla a vrátila sa späť do 

vrecka.  

„Hm, zaujímavé.“ poznamenal Glostar, keď si rozcvičil stuhnuté končatiny. 

„Prečo nám nepomohla už skôr? Prečo sa zjavila až dnes?“ 

„Čo ja viem?“ odvetila Jonéra. „Asi mala na to dôvod.“  

„Ale, prosím!“ zvolal Grindeln podráždene. „Nehovor, akoby bola živá! Je to predsa 

iba magický artefakt!“ 

„Možno, možno.“  

Vtom sa ozvali kroky. Oh, nie! Nesú raňajky. Drugluch ich odhalí! 

Alebo žeby nie? Guľa na okamih blikla. Akási sila ich hodila k múru a na rukách sa 

im opäť zjavili reťaze.  

Otvoril sa vchod. Hlinený vojak im hodil vrece a mech. Drugluch stál obďaleč a smial 

sa.  
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„Vidíš? Ste tu už tri dni a stále ste sa na nič nezmohli. Ako som hovoril, je to váš 

koniec.“ V hlase mal netrpezlivosť, zrejme mal práve dôležité povinnosti a nechcel sa 

väzňami nijako zdržovať. „Takže večer!“  

Kamenný vchod sa zavrel a ostali sami.  

„Nič nezistil.“ ozvala sa Jonéra. „Guľa nás zachránila.“ Na potvrdenie jej slov sa 

reťaze rozplynuli. Do večere mali čas. Ale oni chceli byť preč čo najskôr. Jonéra mala 

nepríjemné tušenie. Alebo sa jej to iba zdalo?  

„O tom sa môžeme porozprávať neskôr.“ poznamenal Glostar nervózne. 

„Myslím, že je čas odtiaľto rýchlo zmiznúť.“ 

„Súhlasím!“ pritakal Grindeln. Jonéra sa sústredila. Po niekoľkých dňoch nečinnosti 

boli jej magické schopnosti odpočinuté. Namierila dlaň na žulový vchod. Ten 

následne vydal škrípavý zvuk; otváral sa. Len čo bol otvorený, vybehli von a Jonéra 

ho uzavrela. Ak sa plán podarí, až do večera sa o ich úteku nebude vedieť.  

Pomaly sa presúvali chodbou, ktorá by ich mala vyviezť von z jaskyne, keď tu sa 

Guľa vydala inou chodbou, pričom Jonéru ťahala so sebou.  

„Kam zase máme ísť?“ šomral Grindeln. Tá Guľa ho začínala štvať. Kto je tu vlastne 

vodca? Kto vlastne rozhoduje? Glostar či ona?... V týchto myšlienkach ale rýchlo 

uťal, veď on ju predsa nepovažoval za živú bytosť!  

Guľa ich voviedla do úzkej, ale našťastie prázdnej dutiny, kde hneď uvideli svoje 

veci. Okamžite schmatli svoje zbrane a ostatné a šli ďalej. Čoskoro však narazili na 

menší problém, dostali sa totiž do blízkosti Drugluchovej sály, kde sa nachádzala 

i mŕtvola v skale. Dokelu, prečo nás sem Guľa zaviedla? Aké má plány?  hútal rytier. 

Museli sa prikrčiť za skaly, lebo Drugluch práve vchádzal dnu. Blížil sa k múmii 

a usmieval sa.  

„Ach, dnes to príde!“ hovoril nahlas, hoci bol v miestnosti sám. „Čochvíľa získam od 

teba všetku ostávajúcu moc a potom, potom to začne. Presne na poludnie zasiahne 

tých slabochov Angličanov moja vlna a padnú ako mŕtve muchy. Aj s ich kráľom. Už 

sa teším... Užijem si to pekne krásne odtiaľto z môjho úkrytu...“ Otriaslo nimi. Nielen 

slová, ale najmä to, že táto chvíľa pripomínala tú spred pár dní, keď ich chytil do 

pasce. Robil to vari i teraz?  

Riskli to a prešmykli sa preč zo sály. Dali sa na ústup. Čoskoro našli východ, lenže 

vtom sa jaskyňou ozvalo rinčanie zvonov. Poplach. Ktorýsi z vojakov ich musel pri 

úteku zazrieť. Drugluch sem už isto mieri, uvažovala Jonéra a od nervozity sa jej 

potili dlane.    

