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Vážená pani učiteľka, vážený pán učiteľ!  

Prepáčte, ale nie som pripravený/-á na  

túto vyučovaciu hodinu, preto vás prosím,  

aby ste  

ma vyskúšali inokedy. Oddychoval/-a som  

totiž.  

Ďakujem!!!  

majovkar.skolskenoviny.sk 
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  „Ó, mojej matky reč je 
krásota, je milota, je roz-
koš, láska svätá...“ 

 

Mesiac marec sme na našej škole otvorili 1. marca tradičnou 
recitačnou súťažou - Hviezdoslavov Kubín. Tohtoročného 
63. ročníka sa zúčastnilo 28 žiakov, čo nás veľmi potešilo. 
Súťažilo sa v dvoch kategóriách, žiakov hodnotila odborná 
trojčlenná porota. Prednášané texty boli zaujímavé, vtipné 
a zároveň poučné. 
Na okamih sme sa preniesli do sveta hmyzu, leteli sme na 
nezastaviteľnom mopede, riešili sme školské aj rodinné 
problémy našich tínedžerov, neposlušné hormóny, výstrelky 
módy aj ryžovú diétu. Veľké poďakovanie patrí všetkým žia-
kom – recitátorom, ich pedagógom, porote, ako aj vedeniu 
školy. Sme radi, že milujete krásu slova a svoju lásku 
k rodnému jazyku prejavujete aj navonok. 
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Marec  je čas, keď sa stretávajú víťazi triednych kôl 2. - 4. roč-
níka, ktorí majú radi poéziu a prózu  v školskom kole súťaže 
Hviezdoslavov Kubín. Tohto roku sme si  vypočuli 28 krásnych 
umeleckých textov v podaní  tých najmenších recitátorov. Pri-
vítali sme medzi sebou aj vzácneho hosťa s poradným hlasom 
pri  hodnotení  - riaditeľku Domu Matice slovenskej v Prešove, 
Mgr. Slávku Jurkovú. Porota v zložení Mgr. Jurišinová, Mgr. 
Simoníková, Mgr. Tarasovičová a Mgr. Harbaľová to veru ne-
mala ľahké! Nakoniec boli víťazi vyhlásení a odmenení krásny-
mi knihami a diplomami. Blahoželáme im a držíme palce v 
okresnom kole! Ostatným súťažiacim ďakujeme za účasť a te-
šíme sa na stretnutie pri krásnom slove zas o rok! 

Otvorme srdcia láske, dob-
rému slovu, poézii... 
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 Sme úspešní! Srdečne blahoželáme. 

Do súťaže Budúcnosť slovenského školstva, ktorú organi-
zovala TASR a Školský servis TASR sme poslali súťažné 
texty. 

Prvé miesto 
získala Mi-
riam Motý-
ľová, žiačka 
z triedy VII.B.  

A ocenený 
súťažný text 
získal Daniel 
Voľanský, 
žiak z triedy 
VII.A.  

  

Ilustrácia: 

Miriam 

Motýľová, 

VII.B 
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Budúcnosť 

slovenského školstva 

 

   Prajem ti dobrý deň, čitateľ. Moje meno je Persephona Pettäsear a 
rada ťa spoznávam. Nebude ti prekážať, ak ťa budem nazývať čitateľ? 
Nie? Dobre, čitateľ. 

