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      Fit aj za počítačom! 
 

Chceš zostať celý deň za 

počítačom fit, akoby si bol/a v 

škole? Chceš byť rýchlo 

naučený/á? Tak tento článok je 

ako stvorený pre teba! 

 

1. Základ je vstať presne o takom čase, ako by si vstával/a do školy. 

Ja napríklad do školy vstávam o 6:30 tak, aby som bola o 8:00 v 

škole, v tomto prípade za počítačom. Viem, je ťažké sa premôcť, no 

garantujem ti, že budeš svieži ako rybka! Mám taký malý trik: daj 

si mobil, na ktorom máš nastavený 

budík preč z izby, daj si agresívnu 

melódiu na plné pecky, ráno ti to 

zazvoní, TY vyskočíš z postele a už 

sa neopováž ľahnúť do postele!   

  

2. Hneď ako ráno vstaneš, 

pouhadzuj si trocha izbu a usteľ si posteľ. Bude sa ti lepšie 

pracovať, keď budeš mať v izbe poriadok. 
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3. Obleč sa, umy sa, umy si zuby, učeš sa, jednoducho urob svoju 

každodennú rannú rutinu.  

 

 

 

4. Daj si nejaké dobré raňajky, ktoré ťa 

naštartujú do nového dňa. Najlepšie také 

raňajky, ktoré máš rád, alebo máš na ne 

chuť.  

 

 

5. Nezdržuj sa zbytočne filmami, mobilom, kamoškami na telefóne, 

jednoducho všetko od seba! Rýchlo si všetko odpíš, urob, aby si 

mal/a neskôr pokoj. Nikdy nič neodkladaj na potom! Takto to urob 

každý deň, a si naučený/á DOOBEDA! 

 

Eliška Pokorná, 7.A 
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Hravo s projektom Enter 

Ešte pred Vianocami na nás z médií pravidelne vyskakovala 

reklama o malých programátoroch. Počas prvých mesiacov 

kalendárneho roka 2021 sme sa nimi stali aj my vďaka projektu Enter 

– digitálna generácia a finančnej podpore nadácie Pontis 

a Telekomu.  

Naši vyučujúci informatiky nám počas dištančného vzdelávania 

ukázali Mico:bity a ich základné programovanie. Všetko sme 

programovali cez stránku makecode.microbit.org, kde cez simulátor 

pekne vidíme, čo by urobil Micro:bit naživo. Naučili sme sa 

programovať tlačítka, robiť animácie, pracovať s hudbou. My starší pre 

robili s premennými a logickými funkciami.  

Práca s Micro:Bitom nás bavila a veľmi sa tešíme, kedy budeme 

programovať reálne Micro:Bity na hodinách spolu so spolužiakmi. Naši 

vyučujúci nám povedali, že naprogramujeme jednoduchý obvod alebo 

naučíme banán hrať hudbu. Už sa nevieme dočkať.   

 

Žiaci 2. stupňa ZŠ Karpatská 
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Jar 
 

Jar je ročná doba, 

ktorá je pre každého dobrá. 
Slnko svieti stále viac, 

dni sú dlhšie, krášlia nás. 
 

Príroda sa zobúdza, 
všetko krásne kvitne, 

snežienka je prvý kvet, 
náladu nám zdvihne. 

 

Posledný sneh sa už topí, 
nezostanú ani stopy. 

Slniečko sa na nás usmieva, 
dobrú náladu do nás nalieva. 

 

Lea Hanuliaková, 6.A 
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Všetko kvitne, zelená sa,  
po zime vždy príde farieb krása. 

 
Vo vzduchu je plno vôní, 

z diaľky na nás zvonček zvoní.  
 

Žlté hlávky púpavy,  
lákajú nás do trávy.  

 
Slniečko sa zhora smeje, 

a príjemne všetkých hreje. 
 

Spev vtákov už počuť všade, 
na poli aj na záhrade. 

 
Príroda sa zobudila, 

v srdciach lásku prebudila. 
 

Jar je tu už v plnej kráse, 
zima príde o rok zase. 