Ale nestalo sa tak. Buď Drugluch blafoval, alebo mal naozaj omnoho dôležitejšie veci 

ako hľadať ich. Avšak poslal za nimi bandu hlinených vojakov a dvoch kamenných 

obrov. Istý čas pred nimi bežali, no keď sa dostali na koniec  močiarov, otočili sa. 

Glostar zavelil do útoku. Tento boj bol vcelku jednoduchý, nič ťažké. Jonérine blesky 

a ich meče si s nimi hravo poradili. Kamenní obri ich potrápili viac, ale nakoniec aj 

tých zdolali. Keďže sa nenachádzali blízko vody, nemohla sa ich čarodejnica zbaviť 

podobne ako tých pri jazere Mituz. Lenže kde nestačila sila, tam pomohol um. 

Spoločnými silami zatlačili obrov až na okraj jedného z močiarov. Potom už stačilo 

iba málo a obri sa ponorili.  
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„Tak, to by sme mali.“ poznamenal Glostar a pozrel na druhov. „Ako si poradíme 

s Drugluchom? Ani nevieme, kedy sa má ten jeho plán uskutočniť.“ 

„To neviem,“ oznámil Grindeln. „Ale vieme, že na poludnie zaútočí na loďstvo.“  

„A ako som z jeho rečí usúdila, spraví tak rovno z tej sály.“ doplnila Jonéra. 

„Máme ešte trocha času.“ uznal Grindeln. „Kto je hladný?“ Otvorili vrece s jedlom, 

ktoré ráno dostali. Ležal v ňom obschnutý kus chleba, trocha syra, nejaké otlačené 

ovocie, trocha zeleniny... a podobne. Nič moc. A toto im malo do večere vydržať... 

Nuž čo, pustili sa do jedla. 

Keď sa najedli, ľahli si do trávy a hoci sa tomu snažili vyhnúť, usnuli. 

Kým spali, neuvedomovali si, že zhruba dve hodiny po tom, čo porazili vojakov 

a obrov, nastala vo vzduchu akási zmena. Zlá zmena. Nad nimi sa začali hromadiť 

temné mračná, zosilnel vietor. Niečo sa dialo. Guľa sa rozsvietila a nepokojne 

roztancovala, no nezobudila ich. Prebrali sa až o istý čas. Z oblohy sa spustil silný 

lejak, ktorý ich okamžite premočil. 

„Čo sa deje? Prečo sme zaspali?“ zvolal Glostar, keď otvoril oči. Ihneď ostatných 

zobudil.  

„To neviem...“ zamrmlala Jonéra rozospatým hlasom. „Oh, nie! Snáď ešte nie je 

poludnie! Dúfam, že Drugluch ešte neuskutočnil svoj bláznivý plán!“ V tej chvíli Guľa 

zahorela zlatou žiarou, a keď sa Jonéra pozrela na nebo, zazrela slnko, hoci sa 

skrývalo za hustou vrstvou oblakov. Viselo vysoko vo vzduchu, ale nie celkom nad 

nimi.   

„Nie, ešte nie je poludnie.“ povedala. „Ale nechýba veľa. Musíme si pohnúť!“ 

Dali sa do behu. Mierili k jaskyni. 

 

Medzitým stál Drugluch na kopci, na holej skale. Presne nad Sálou, ibaže o mnoho 

metrov vyššie. V dlani zvieral roh, ruky mal rozpažené a hľadiac na oblohu volal 

nábožným úctivým hlasom: „Žiadam vás teraz, roh a sily, čo mi pomáhate, dajte mi 

plnú silu. Silu, čo tu bola kedysi. Hoc ten minulý ju nezvládol, ja som iný – silnejší. 

Žiadam vás, sily, splňte moje priania!“  

Zrazu roh zažiaril modrým ohňom a vyšľahlo z neho bledé modré svetlo.  

Preniklo dovnútra skaly. Drugluch cítil, ako mu do tela vniká nová moc. Viac a viac 

moci. Obloha začala temnieť, preťal ju blesk a následne zadunel hrom.  

„Je to tu! Moja chvíľa!“ kričal a vzduchom sa rozľahol jeho šialený smiech.   

                

Keď dobehli k jaskyni, ubehli ďalšie minúty. Našťastie, obloha sa vyjasnila, dážď 

ustal. K otvoru sa dostali veľmi ľahko, i dnu si nevšimli žiadneho vojaka. Zdalo sa, že 

Drugluch mal omnoho väčšie starosti, ako sa zaoberať takými ako oni.  

„Nemal nás podceniť.“ vyhlásil Glostar a vytasil meč. Nevedel, čo im teraz, keď má 

ten zradca toľkú moc, hrozí. „Buďte opatrní.“ upozornil ostatných.  