       Vítam ťa v roku 2088, teda ešte v 21. storočí. Toto je jeden z mno-
hých listov z minulosti pre vás budúce generácie, ktorý prináša infor-
mácie o školstve. Vyučovacích predmetov je viac    než v roku 2016, 
2017 či 2018. Aspoň v Európskej únii. Na Slovensku a v susednom Čes-
ku sa učíme variť, počítať, čítať, hľadať, loviť a ešte i iné veci z predo-
šlých rokov. Zem už bohužiaľ nie je príjemná planéta s postupným 
globálnym otepľovaním. Nie, nie, nie... Teploty našej atmosféry sú na 
„leveli pekla“ ako vraví moja mama. Je nebezpečné vychádzať von a 
zájsť do obchodu, napríklad v sukni alebo tielku. Naša koža nedokáže 
vydržať teplotu 55 °C. Je to hrozné, ako musíme chodiť von 
v skafandroch z hliníka, ktorý sa musí ponoriť na 5 minút do tekutého 
dusíka. Voda, ktorú pijeme, už nie je tak úplne „obyčajná“ voda, ale 
voda s veľkým obsahom minerálov a špeciálnych ochladzovacích prv-
kov. Do školy „chodíme" cez Skrype, novú verziu počítačového progra-
mu Skype. Školníci privezú do triedy počítače, ktoré sú prepojené s 
tými našimi a položia ich na lavice so zvláštnymi dvíhacími roboruka-
mi, ktoré slúžia na hlásenie. Vyučovanie začína o 10.00 hod. a končí 
o 16.00 hod. Učitelia sú väčšinou milí a skromní. Učenie cez internet 
máme tiež k dispozícii. Zameriava sa hlavne na informácie o ovzduší 
a na ochranu pred bitkami a šikanovaním. Vďaka tomu sú šikanovanie 
a bitky vylúčené. Deti sú šťastné. Aj ich rodičia sú šťastní. Väčšinou. 
A čo známky? Pribudlo slovné hodnotenie, ale keďže človek miluje 
čísla, máme aj číslicové známky. Priemerná známka väčšiny žiakov 
v Európskej únii je 5. Najhoršia známka je 10 a najlepšia 1. „Klasika.“ 
Hviezdičkové známky asi dostali „padáka“. Aspoň, že ho nedostali i 
predmety z roku 2016. To by sme bez matematiky boli stratení. Pre-
stávky sú tridsaťminútové a to mi pripomína, že tá moja už končí. Celú 
som ju venovala písaniu tohto listu. A to píšeme písomku z biológie!   
Dovidenia, čitateľ...! 

Autor: Miriam Motýľová 7.B 

Strana 21 

Májovkár  

 

 

Športové okienko 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.3.2017 sa na našej škole odohralo finále OK vo florbale žiačok.Naše 

dievčatá vybojovali 3.miesto. 

 

Na školských MSR v 

bedmintone v Tren-

číne 22.- 23.3.2017 

družstvo žiakov v 

zložení Samuel Fe-

renc a Dávid Panák v 

silnej konkurencii 

vybojovalo 4.miesto. 
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Družstvo žiakov našej školy využilo šancu a skvelými výkon-
mi postúpilo do krajského kola vo volejbale žiakov ZŠ. Naj-
prv sme si poradili v skupine so ZŠ Mirka Nešpora a ZŠ Šro-
bárovou, v oboch stretnutiach s výsledkom 2:0. Finálová 
časť sa uskutočnila na ZŠ Šrobárova 2.3.2017. Šťastie nám 
znova prialo a poradili sme si v dvoch setoch so ZŠ Važec-
ká, Sibírska a Šrobárova. T9m tvorili: L. Brilla, J. Brilla, O. 
Gluchý, K. Frajtko, S. Ferenc, D. Matejovský, M. Tomaščin, 
M. Arendáč, T. Porjanda a M. Kočiš. Čakajú  nás ďalší súpe-
ri v krajskom kole, takže pokračujeme v príprave. 
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Budúcnosť slovenského 

školstva 

 

           V budúcnosti bude v školách viac interaktívnych tabúľ 
a počítačových miestností. Žiaci budú robiť ich úlohy na počí-
tačoch alebo do zošita. Žiakov bude učiť robot a učitelia ani 
učiteľky nebudú existovať. Známkovanie bude prísnejšie, ho-
diny a prestávky budú dlhšie. „Menej hodín, viac učenia!“ bu-
de znieť heslo škôl. Obedy budú drahšie ale lepšie, zdravšie 
a chutnejšie. Deti budú kreatívnejšie a budú vytvárať výzdobu 
aby mali peknú školu. Spôsob učenia v triedach bude viac na 
báze dialógu, väčšej slobody slova a názoru. Roboti učitelia sa 
budú viac snažiť realizovať myšlienky, nápady a inovácie zlep-
šovacích návrhov, ktoré môžu byť užitočné pre život človeka. 
Škoda každého nevypočutého talentu. Deti sa budú viac tešiť 
do školy a budú si vážiť zariadenie a priestory, ktoré zdedili po 
svojich predchodcoch. Viac sa budú učiť úcte k matke Zemi, 
ktorá nás živí. Žiaci sa budú musieť učiť rozumieť prírode, 
rastlinám a živočíchom. Zem musí cítiť naše dotyky, aby vede-
la o našej láske k nej. A tak 
aj školstvo dosiahne vyššiu 
úroveň. 

  

Autor: Daniel Voľanský 
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Tvorba koláže: Peter Haľko, 
Filip Lukáč, 7.B 

Ilustrácia: Simona Koščová, 7.D 
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Májovka hrala florbal. Hralo 
sa na našej škole. 