 

Lucia Rizmanová, 6.A 
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Veľká noc 
 
 

Na Veľkú noc chlapci prídu, 

vyšibať nás za odmenu. 

 

Maľované vajíčko im dáme, 

a v rúšku, rukaviciach im tento rok len z balkóna zakývame. 

 

Stužky farebné im na korbáčoch vlajú, 

a chlapci s úsmevom domov odchádzajú. 

 

Veď splnili si svoju povinnosť, 

vyšibali pre nás večnú krásu, zdravie a radosť. 

 

Tak prichádzajú sviatky Veľkej noci, 

tešíme sa na ne, hoci nie spolu všetci. 

 

Za oknom slnko víta jar, 

a v Žiline nastal lockdown vraj. 

 

Studená vodička, farebné vajíčka, 

v pamäti sa uchová pekná básnička. 

 
 

Sára Pecková, 6.A 
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Toto vajce maľované,  
je s láskou darované. 

Dám ti toto vajíčko, 

keď vyšibeš ma máličko. 

Toto je maľované, 
je stužkami obviazané. 
Toto zase bodkované, 

málokedy nezvyčajné. 

Veľká noc je zasa tu 

a mám posteľ obliatu. 

Korbáčom som vyšibaná, 

ale aspoň budem zdravá. 

Našťastie to len raz za rok, 
ale aj tak, bude hoj!! 
Babka, dedko, starký, 
starká, 
spolu celá rodina, 

na veľkonočné sviatky u nás 

bude veľká hostina. 
 
Natálka Škulavíková 6.A 

 

 

Krásne je toto vajíčko bodkované, 

je ono s láskou maľované.  

Toto veľkonočné vajíčko, 

zaslúži si ho len slniečko.  

Niekto, kto mi úsmev na tvári vyčarí, 

toho moja maličkosť rada obdarí.  

K tomu čokoládový zajačik, 

ktorý má jemný ňufáčik.  

 

Ten, komu ho dám,  

poteší sa sám.  

Šibači už prichádzajú, 

vodou ma oblievajú.  

Vyšibaná, celá mokrá som, 

čo už, aspoň zdravá som.  
 

Nikol Šimoneková, 6.A 
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Veľká noc je krásny čas, 

na ktorý sa teší každý z nás. 

Dievčatá zdobia vajíčka a čakajú, 

kým ich chlapci oblejú.  

Prinesú si korbáč a vodičku, 

na susedovu dievčičku.  

Aby bola zdravá a krásna po celý rok, 

za to chcú stužku a vajíčko ako každý rok. 

Chodia od domu k domu 

a šibú korbáčom z vŕbového stromu.  

„Veľkonočné vajíčka,  

dajte do môjho košíčka, 

Dajte stužky na korbáče, 

a my poďme šibať ešte nejaké koláče!“ 

 

Lea Hanuliaková, 6.A 
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Na veľkú noc deti chodia, 

ale vám nič neurobia. 

Šibači už klopú na dvere, 

dievčatá rýchlo utekajú 

k Viere.  

 

Mama Viera pustí chlapcov 

dnuka, 

dedo telefonuje chlapcom, že 

zabudli vnuka.  

Chlapci rýchlo vyšibú dievky 

a oni im za to dajú lentilky. 

 

Chlapci rýchlo prídu domov, 

„Kde ste boli bez bicyklov?“  

Jurko, toto je jedinečná noc, 

lebo je to veľká noc.  

 

Martin Kačírek, 6.A 

 

 

 

 

Chalani sa usmievajú, 

veľkú radosť v srdci majú. 

Chystajú však veľké boje, 

vyťahujú pekné kroje, 

k tomu korbáč, vedro, voda 

a aj potok ak je treba. 

Dievčatá sa vytešujú, 

ako chlapcov obdarujú.  

Veľa kraslíc, sladkostí, 

prichystali pre hostí. 

Taká to je naša veľká noc, 

má svoju krásnu čarovnú 

moc. 

 
Lujza Kraľovanská, 6.A 
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Pomaly sa blíži deň,  

keď chlapci budú šibať len. 

Je to sviatok Veľkej noci, 

dievčatám už nebude pomoci.  