Jaskyňou prešli hladko, ale keď došli k Sále, prudko zastali. Stála tam celá družina 

hlinených bojovníkov, tvorili mocnú hradbu, cez ktorú by sa v takom malom mieste 

ťažko prebojovali. Nemali na výber, museli zaútočiť priamo, mágiou. Jonéra zdvihla 

dlaň a poslala na vojakov bleskovú smršť. Lenže tí, na ich prekvapenie, odolali. 

Drugluch na nich použil určite nejaké ochranné čary. No Jonéra sa nevzdala, do 
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ďalšej vlny vložila omnoho viac sily a vyslala novú smršť. Tá ich rozdrvila na prach, 

lenže dievčina pocítila slabosť. Dala do vlny viac mágie ako bolo potrebné. 

Len čo vnikli do Sály, poobzerali sa. Druglucha našli stáť na jej konci. Sústredene 

hľadel na čosi, čo pripomínalo zrkadlo či okno. Zhlboka dýchal, robil s rukami 

zvláštne kúzelnícke pohyby.  

„Vitajte!“ pozdravil ich, pričom sa na nich ani nepozrel. „Ako vidíte, mám prácu, tak 

ma nerušte!“   

„Drugluch!“ skríkol Glostar. „Okamžite prestaň s tým, čo práve konáš!“  

„Opakujem, nerušiť. Nehovoril som vám, že je neskoro? Práve formujem moju obriu 

vlnu. Tuto cez toto čarovné okno ju môžem sledovať a zároveň si tak pozriem smrť 

tvojho kráľa.“ 

„A ty si myslíš, že ti to dovolíme?“ opýtala sa Jonéra. Nemohla uveriť, že sa ich 

vôbec nebojí.   

„Iste, nemyslím si to.“ odvetil Drugluch a uškrnul sa. „Ale som taký dobrák, že som 

vám chcel dať možnosť zachrániť si životy.“ Oči mu stvrdli. „Škoda, mali ste ju 

využiť.“ Bez toho, aby od okna odtrhol zrak, vytvoril okolo seba striebornú auru 

a poslal na nich lúč, ktorému sa ale uhli. Lúč zasiahol kamenný múr a rozmetal ho na 

kúsky. 

„Ups, to bolo tesné.“ zamrmlal Grindeln.  

Vtom si v okne všimli, že vlna už jestvuje a rúti sa morom.  

„O pár okamihov bude koniec!“ zavolal zradca a vrhol po nich záplavu ohnivých gúľ. 

Jonéra ju zastavila a zdvihla ruku. Vo vzduchu sa vytvoril zelený mrak, veľký asi ako 

kôň, a pohol sa k nemu. O chvíľu Druglucha celkom pokryl. Jonéra stisla ruku v päsť 

a mrak vybuchol. Drugluch zmizol v ohni. 

„A je to.“ poznamenala čarodejka. Ibaže razom aj stuhla, lebo on žil! Drugluchovi sa 

nič nestalo. Akurát mal obhorený plášť. 

„To sa nerobí.“ povedal. Vzal do ruky meč a pozrel na Glostara očami plnými 

nenávisti. „Ak si dobre pamätám, minule sme nedokončili našu bitku.“ Myslel tú spred 

jazera. „Zdá sa, že teraz je na to čas.“ Rozkročil nohy a skočil na neho. Glostar sa 

jeho prvému úderu uhol, ale druhý ho už zasiahol. Po ramene mu stekal tenký 

prameň krvi. Urobil krok vpred a sekol. Drugluch sa však prekryl mečom a potom mu 

vrazil do žalúdka. Glostar musel cúvnuť.  

Jonéra nervózne hľadela na okno. Teraz sa v ňom nachádzalo čosi ako mapa. Videla 

pobrežie s loďstvom a vlnu. Bola síce dosť ďaleko, ale rýchlo sa blížila. Vtedy si 

niečo uvedomila.         

„No jasné, prečo som si to neuvedomila skôr?“ Nahlas sa zasmiala a potom 

zvážnela. „Spomenula som si! Pri takomto kúzle musí mať čarodej neustále mentálne 

prepojenie s kúzlom. Čiže ak ho aspoň na chvíľu omráčime, vlna sa stratí!“  

„To sa ti ľahko povie.“ zašomral Glostar a kopol Druglucha do kolena. On mu na 

oplátku udrel päsťou do hrudníka, pričom do nej vložil magickú energiu. Rytier 

dopadol tvrdo na zem. „Podvádzaš.“ zachripčal.  