 Hrali sme proti trom školám. Prvý zápas bol proti Drienovu 
a vyhrali sme 10:2. Druhý zápas sme hrali proti ZŠ Lesnícka 
a vyhrali sme taktiež s veľkým náskokom ako aj proti tretej ško-
le ZŠ Chminianska Nová Ves. 

Mali sme veľkú podporu od učiteľov, ale aj od žiakov, ktorí nás 
prišli povzbudiť. Snažili sme sa to uhrať čo najlepšie. Dali sme 
do toho všetko vyplatilo sa. Vyhrali sme a tešíme sa. 
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V našej knižnici sme čítali príbeh o chlapcovi Samkovi, ktorý sníva 
o tom, že raz bude námorníkom. Samkova mama leží v nemocnici, 
pretože havarovala s ujom Romanom na motorke. O Samka sa stará 
babka, no keď babka odíde na liečenie, starostlivosť o Samka prevez-
me ujo Roman. Ten mu rozpráva námornícke príbehy a ukazuje hviez-
dy, pretože skutočný námorník sa dokáže orientovať podľa hviezd. 
Kupuje mu veľa zmrzliny, aby vydržal zimu na mori. Jednoducho učí 
Samka námorníckym trikom. Samko má mamu, psíka Maca, babku a 
uja Romana – má svoju rodinu. Čitatelia, naši štvrtáci, okrem toho, že 
čítali, vymýšľali aj mená pre členov Samkovej posádky, námornícky 
pokrik, pesničku a zostavili rozpis služieb a povinností pre posádku. 
V knihe nájdete aj recept na babkinu pufkanú kašu (krupicu). 

Vaši knihomoli 
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Ilustrácia: Eva Panová, 
4.B 

 

 

 

 

 

Prešov môj domov 

 

Ilustrácia: Tatiana Havrilayová, 4.C 
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Vlastná tvorba 

 

 

            Vraj HÁVEĎ! Musím povedať, že pri tomto slove mi hneď napadne príbeh, 
ktorý sa mi stal, keď som bol malý.  Menší však ako teraz, lebo v súčasnosti  mi 
všetci ustavične nadávajú do veľkých pubertiakov. Tvária sa pritom, akoby ani 
neboli mladí a celý ich monológ je len o povinnostiach a zodpovednosti. Ach, tí 
dospeláci! 
Vrátim sa ale k mojej „hávedi“, za ktorú moja babka považuje aj muchu. Pre mňa 
sa však od istej doby stala paradoxne užitočným tvorom. Prečo? Pomohla mi totiž 
aspoň trocha prekonať jednu inak veľmi rozšírenú, ba veru aj „nákladnú“ vlast-
nosť, skúšajúcu trpezlivosť všetkých blízkych naokolo, lenivosť. 
Bol som počas prázdnin u starkých. Babka mi ustavične pripomínala, aby som 
zatváral dvere, lebo do domu vletia otravné muchy. Aj napriek babkinmu napomí-
naniu som však počas dňa zabúdal poriadne zatvoriť dvere do útulnej dedinskej 
kuchynky a muchy vleteli dnu. 
Jedného dňa babka zahlásila: „A zajtra ráno skoro vstávaš, ideme aj s dedkom na 
huby!“ No nemôžem povedať, žeby sa mi skoro ráno chcelo vstávať kvôli hubám, 
ktoré aj tak nemám rád, ale čo už! Pomyslel som si, že teda aspoň urobím star-
kým radosť. Veď je to len raz za čas. 
Ja som si sladko spal a vôbec, ale vôbec som nemyslel na ranné vstávanie, a ani 
som veľmi nevnímal, ako sa ma moji starkí snažili jemne zobudiť. Starkí ma ne-
chali spať. Ale... Muchy asi vedeli, čo vravela babka a chceli ma nejako potrestať 
za moju lenivosť i za to, že som nepočúvol jej varovanie. Začali hrozne bzučať, 
poletovať, no jednoducho otravovať. Budenie bolo zrejme ich obľúbenou činnos-
ťou. Odolával som fakt poctivo,  veď sa predsa nedám nejakej muche! Aj som sa 
skrýval pod perinu a nos vystrčil iba vtedy, keď som sa chcel nadýchnuť. No keď 
nejakým zázrakom objavila mucha môj ventilačno-dýchací otvor, mal som dosť 
a kašlajúc som vyskočil na rovné nohy. 
Moja podarená babička nemohla zdržať smiech. Svojím úžasným nárečím zanôti-
la: „Ta, synu, ja dumala, že muchy su nanič, ňiča ľudzom nervy a voňi znaju 
i rychlo budzic! Ta to užitočne stvoreňe“. A so smiechom opúšťala izbu. 
Popritom si kývajúc hlavou nahlas hovorila, vraj čo nezmohla proti lenivosti rodi-
na a blízki, urobila jedna mucha! Odvtedy, (teda aspoň u babky) ozaj počúvam, čo 
hovoria dospelí. J Múdrosť starkých je veru na nezaplatenie. Nikdy by som ale 
nepomyslel na to, akú príučku mi môže dať obyčajná „háveď“. 
 