 

Už si chlapci pletú nový korbáč 

a naša babka upiekla veľkonočný koláč. 

Dievčatá maľujú kraslice, 

a dajú chlapcom pusu na líce.  

 

Budú zdravé, vyšibané, 

vodou silno ostriekané. 

Takto to na Veľkú noc u nás býva, 

takéto tajomstvá tento sviatok skrýva.  

 
Michaela Molčanová, 6.B 
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Zuzka a Veľká noc 

 
Zuzka odmalička nemala rada Veľkú noc, pretože ju vždy niekto 

oblieval a ona to priam neznášala.  

Vždy, keď mala začať Veľká noc, vravievala: „Prečo práve Veľká noc?“ 

Chodila po byte a dupotala: „Nie, nie, nie! Žiadnu Veľkú noc nechcem!“ 

A mama jej vždy povedala: „Zuzi, máš smolu, tvoj brat ťa aj tento rok 

určite bude oblievať.“ 

Zuzka ale nechcela, aby ju niekto oblieval. Povedala: „Mami, idem do 

izby.“ 

Zuzka teda šla, a keď prišla do izby, sadla si na posteľ a rozmýšľala. 

Napadlo jej, že sa schová do skrýše, o ktorej nikto nevie. Vedela o nej len 

mama a nikto iný. Na Veľkú noc sa tam schovala, aby jej brat nič nespravil.  

Rozhodla sa, že to bude tento rok ona, čo ho obleje. Vzala si vodu 

a schovala sa do skrýše. Jej brat si myslel, že ju pôjde obliať, no v izbe nikto 

nebol. Postavil sa a čakal. Zrazu sa otvorili dvere na skrýši a Zuzka naňho 

vyliala plné vedro vody.  

Povedala: „Tak už som ti to konečne vrátila!“  

Od tej doby si jej brat už nikdy nedovolil oblievať ju na Veľkú noc.  

 

Vanesa Jánošíková, 6.B 
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MOJICH PÁR DNÍ 

 

Streda to je tretí deň, 

k mojej babke zabehnem.  

Čakajú ma buchty sladké, 

donesiem z nich mojej mamke. 

 

Štvrtý deň je štvrtok, 

pošepkal mi škriatok. 

Nemôže nájsť byt, 

    nemá sa kde skryť.  

 

V piatok budem piatykrát 

      po škole hrať volejbal.      

Prídem domov unavená, 

zase budem vyšťavená. 

 

Lujza Kraľovanská, 6.A 
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Kniha 

Kniha vám dá veľa možností, 

ako získať neobyčajné schopnosti. 

 

Ocitnete sa v inom svete, 

a napriek tomu dobre viete, 

že môžete vojsť do minulosti, 

lietať autom v budúcnosti, 

kráčať nočnou oblohou, 

ktorú máte nad hlavou.  

 

Môžete plávať v hlbokom mori, 

kde stretnete tajomné tvory. 

Preto ten, kto bohatší život víta, 

nech vezme do ruky knihu a číta. 

 

Gréta Bátorová, 6.C 
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V tme  

 

Neboj sa môj Ferko malý, 

pôjdeme my do záhrady.  

Zober si aj baterku,  

nech uvidíš kvetinku.  

 

Do pol noci Ferko kráča, 

on sa nebojí, iba hrá sa.  

Pred babkou je veľký 

herec, 

na poľovačke zase strelec. 

 

A v tej tme niečo zočí,  

vidno mu strach z očí, 

vidí tam on oči čierne,  

nezľakne sa, tomu verme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beží rýchlo za babkou,  

hovorí jej s panikou.  

Babka pozrie z blízka,  

až Ferkovi ritku stíska.  

 

Ferinko, tohto si sa zľakol?  

Ferko otvorí oči s ľakom.  

Ferko sa už nechveje, 

práve naopak, už sa iba 

smeje. 