„Nuž, asi áno. Lenže ja nehrám vždy fér, to dobre vieš.“ Pozdvihol zbraň, že ukončí 

Glostarovu existenciu, keď ho ktosi zrazil ku stene. Grindeln. A aj Wanek, ktorý 

málokedy bral do rúk zbraň. „Ani sa ho nedotkneš!“ skríkol Wanek a chcel ho tupou 
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stranou meča ovaliť po temene. Lenže Drugluch mu nedovolil priblížiť sa, mocou ho 

zdvihol do výšky, až ku stropu a potom ho prudkým šľahnutím poslal k zemi. Bol by si 

dolámal väzy, keby ho Jonéra pár centimetrov nad zemou nezachytila. Rozbehla sa 

na Druglucha. On na ňu zaútočil mečom, ibaže ona mu ho ladným úderom odobrala. 

Potom sa vzniesla a kopnutím ho prinútila ustúpiť.  

„Pozri, vlna je už takmer tam!“ oznámil. Bola to pravda, od lodí ju delila iba krátka 

vzdialenosť... Jonéra po ňom vrhla plameň, ktorý on odklonil vzdušným prúdom. Len 

so šťastím minula Grindelnovu hlavu.  

„Tak to vzdajte.“ nabádal ich opäť. Urobil však veľkú chybu, prestal si všímať okolie. 

Wanek, ktorý bol doteraz mierne otupený na konci miestnosti, vstal a s revom sa na 

neho rozbehol.  Glostar a Grindeln to zaregistrovali, spojili svoje sily a zaútočili na 

neho tiež, ale z inej strany. Druglucha tým natoľko prekvapili, že nestihol poriadne 

zareagovať. Iste, každý iný čarodej by si s tým vedel ľahko poradiť, ale on ešte stále 

nebol s novou mocou úplne zjednotený. Reflexne sa roztočil, aby sa kryl pred 

každým, ale pritom pozabudol na Jonéru. Tá využila jeho nepozornosť a vyslala 

k nemu obrovskú vlnu energie, ktorá sa rútila ohromnou rýchlosťou. Drugluch nemal 

šancu. Zasiahla ho tak rýchlo, že v okamihu stratil vedomie a preletel polovicu Sály, 

kým nenarazil do skaly. Samozrejme, vďaka absorbovanej novej sile sa ani nie o päť 

sekúnd prebral. Pozrel na okno a uvidel, že vlna iba kúsok pred námorníkmi zoslabla 

a rozpadla sa na drobnú spŕšku vody. Zachránili sa v poslednej chvíli.  

Zanadával. Ostatní sa, naopak, tešili. Nevinní boli živí, plán sa nevydaril. 

„Máte šťastie.“ povedal mrzuto. „Máte šťastie, že som nepoužil všetku svoju moc. 

Dnes poobede chcem urobiť niečo prevratné, niečo oveľa horšie ako táto vlna. 

Musím si na to ušetriť všetku svoju moc.“ 

„A čo také chceš urobiť?“ zasmial sa Grindeln, ktorý si myslel, že Drugluch klame, 

aby zakryl svoj neúspech.   

„Dnes poobede vyvolám ICH! Áno, ONI znova povstanú!“ 

Nato mávol rukou. V skale sa otvoril tajný otvor. Opäť mávol rukou a hodil svojich 

nepriateľov dnu. Otvor nebol veľmi dlhý, ale istý čas v ňom zotrvali.  

Keď sa dostali von, zistili, že sú pred jaskyňou. Otvor za nimi zmizol.  

„Fajn.“ zamrmlal Grindeln mrzuto. „Čo teraz?“ 

„Neviem.“ popravde odvetila Jonéra. „No aspoň sme mu zabránili zabiť kráľa. Avšak 

mám pocit, že s tým oživením ICH nežartoval.“ 

„Určite?“               

„Určite. Videla som jeho oči, vravel vážne.“ 

Vtom sa zdvihol vietor. A spolu s ním aj oni.  

„Nedovolím vám zastaviť ma!“ ozval sa Drugluchov ľadový hlas, keď leteli vzduchom, 

rovno do stredu močiara.  

Pozviechali sa na nohy a poobzerali sa. Stromy vyzerali jeden ako druhý, obloha 

bola zamračená. Jedinou nádejou na nájdenie východu z tejto šlamastiky mohla byť 

len Guľa, ktorá sa v tej chvíli rozsvietila bledým svetlom.          