Dávid Panák z IX. C 
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Knihomoli a venčiari  
z Májovky 

Členovia klubu Priatelia zvierat a knihomoli po prečítaní románu Psia 
duša od W.B. Camerona  sa nemohli dočkať premiéry  rovnomenné-
ho  filmu. Konečne dorazil aj k nám! Museli sme ho vidieť, preto sme sa 
spoločne vybrali do kina. Počas predstavenia sme si viackrát  poplakali, 
ale často sme sa aj z chuti zasmiali. Tento vtipný, ale citlivý príbeh ponú-
ka psí pohľad na medziľudské a ľudsko-psie vzťahy. Hlavný hrdina retrie-
ver Bailey sa na svet vráti niekoľkokrát, aby dostal šancu zdokonaľovať sa 
v rozličných zručnostiach a v chápaní ľudí. Stále túži stretnúť svojho pána 
- chlapca Ethana, ktorého nadovšetko ľúbi. Naša venčiarka Hanka Jurová 
Baileyho aj nakreslila a kresbu venovala pani učiteľke. Film a kniha nesie 
krásne posolstvo lásky a skutočného priateľstva medzi človekom a psom. 
Pripomína, že láska nikdy neumiera, skutoční priatelia nás neopustia a 
každé stvorenie má na svete svoje poslanie.Napadlo nás, hľadať v našej 
Školskej knižnici aj iné knihy o psoch. Pátrali sme a našli sme ich skoro 
tridsať! Niektoré sme už poznali a čítali a na ostatné sa veľmi tešíme, 
kedy sa do nich s chuťou pustíme!:) Prídete si ich požičať aj vy? 
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Úžasná kniha pre vás, ktorí máte radi psíkov a psov obrieho  vzrastu, 
tak ako aj jej autorka, Gabriela Futová! Rozruch v škole na Kavuličo-
vej ulici je príbeh malej prváčky Moniky a jej dvoch čiernych nemec-
kých dôg - Andyho a Amora. Rozruch vyvolajú v škole, do ktorej chodí 
Monika, keď sa im podarí dostať sa von cez plot. Čo sa stane, ak sa na 
triede otvoria dvere a v nich sa objaví psia hlava? To sa dozviete po 
prečítaní tejto super knižky!Podobný rozruch sme zažili aj v našej ško-
le, keď  raz ráno vbehla dovnútra fenka kopova, ktorá podľa majiteľky 
stále hľadá svojho mŕtveho bračeka. Vošla  rovno do VII. A na hodinu 
dejepisu. Našťastie sme ju spoznali a zavolali majiteľke, ktorá pre ňu 
rýchlo prišla. Pekný námet na napísanie knihy, čo poviete, kamaráti? 