 
Martin Kačírek, 6.A 



Opustené  šteňa 
 

Blížili sa Vianoce a Zoey pripravovala so svojou mamou vianočnú 

výzdobu. Mali dosť práce, keď ozdobovali celý dom svetielkami a ďalšími 

vianočnými ozdobami, a to nemohli zabudnúť na vianočný stromček. Na druhý 

deň, keď už bolo všetko vyzdobené, bola našťastie sobota a mohli si užiť 

zaslúžený odpočinok.   

Zoey sa mala stretnúť zo svojou kamarátkou Sofiou, ale po ceste začula 

tiché štekanie. Keď podišla trochu bližšie, uvidela malé šteniatko. Okamžite sa 

doň zamilovala. Keď prišla domov, s jej mamou zavolali záchranárov a oni sa 

oňho postarali. Pravidelne ho chodievali navštevovať a zakaždým sa Zoey 

snažila presvedčiť svoju mamu o to, aby si ho nechali.  Veď mali záhradu 

a Zoey aj tak skoro stále bývala doma sama, pretože rodičia boli skoro stále 

v práci. Mama jej vždy povedala, že pes potrebuje veľa pozornosti, a že popri 

škole by naňho nemala toľko času.  

Keď však jej mama videla, že už to vzdala a že je strašne smutná 

a sklamaná trhalo jej to srdce, a tak sa napokon rozhodla, že si ho nechajú, no 

pôjdu si poňho až na štedrý deň. Keď jej to mama na štedrý deň oznámila, 

pomyslela si, že je najšťastnejšie dievča na svete. Nakoniec s malého šteniatka 

vyrástol krásny veľký priateľský pes menom Tobi. Jej mama nikdy neoľutovala, 

že si ho nechali, pretože je to ten najlepší pes na svete.    

Koniec!   

 

Pavla Okruhlicová 6.C 
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Môj veľký sen 
 

Včera počas nášho spánku, 

kúpil otec nám letenku.  
Vždycky som si želala, 

vidieť náš svet z lietadla.  

Nič nám cestu neskríži,  

vítajú náš v Paríži. 
Predo mnou je Eiffelovka  
a aj naša zrkadlovka. 

Všetko musí zachytiť, 
nech sa vieme potešiť,  

kamarátom pochváliť.  
Louvre je múzeum krásne, 

môžem o tom písať básne.  

Mona Lisa sa usmieva, 

obrazov je tam dosť veľa.  

Francúzština jazyk krásny, 
náš výlet bol fakt úžasný. 

Splnil sa mi veľký sen, 

vrátiť sa sem znova chcem.  
Zora Kacianová, 6.B 

 



19 

 

Dievčatko menom Lili sa rada starala o zvieratká. Mala veľký sen starať sa 

o zvieratká. Lili chodievala do útulku pomáhať a venčiť psíkov. Keď mala Lili 

12 rokov, povedala rodičom, 

že chce byť zverolekárkou. 

Rodičia sa začali smiať. 

„Pôjdeš za lekárku,“ 

odpovedali rodičia.  

Lili sa v izbe rozplakala, 

pretože jej rodičia povedali 

nie.  Na druhý deň chcela ísť 

pomáhať do útulku.  

„Kam ideš, Lili? opýtala sa 

mama. 

„Pomáhať do útulku,“ 

odpovedala.  

„Nikam nejdeš. Budeš sa 

učiť, aby si mala samé jednotky a zobrali ťa na medicínu!“ nahnevane povedala 

mama.  

Prešlo pár dní a Lili stále nechceli pustiť do útulku. Keď boli rodičia 

v práci, chodievala za zvieratkami tajne. Takto za nimi chodievala asi mesiac.  

Jedného dňa prišli rodičia skôr domov a ich dcéra tam nebola. Začali sa 

báť a rozhodli sa ísť pozrieť do útulku, či nie je tam. Keď tam prišli, našli ju, 

ako sa hrá so zvieratkami a ako im rozumie.  

Vtedy pochopili, že jej na zvieratách naozaj záleží a rozhodli sa, že si 

môže splniť svoj sen. Bola šťastná, že jej to dovolili. Prešlo pár rokov, Lili 

úspešne vyštudovala a plní si ďalšie svoje sny. 

 

Natália Rzeszotová, 6.C 
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Jedného slnečného  rána sa Nela pripravovala do školy.  