„Nerozumiem tomu.“ zamrmlal Glostar. Čosi mu nedalo. „Akoby Guľa mala vlastné 

záujmy a my sme iba jej nástroje. Napríklad tá cela. Mohla nás z nej dostať skôr, ale 

urobila tak až dnes. Keď hrozil jeho plán s vlnou... alebo...“   
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„Nechaj tak.“ prerušil ho Grindeln. „Pozrite!“ skríkol a ukázal na oblohu. Tam uvideli 

Druglucha, ako letí na západ, smerom na druhú stranu ostrova.  

„Skús vzlietnuť.“ navrhol Wanek, „Aspoň uvidíš správny smer a možno nás odtiaľto aj 

odnesieš.“ Jonéra po krátkom váhaní súhlasila. Vyletela, ale nedosiahla ani len 

výšku piatich metrov, a už bola na zemi.  

„Máme problém. Ten chlap musel okolo močiara vytvoriť ochranné pole.“ 

„Fíha,“ nervózne poznamenal Grindeln. „Ak je to tak, aká je potom jeho celá  moc?“ 

„Obávam sa, že neskutočne obrovská.“ odvetila Jonéra. „Ešteže ju nedokáže úplne 

ovládnuť.“ 

„Poďte,“ Glostar ukázal na močiar. „Keďže náš plán s letom zlyhal, musíme ísť peši. 

Guľa nás povedie.“ Guľa opustila vrecko a stala sa ich sviečkou v tejto temnote.    

„Kráčajte opatrne.“ 

 

Kým sa teperili Záhrobným močiarom, Drugluch stál neďaleko Mituzaru. Už čoskoro, 

už čoskoro to začne. ONI sa vrátia.  

Bol pripravený na rituál. Pomaly zamieril k dvojici stĺpov stojacich na okraji lesa pod 

rozdvojeným stromom. Mal na sebe rubínovočervený plášť, pod ktorým mal 

navlečenú zbroj. Bol pripravený na všetko, i na boj. Vtom si spomenul na Glostara.  

Urobil som dobre, keď som ich nezabil? Asi som sa ich predsa len mal zbaviť. 

Dúfam, že sa mi to nevypomstí. Vytiahol z vrecka roh a hlasno sa zasmial. Postavil 

sa za stĺpy. Oboma rukami ho pevne stisol a zodvihol vysoko k nebesiam. Rituál 

mohol začať.     
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VIANOCE 

 

 

 

Jedného dňa ľudia nakupovali veci na Vianoce ale stále nevedeli, čo kúpia deťom. 

Raz ráno sa pani Duričová spýtala svojich detí Tomáša a Katky, čo by chceli na 

Vianoce.  

Katka povedala: „MP3, notebook, nový mobil“.  

Tomáš zase povedal: „CD, korčule, nové topánky“.  

„Ale ja nemám toľko peňazí,“ povedala pani Duričová.  

„No dobre teda,“ odvetili deti. Ale nevedeli, že ich pozorujú dvaja čerti.  

Jeden z čertov hovorí: „Počul si to, Dudlík?“  

„Áno, počul som to, Medík.“  

„Tie deti všetko chcú,“ povedal.  

„Čo budeme robiť?“ spýtal sa Medík.  

„Už viem, zoberieme im Vianoce.“  

„To je skvelý nápad, ale ako to urobíme?“  

„Jednoducho,“ povedal Dudlík „zavoláme si ježibabu Oľgu.“  

„Ježibaba Oľga, poď sem k nám!“  

„Kto ma to volá?“ ozvalo sa.  

„My! Dudlík a Medík.“  

„Aha, dobre teda, už letím.“  

„Ahoj, Oľga.“  

„Ahojte, čo by ste chceli?“  

„Chceme, aby si týmto dvom deťom zobrala Vianoce.“  

„Dobre,“ a povedala čarovné zaklínadlo.  

Jedného zimného dňa sa išli deti hrať von. Zrazu zbadali svoju kamarátku Terezku. 

Terezka im povedala: „Viete o tom, že nebudú Vianoce?“  

„Nie, nevieme, prečo nebudú Vianoce?“  

„Neviem ale je to hrozné!“  

Na Štedrý deň si čerti uvedomili, že aj oni chcú Vianoce. Tak išli zavolať ježibabu 

Oľgu.  

„Ježibaba Oľga, poď sem k nám.“  

Nikto sa ale neozýval, tak sa ju rozhodli navštíviť. Nevedeli však, kde býva, vybrali sa 

teda do lesa. Blúdili po lese. Zrazu zbadali malý domček, zaklopali naň a čo vidia? 