Vaši knihomoli 
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Boli to dva týždne pred prázdninami.   Do školy sa každý trepal len 
z posledných síl.   Keď sa k tomu pridali teploty ako zo Sahary, niet divu, že 
pol triedy zamdlievalo únavou.   Ale učiteľky nás aj tak stále musia 
učiť.   Počas sloviny bola taká nuda, že 4 žiačky zaspali.   Mali šťastie, že 
im učiteľka nevenovala pozornosť.   ,,CRRRRRRRRRRN!!“ zazvonil zvon-
ček.   ,,Žiaci, za domácu úlohu si prepíšete celé pravopisné cvičenie zo 
strany ...“ hovorí učiteľka, no niečo ju preruší.   Bol to pištivý, hlasný zvuk, 
ktorý vychádzal z mojej tašky.   ,,Do kelu!“ pomyslel som si.   To je určite 
môj mobil!   No pesnička zo zvončeka prehlušila zvuk mobilu, ktorý medzi 
tým dozvonil.   Učiteľka nezistila koho ten mobil bol, no za trest musela celá 
trieda stokrát napísať: Nebudem mať počas vyučovania a prestávky zapnu-
tý mobil.   Učiteľka asi zle počula, no spolužiaci dobre vedeli, komu sa za 
trest poďakovať.   Bitku som ale nestihol, lebo nás už vyháňali von na veľkú 
prestávku.   Hľadal som pár kamošov zo 7.B, ich spolužiaci mi však pove-
dali, že v škole neboli od rána.   Zaujímavé, a v 7.C a D tiež veľa žiakov 
chýbalo.   Tuším zbor školy vyhlási chrýpkové prázdniny.   Asi vám pred-
stavím pár spolužiakov.  Počkať? Celý dvor ožiarilo jasné svet-
lo.   ,,Áááááááááááááááá!“ kričalo pár deciek. Prišiel som k epicentru žia-
renia a videl pár štvrtákov, ako sa snažia niečo zachytiť.   Bolo tam niekoľ-
ko svietiacich dier, v ktorých pomaly mizli.   Diery sa zavreli a oni sa strati-
li.   A v tom som to zbadal.   Skoro som zamdlel.Tie svetelné diery vôbec 
neboli to najhoršie. Celú školu obklopila priesvitná bariéra. Podišiel som 
bližšie zistiť, či sa to dá zničiť. NEDALO. Môže byť niečo horšie, ako byť 
uväznený v škole? Ó, áno! Byť uväznený v škole spolu s učiteľkami. A ako 
prémiu máme malé zásoby jedla. Fakt super! Riaditeľka zvolala poradu. 
Učiteľky nás vysadili do tried a odišli. Ako prvé ma napadlo, koľko mám 
jedla vody na desiatu. Aleluja, dosť.  Samozrejme, že som zisťoval, koľko 
nás chýba. Zatiaľ len piati. Išiel som za mojou partiou, ktorá nevyzerala 
veľmi sebaisto. Z mojej partie chýbali len dvaja. Našťastie tu bol Alex, na 
ktorého je spoľah, Maxim, ktorý vždy pomôže a nemá b0lbé otázky 
a Sebastián, ktorý vie každého rozosmiať aj v najhoršej situácii. S Alexom 
som šiel skontrolovať, či ide elektrina. „To do tej zásuvky chceš strčiť prs-
ty ?“ pýta sa ma Maxim, keď prišiel. „Nie, ale ďakujem za opýtanie,“ poviem 
mu ironicky. Keď som dopovedal, objavila sa ďalšia tá diera. Ani som sa 
nestihol dobre postaviť a videl som, že do nej zmizla Evelin. V jej hlavnom 
záujme dúfam, že sa vráti skoro. Ešte nám matikárka nedala známky 
z výstupnej previerky a čo ja viem, tak ona má dostať jednotku. Po troch 
nudných hodinách čakania som vyzrel z triedy. Hodiny na stene sa točili 
ako zbláznené. A svietiacich dier tam bolo aspoň sto. 