Chodila do šiestej triedy. V škole nemala veľa priateľov a deti  ju 

šikanovali. Posmievali sa jej kvôli jej snu – vedieť lietať.  

Týždeň pred jej narodeninami  sa v škole rozprávali , kto má 

aký sen , keď prišiel rad aj na Nelu. Jej sen už síce skoro každý  

poznal, ale Nela ho aj t ak všetkým znova povedala. Samozrejme, 

že sa jej všetci začali posmievať. Ona si ich však nevšímala, 

pretože verila, že sa sen jedného dňa splní. Keď prišla domov, 

rodičia sa opýtali, čo by si želala k narodeninám, no ona im 

povedala len jedno, že chce lietať. V tej chvíli jej rodičov napadol 

úžasný nápad. Napadlo im, že   presne v deň jej narodením ju 

vezmú na zoskok padákom. Už na to predsa mala svoj vek  

a nemala ani strach z výšok.  Navyše to bola asi jediná možnosť, 

ako by mohla lietať.  
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Ráno na svoje narodeniny Nela vstala a pozerala sa von 

z okna, ako tam vonku vtáčiky krásne poletujú. V tej chvíli do jej 

izby vleteli rodičia a povedali jej, aby sa začala chystať, pretože 

pre ňu majú veľké prekvapenie. Keď boli v aute Nela síce 

nevedela kam idú, no aj tak sa tešila. Akonáhle prišli na miesto, 

zostala nadšením bez seba. Bol to najlepší deň jej života a veľký 

sen sa jej konečne splnil.  

Pavla Okruhlicová, 6.C
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Nepoznaná  

Ázia 
 

V Ázii žije najviac ľudí na svete.  

Preto sa Čína rozhodla v roku 1978, že zakáže mať rodinám viac 

ako jedno dieťa. Krajina bola totiž značne preľudnená. Rast populácie 

sa naozaj spomalil. Teraz je to už zrušené a každý deň sa tam narodí 

50 000 detí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žijú v Tokiu, pracujú v rannej a večernej dopravnej špičke na 

železničnej stanici, a sú „vyzbrojení“ bielymi rukavicami. Kto to je? 

Postrkovači, 

v preklade ošijovia, 

majú za úlohu natlačiť 

do vozňov čo najviac 

ľudí. Táto práca je 

v Tokiu braná za 

samozrejmosť od roku 

1930. Ale nečudujme 

sa, keďže do Tokia 

dochádzajú až 4 

milióny ľudí. 

 



23 

 

V Indii sa ročne predá 

až 3 milióny skútrov. Skútre 

ale nie sú obľúbené len 

v Indii, ale aj v Číne 

a Vietname. Množstvo ľudí 

ich vlastní pre oveľa menšie 

náklady ako za auto, dostanú 

sa všade ľahšie a rýchlejšie, 

a až tak zle sa im nehľadá 

parkovanie.  

 
 

Juhokórejský hráči 

prídu od polnoci do 

šiestej o pripojenie na 

internet. Avšak 

nedomysleli to v tom, že 

opatrenie nemá dosah na 

mobilné zariadenia.  

 

 

Severná Kórea je 

komunistický štát, ktorý 

tvorí s Južnou Kóreou 

najstráženejšiu hranicu 

na svete. Stráži ju milión 

vojakov, ktorí musia mať 

viac ako 1,7 metra 

a čierny pás v bojových 

umeniach. Táto strážená 

hranica meria 248 km. 
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Najdlhšou železničnou traťou je Transsibírska magistrála, ktorá 

spája Moskvu s prístavným mestom Vladivostok. Táto trasa dosahuje 

dĺžku 9297 km, cesta trvá 8 dní a prebieha 8 časovými pásmami. Aby 

sa nemuseli počas jednej cesty meniť 8 krát hodiny, tak sa riadia 

Moskovským časom. 

 
 

 

Toto je všetko. Dúfam, že ste sa niečo nové naučili a teším sa, 

že tieto zaujímavé informácie môžete šíriť ďalej. 

 

Maroš Krajčovič, 6.E 
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Omaľovánky 
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