Dvere otvoril malý škriatok.  

„Ahoj!“ zvolal Medík.  

„Ahoj!“ pozdravil veselo škriatok.  

„Nevieš náhodou, kde býva ježibaba Oľga?“  

„Áno, viem!“ zvolal škriatok. „Býva tu neďaleko v chalúpke“.  

„Aha, ďakujeme,  že si nám pomohol.“  

„Nemáte za čo, ahojte.“  

„Ahoj,“ zvolal  Dudlík.  
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Nakoniec ježibabu Oľgu našli. Poprosili ju, aby Vianoce vrátila, potom išli domov.  

A dokonca aj deti si uvedomili, že darčekov stačí málo, lebo hlavné je zdravie, šťastie 

a rodina. A všetci mali pekné Vianoce. 

 

        Mária Anna Tökölyová, 5.A 

 
 

NA POČIATKU 

 

Na počiatku nebolo nič, len večná čierňava. Až  kým sa neozvalo:  

„Budiš svetlo!“ 

Zjavilo sa päť drobných svetielok, ktoré žiarili skrz nekonečnú tmu. Tak vznikol prvý 

tieň, tieň dlane, z ktorej prstov plamienky vzišli. Postupne, ako svetlo rástlo, vznikali 

nové tiene a s nimi sa zjavilo predlaktie, rameno, potom trup, pridali sa údy, až sa 

nakoniec objavila hlava. Hlava s ústami, ktoré pôvodne vyriekli prvé slová. Bytosť 

vôkol seba badala len temnotu. Ale ona nechcela prázdnotu, a tak povedala: „Budiš 

vesmír!“ A zrodil sa vesmír. Bytosť vyriekla ešte mnoho slov a spolu s nimi  vznikli 

hviezdy, planéty, súhvezdia a celé hviezdne zoskupenia.   

Ale ako šiel čas, Tvorca – také si dala postava meno – cítil, že niečo chýba. Bol sám. 

Prečo musím byť jediným živým tvorom?  

A jeho hlboký hlas zadunel vesmírom: „Budiš život!“    

Od tohto okamihu už nebol viac sám.    

No raz mu čosi napadlo. Zdvihol ruku a kdesi v priestore objavil hviezdu Slnko. 

Obletovalo ju osem planét, ale Tvorca videl iba holé skaly. Ako som mohol na ne 

zabudnúť? Oh, aké sú pusté, smutné! 

Vzal do dlaní jednu z planét: „Staň sa matkou, Zem!“ Stvoril na jej povrchu vodu 

a súš. Na súši rastliny. Nakoniec vložil do vôd prst a vdýchol život prvým tvorom. Tie 

čoskoro opustili náručie mora a vstúpili na zem. Vznikli zvieratá. A z nich ľudia.  

 „Stanú sa z vás vládcovia Zeme,“ prorokoval Tvorca, „dávam vám svoje 

požehnanie.“  

Lenže práve keď chcel Zem vrátiť na pôvodné miesto, zavadil o jedno z pohorí a 

porezal sa. Kvapka krvi dopadla na Zem, a tak vzniklo Zlo.     

 „Och,“ zalkal Tvorca, „Zlo, tá pliaga! Aspoň vám sa malo vyhnúť!“ 

Vtedy sa na Zemi začal boj medzi Dobrom a Zlom a trvá dodnes. Tvorca na nás 

odkiaľsi zhora dohliada a verí, že nepodľahneme.      

                                                                                                                                                                           

Peter Hlinický , 4.G     
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MEDAILÓNIK O .... 

 

Margaréta Miková (18)  

Kreslím – od 7. triedy základnej školy – vtedy hlavne nezmyselné čiary na 

linajkový papier  

 

Výstava v ZKR GAUDEAMUS (vtedy sa to ešte tak volalo). 

Kreslenie = oddych a zábava 

Techniky ktoré používam -  gélové perá (najčastejšie) 

farbičky  

progressorky 

suchý pastel 

tuš 

kombináciu týchto techník 

Dúfam, že budem mať u seba doma malý ateliér, kde budem môcť kresliť a pritom 

budem počúvať nejakú kreatívnu hudbu.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Keď som začala chodiť na 

strednú školu, kreslila som 

menej pretože na to už 

nebolo toľko času ako na 

základnej. Ale aj tak som 

mávala výstavy počas 

posledných dvoch ročníkov 

na strednej škole a to práve 

na vianočných trhoch. 