Prešov Time Martin Kóša, 7.A 
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„Sakra!“povedal som si, „Už to nemôže byť horšie!“ A vtedy sa jedna obja-
vila rovno predo mnou a začala ma vťahovať. Keď mi prešla hlava, uvidel 
som hrady, zámky a dediny. Hrady neboli zničené a v dedinách mali na 
sebe ľudia podivné háby. Pomyslel som si, že sa tu natáča nejaký film. Ale 
nie. Presvedčil ma o tom Šarišský hrad. Videl som ho nie ako zrúcaninu, 
ale ako parádne kráľovstvo. Vtedy mi to došlo. Vrátil som sa v čase. Teda 
len moja hlava. Napadlo mi, že všetci, čo zmizli, vlastne cestovali v čase. 
Náhle som pocítil príval energie. Svetelná diera sa začala zatvárať. Omdlel 
som. Zobudil som sa až večer. Bola tma. V triede sme boli len siedmi. Svet-
lo už šlo len na záložný zdroj. Cítil som sa ako v horore. Už len zabijaka. 
Uff! Odbočím radšej od témy. „Vytiahli sme Ťa v poslednej chvíli!“ vraví 
Alex. „Potom sa všetky naraz zavreli!“ dopovedal. „Čo to máš vo vrec-
ku?“opýtal sa Sebo. Vytiahol som z vrecka malý čip. Alebo USB? Okamžite 
sme sa všetci siedmi vybrali do PC miestnosti. Alex vložil čip do počítača 
a ťukal. Využijem čas na predstavenie ďalších spolužiakov, ktorí sú tu s 
nami. Rebeka, Ivana a Dominik. Zrazu sa zľakli. Ako keby zbadali ducha. 
Myslím, že radšej by som tam videl ducha ako to, čo som uvidel, keď som 
sa otočil. „Ááááá!“ zvrieskli sme všetci. Pred nami stál tvor, ktorého som 
v živote nevidel a za ním ďalšia svetelná diera. Bol sivý, vysoký, mal dlhé 
predné končatiny, hlavu držal vysoko nad zemou, jeho mozgová časť hlavy 
bola veľmi veľká a mal žiarivé červené oči. Potom sa začal mihať 
a nakoniec zmizol. „Priatelia, ukľudnite sa!“ kričí Alex. „Bol to len hologam,“. 
„Vložil som tam ten čip a premietačka sa začala otáčať a premietať“. „Je 
tam ešte niečo?“ opýtal som sa. „Je tam súbor s názvom HONMg ,“ vraví 
Alex. „Otvor ho!“. Premietačka začala zas premietať. Premietla nám prázd-
ne vedro. Dotkol som sa ho. Bolo ozajstné! „Práve sme premietli vedro, 
ktoré vieme použiť!“ povedal som. Zaujíma ma ale ten názov. Čo zname-
ná? Aha! To sú skratky chemických prvkov. Vodík, kyslík, dusík a horčík! 
Rozbehol som sa do chemickej laborky. Všetko som našiel. Horčík sme 
vložili do vedra a zo vzduchových bômb sme tam pridali vodík, dusík 
a kyslík. Vedro sa roztočilo tak rýchlo, že evidencia dochádzky lietala po 
celej miestnosti. Namiesto vedra sa tam objavila tá svetelná diera. Dohod-
nime sa, že ju budeme volať dislag. Je to omnohom kratšie než stále vyslo-
vovať svetelná diera. Efektivita, vážení, efektivita. No aby som sa veľmi 
nezatúlal od témy, prešli sme cez ňu všetci okrem Alexa. Ten stále praco-
val na počítači. Pri prechádzaní cez dislag, nás ožarovalo silné svetlo. Mu-
sel som zavrieť oči. Keď som ich opäť otvoril, skoro som odpadol. 

Martin Kóša, 7.A 
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  Vaši knihomoli 

Hotovo! 
Dočítali sme Hlušíkovej Písmenkovo! 
O každom písmenku príbeh poznáme, 
v kráľovstve AZA Prvého sa vyznáme! 
Požičajte si ho aj vy, 
budete na písmenká experti! 
Opäť sme sa v našej školskej knižnici Knihomoľ začítali do jed-
nej super knihy! Písmenkovo alebo Tam, kde pršia výkričníky 
od spisovateľky Marty Hlušíkovej. Odporúčame vám prečítať 
si ju a zoznámiť sa s veselými príbehmi písmeniek, ktoré roz-
práva sám vládca Písmenkova Az Prvý. Naši kamaráti prváci 
ho aj ilustrovali. Spoznáte tajomstvá živej abecedy i dobro-
družstvá tlačiarenského škriatka.  Máte sa naozaj na čo tešiť! 
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Objavili sme super knihu!  S duchmi je vždy veselo 
od  Václava Šuplatu. 