 



 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Na svoje obrázky 

používam špeciálnu 

kombináciu maliarskych 

techník. Nepoužívam 

žiadny akvarel, vodové 

farby, temperové farby, 

ani nič podobné čo 

vyžaduje štetce, vodu 

alebo nejakú zdĺhavú 

prípravu. Všetko na 

kreslenie mám v mojom 

stole kde to má aj 

miesto a keď mám 

niekedy čas, čo sa 

stáva málo kedy, 

kreslím a pri tom 

počúvam nejakú hudbu 

alebo nejaké nahrávky 

v angličtine.  
 

 

Začala som navštevovať  

výtvarný odbor na základnej 

umeleckej škole Eugena 

Suchoňa v Dúbravke. Kresliť 

môžem aspoň tam, keď 

inokedy cez týždeň na to nie 

je čas. 

Výhoda? Naučím sa niečo 

nové!!!  
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13. NOVEMBER – NECH ŽIJÚ REKORDY!  

 

 

 

13. novembra sa už od roku 2005 oslavuje sviatok, či skôr medzinárodný deň, ktorý 

isto nenechá chladného žiadneho milovníka rekordov.  

Všetci vieme, že Mount Everest (8848 m) je najvyšší vrch sveta, Mariánska priekopa 

(11 km) pri Japonsku zas najhlbším miestom na svete. Vieme, že najtvrdším 

nerastom je diamant.  

No sú aj rekordy nestále, ktoré sa menia, rok čo rok ich niekto prekoná, víťaz môže 

byť do roka porazeným... A všetko toto je zapísané v jedinečnej knihe, ktorá sa môže 

pýšiť už šiestimi desaťročiami existencie!  

Áno, znie to fantasticky, ale v roku 2014 tomu bude presne šesťdesiat rokov, čo sa 

Guinnesova kniha rekordov prvýkrát objavila na pultoch kníhkupectiev.  

Komu môžeme za tento zoznam toho najneuveriteľnejšieho poďakovať? Všetko 

začalo jedného dňa v Anglicku. Ľudia sú ľudia, všetko ich zaujíma, všetko chcú 

vedieť. A ani pred šesťdesiatimi rokmi to nebolo ináč. Ľudia stále o niečom 

debatovali; doma pri horúcom čaji, pri partičke kariet, pri pohári piva. Poľovníci sa 

hádali, ktorá zver je najrýchlejšia, milovníci počasia mohli debatovať, kde na Zemi 

zúri najviac búrok. Nik nemohol svoj tip potvrdiť, ale ani vyvrátiť – až kým neprišla 

zmena.  

Je však potrebné si uvedomiť, že v tej dobe, v 50. rokoch 20. storočia, sa verejnosť 

dozvedala o svete len z novín a z rádia; televízory sa vtedy len rozohrievali. 

A rovnako to bolo aj s objavmi.  

Sir Hugh Beaver si raz povedal, že hádkam v krčmách treba urobiť koniec. Je 

potrebné raz a navždy zaznamenať všetko, čo by ľudia radi vedeli, aby sa nemohli 

okrikovať: „Veď ja mám určite pravdu...“  

Hádkam bol koniec. Najrýchlejšie zviera sveta? Najstarší človek? Najdlhšia brada? 

To všetko je v tejto knihe.  

Lenže rok čo rok vychádza nová kniha, rok čo rok sú nové rekordy. Niektoré ostávajú 

navždy a zostanú platné, iné si nájdu nového pána. Príroda, zvieratá, ľudia sú pánmi 

rekordov, a obzvlášť ľudia ich radi vylepšujú.  

A nakoľko je v podobnom čase slávený aj iný deň, svetový deň absurdít, dovolil som 

si na záver vyhľadať a uviesť niekoľko naozaj netradičných NAJ...  
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„Štvornohý“ bežec 

 

Bežať po dvoch už nie je zábava, povedal si asi raz 

Kenichi Ito, ktorý sa pustil do dosť nezvyčajného športu 

– behu po štyroch. Pred pár rokmi sa zúčastnil závodu, 

vyhral a s výsledkom 18,58 sekundy na 100 m bol 

v roku 2008 zapísaný do Guinnesovej knihy rekordov.  

 

Tekvicový obor  

 

V roku 2010 do knihy zapísali aj supertekvicu 

z Wisconsinu, vážiacu neuveriteľných vyše 820 kíl. Jej 

majiteľ Chris Stenens môže byť na seba právom hrdý!  

 

Pýcha Záhoria!  

 

Aj Slovensko sa môže radovať zo svojho rekordu. 

V roku 2010 sa v Skalici podarilo upiecť najväčší 

trdelník sveta – mal skoro 185 metrov!  

 

„Magnetický“ muž  

 

Gruzínec Etibar Elchiyev zrejme dobre vie, ako funguje 

magnet – veď ním sám je. V roku 2011 sa predviedol, 

keď na svojom tele dokázal udržať až 50 lyžičiek. 

Naozaj magnetické.  

 

Kôň s pravdivým menom  

 

Najväčší kôň na svete bol zapísaný v tom istom roku. 

Má výšku 213 cm, čím ostatné kone o viac ako pol 

metra prevyšuje. Pochádza z USA a volá sa Big Jack. 

Posúďte sami, či sa mu to meno hodí.  

 

Bábiky, bábiky, bábiky  

 

Netypickou zbierkou sa môže pýšiť Nemka Bettina 

Dorfmann, ktorá mala do zapísania rekordu (2012) vo 

svojej zbierke neuveriteľných 15000 bábik.  

 

 

Peter Hlinický, 4.G    
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SPOZNÁTE ICH? 
 

Už vám niekedy napadlo, ako asi vyzerali vaši učitelia, keď boli vo vašom veku alebo 

ešte mladší? Určite áno. Prezrite si nasledujúcich päť fotografií a skúste si tipnúť, kto 

na nich je. Riešenie nájdete na konci článku. 

 

Táto malá mačička zo škôlkarského 

maškarného plesu dnes vyučuje na našom 

gymnáziu a obchodnej akadémii a dokonca je 

pani poslankyňou za mesto Pezinok. Jej 

srdcovou záležitosťou je to, čo vás učí – 

literatúra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mladá slečna z fotografie k nám každý deň cestuje z cudziny – nebýva totiž na 

Slovensku, ale v krajine, ktorej jazyk vás učí na gymnáziu, obchodnej akadémii 

a aj na základnej škole. Ani sa veľmi nezmenila, čo poviete? 

 

 

Malá krásavica sa dnes prekvapujúco 

zaujíma skôr o vedu a techniku. Doma má 

pána, ktorý to na našej škole dotiahol 

poriadne ďaleko. 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

1 1 

2 

3

 
 

1 
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 Obľúbený psík ďalšej malej pani učiteľky už síce dávno nežije, ale psy naďalej 

zostali jej veľkou záľubou – spolu s cudzími jazykmi, z ktorých jeden vás učí na 

gymnáziu, obchodnej akadémii a na základnej škole. Podľa farby vlasov na 

obrázku ju už však dnes nespoznáte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tento drobec už stihol spoznať svet – bol 

napríklad v Amerike, kde sa poriadne zdokonalil 

v jazyku, ktorý u nás vyučuje na základnej škole. 

Dnes vám táto dáma padne do oka najmä vďaka 

nádherným ryšavým vlasom. 
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ČAS VIANOČNÝ 

 

po roku prichádza medzi nás 

čas vianočný zas 

všetko sa zakryje bielym snehom 

ulice sa plnia detským smiechom 

 

stromček sa už krásne ligoce 

pretože opäť prichádzajú Vianoce 

Ježiško v jasličkách tíško drieme 

Mária s Jozefom mu spievajú piesne 

 

prichádzajú za ním traja králi 

aby svoje dary mu odovzdali 

hlboko sa pred ním poklonia 

že je boží syn hovoria 

 

Vianoce na darčekoch nestoja 

Vianoce sú dni lásky a pokoja 

dni keď všetci stromček zdobia 

keď nás všetkých spája sila štedrovečerného stola 

 

na záver mi dovoľte poďakovať všetkým za tento rok 

a teraz sa už môžeme posunúť  o ďalší krok 

ostáva mi už len to jediné 

zaželať vám šťastné a veselé Vianoce 

                                                                                                                                              

Autor: Miroslav Slávik 

 

Letí k Tebe darček z neba, 

je v ňom všetko, čo Ti treba. 

Šťastie, pokoj, láska, neha 

Ježiško má rád aj Teba. 

 

Každú slzu - kvapôčku, 

premení on na vločku. 

Ježiškovi pošepnem, 

nech ti na vianočný deň, 

splní ten najtajnejší sen 

a na Silvestrovskú noc, 

nech má takú moc, 

že vykúzli ti hoc, 

šťastie a lásku na celučičký rok. 
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