Zapáčil sa nám jej názov a krásne farebné a vtipné ilustrácie. 
Prečítali sme ju jedným dychom a trocha sme v knižnici aj 
strašili. Odporúčame  vám, príďte si ju požičať! Táto rozpráv-
ková knižka je dôkazom toho, že duchovia skutočne existujú, 
a že sa ich vôbec netreba báť, lebo je s nimi veselo. J Niekedy 
až priveľmi. Posúdite sami, ak si knižku prečíta-
te  a zoznámite sa s duchmi: Tlstuškom, Hrajkom, Bojuškom, 
Zimuškou, Duškou, Mudroškom a ich kamarátkou Ninkou. 
HUUUUUUUUUU! Už viac neprezradíme! 
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Pred nami bolo zasnežené mestečko. V strede vianočný stromček a pod 
ním sa veselia ľudia. „Vianoce?!“ spýtal som sa sám seba. „Teraz 
v lete?“. Náhle sa mi ozvalo z vrecka tiché haló. Vopchám ruku do vrecka 
a vytiahnem vysielačku. „Alex, to si ty?“ „Áno." Na obrazovke mi píše, že 
ste sa vrátili o 130 rokov naspäť!“. Wow! Super! A teraz, akože čo?“ iro-
nicky odpoviem. „Je k tomu aj text!" Máte nájsť záhadný predmet, ktorý 
žiari slabým zlatým svetlom. Rozu-
mieššššššššššššššššššššššššššššššššš!“. „Alex! Alex!“ kričím do vysie-
lačky, no nikto sa už neozval. „Koniec spojenia so súčasnosťou vážení.“ 
„Čože?!“ zhíkli všetci. „Pokoj, o hodinku Alex znova otvorí dislag.“ upoko-
jujem ostatných. Prechádzali sme sa po meste. Ľudia sa radovali z Via-
noc. Prišli sme do srdca mesta. Obyvatelia mesta a starosta mali vianoč-
nú hostinu. Starosta si nás všimol a posadil nás ku stolu. Všetci tu boli 
veľmi milí. Dali nám najesť a vypytovali sa nás odkiaľ sme, že máme také 
divné háby. Sebo sa im už chystal povedať. že sme pricestovali v čase, 
ale ja som ho stopol, než im stihol všetko vykvákať. Povedal som im, že 
z ďaleka a oni mi na to skočili. Dojedli sme a podišli sme ku stromčeku. 
Starosta začal rozdávať darčeky. Keď sa dostal k nám, povedal, nech si 
niečo vyberieme. Hocičo. A presne v tom momente som na vrchu strom-
čeka zbadal objekt, ktorý mi Marek opísal. Hviezdu úplne navrchu. Ach 
jaj. „Pán starosta, my by sme si želali tú hviezdu na vrchu stromčeka.“ 
hovorím. Keď som dopovedal, všetci na mňa škaredo zazreli. FUJ! „Keď 
si ju sami dáte dolu, berte.“ vraví mi starosta. No super! Budem sa tu po 
stromoch škrabať. Aby som to zkrátil, poslal som Maxa na strom. 
V telesnej je najlepší v lezení, tak nech rozvíja svoj prirodzený talent. Po 
polhodine sme už sedeli v škole. Max sa na mňa veľmi škaredo pozeral. 
Medzitým mu Rebeka vyberala z rúk triesky. Tá hviezda bola správna. 
Odložili sme ju do skrine a odišli sme do jedálne. Tam sme si dali deky 
na zem, zapli premietačku a pozreli film. Dnes som prvý krát zažil ozajst-
né Vianoce v lete. 
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„Píp, píp, píp!“. „Čo to má znamenať?“ oboril sa na mňa Max. „Neviem!“. 
Bolo ráno a ja s Maxom sme chystali raňajky v školskej jedálni. V chodbe 
pípal mobil a Max sa bál, že to zobudí tých spachtošov. Ich nezobudí ani 
atómová bomba. „Idem sa pozrieť, čo to pípa." ,,Postrážiš mi tú praženicu?" 
pýta sa ma. „Jasné!“ odvetil som. Odišiel. O pár minút sa so strachom 
v očiach vrátil. „Čo sa stalo?“ položil som otázku, no ďalej som miešal praže-
nicu. „T-t-ta d-d-diera je s-s-späť!“ zvrieskol. Zobral som robotický miešač, 
zapol som ho, vložil som doň praženicu a rozbehol som sa s Maxom ku dis-
lagu. Vybehli sme von zo školy a ja som skoro padol od úžasu. Dislag bol vo 
vzduchu. Lietal niekoľko metrov nad zemou. Náhle ma prepadol pocit, že ma 
niekto sleduje. Otočil som sa, ale nikde nikoho. Divné. Vrátili sme sa do je-
dálne. Páchlo to tam po spálenine. Ja som vedel, že ten miešač je nekvalit-
ný. Sakriš! A zrazu som započul ťukanie po oknách. Práve som prišiel na to, 
čo ma sledovalo. Na oknách bolo nalepených mnoho malých zvierat. Boli to 
predhistorické plazy s krídlami. Neboli to dinosaury, ale malé pterosau-
ry druhu Eudimorphodon. Chceli sa dostať dovnútra a zožrať nás. Max zobu-
dil partu a ja som sa rozbehol zavrieť dvere do jedálne. Utekal som, no pte-
rosauri rozbili jedno okno. Max všetkým zavelil ísť do kuchyne a zavrieť sa 
a sám sa rozbehol za mnou. Tie potvory už boli tesne za 
ním.„Áááááááááááá!“ kričal Max. V poslednej sekunde som za ním zavrel 
dvere. Našťastie sa cez dvere nič nedostalo. „Teda, nevedel som, že tieto 
jašterice tu v Prešove lietali pred mnohými miliónmi rokov,“ vraví Maxim. „Ja 
tiež nie,“odvetím. Stáli sme uprostred chodby vedúcej do jedálne. Eudimor-
phodony búchali do drevených dverí, ale tie stále pevne držali. „Musíme tie 
pterosaury dostať domov,“ povedal som. „Očividne cítia jedlo." Veď tá slani-
na. ,,Musela ich prilákať!" vydedukoval som. „Ako pirane,“ poznamenal Max. 
„To využijeme,“ rozhodol som sa. Zašli sme do kabinetu biológie. Stále tam 
sú nejaké zvieratá na pitvanie. Schmatol som ropuchu a skalpel a rozbehol 
som sa ku dislagu. „Dúfajme, že tam dohodíš!“ povedal Maxim. „Nekecaj, 
hoď mi skalpel a skry sa do kanálu., zavelil som. Narezal som ropuchu. 
A vtedy to prišlo. Zpoza školy vyletelo mračno pterosaurov. Leteli priamo ku 
mne. Vyhodil som ropuchu do dislagu a skočil do kanálu. Preleteli nad nami 
ako také tornádo. Vyšiel som von z kanála a Maxim ma hneď nasledoval. 
Dislag sa zavrel a ja som uvidel ešte dvoch pterosaurov ako lížu tie kvapky 
krvi z ropuchy. Chytili sme ich a zavreli do klietok na vtáky z kabinetu bioló-
gie. Pozrel som sa do kuchyne a zbadal som Sebastiána, Alexa, Dominika, 
Ivanu a Rebeku krčiť sa v rohu kuchyne naplno obrnených. Na jednom 
z pterosaurov som našiel zaseknutú dlhú slabo, zlato žiariacu nitku. Ďalšiu 
vec, ktorú sme mali nájsť. Vyzerá to tak, že sme prežili aj ďalšie dobrodruž-
stvo, ktoré nás stretlo. A ešte viac nás ich určite čaká.  

Martin Kóša, 7.A 
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„Čo keď sa niekedy otvorí taký dislag, z ktorého sa sem dostane nejaká 
smrteľná choroba?“. „To je málo pravdepodobné.“. „Ale čo urobíme ak sa 
to naozaj stane?“ nedal sa odradiť Sebastián. Zhovárali sme sa o našej 
kríze. Sme tu uväznení, nevieme, čo máme robiť okrem zbierania fosfo-
reskujúcich vecí, objavujú sa tu dislagy a ešte ako prídavok sem prichá-
dzajú nebezpečné stvorenia. Ó, a aby som nezabudol, sme tu úplne sa-
mi, lebo ostatní zmizli nevieme kam. „Haló Michael!“ kričí na mňa Sebo. 
Vlastne som sa od začiatku nepredstavil, že sa volám Mišo. Sebo mi 
hovorí Michael alebo Michal, keď si ho nevšímam. Čo? Počúvaj ma! 
Chcel som vedieť čo uro....nedopovedal. „Sebo?“. Bez odpovede. Stál 
ako prikovaný, ústa do korán a čumí niekam, kde som nedovidel. 
„Dislag?“ spýtal som sa. „Ehm, nie." Niečo horšie. Pomyslel som si, že 
horšie už byť nemôže. „No tak, ukáž to.“ Prizrel som sa na miesto, kde 
pozeral. Sledoval chodbu na prízemí. S hrôzou som zistil, že je celá pod 
vodou. Z celého schodiska nad hladinu vykúkalo len päť schodov. „Pozri 
sa prosím von, či je voda aj tam, dobre?“. „Áno,“ povedal som Sebovi 
stále v šoku. Vykukol som cez okno. Voda z chodby sa tlačila cez škvíry. 
Konštrukcia to dlho nevydrží a praskne. Sú dve vysvetlenia vlhkého prob-
lému. Buď nám prasklo potrubie, čo je nepravdepodobné, lebo toľko vody 
by z neho nemohlo vytiecť, alebo tu je dislag. Dislag sa asi nachádza 
pod úrovňou vody, ktorá v druhohorách, teda dobe dinosaurov pravdepo-
dobne zaplavovala celú Európu. Alebo sa tu nachádzala priehrada, jaze-
ro a podobne. Aspoň vieme, že dislag je v budove, lebo von voda len 
vyteká. Zrazu som 
počul ako budova 
zastonala. Pozrel 
som na Sebastiána. 
Voda mu už siahala 
po členky a to stál 
na najvyššom scho-
de. „Pozor Mišo!“ 
skríkol. Keď som sa 
otočil, zbadal som, 
že stena za mnou 
praská a padá na 
mňa strop. Uskočil 

 

Martin Kóša, 7.A 


