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Moja prvá relácia
Ani som si nepomyslela, že raz budem pracovať v
školskom rozhlase ako hlásateľka. Učiteľka mi to
oznámila na hodine. Keď som zistila, čo budem robiť,
bola som v šoku. Pomyslela som si: „Nezvládnem to, a
ešte k tomu má bude počuť celá škola. Taká hanba!”

Témou relácie bol Týždeň zdravej výživy. Od učiteľky
som dostala texty, aby som si ich načítala. Učiteľka mi
vysvetlila, že mám rozprávať pomaly, nahlas a
zrozumiteľne. To hovorí na každej hodine, tak som to
pustila jedným uchom dnu a druhým von. A prišiel ten
deň, keď som mala ísť nahrávať. Bolo to na štvrtej
hodine a ja som vstúpila prvýkrát do školského
nahrávacieho štúdia. Bola som vyľakaná, pretože to
bolo pre mňa niečo nové. V strese som zabudla, čo mi
kládla učiteľka na srdce, takže postup  pomaly, nahlas,
zrozumiteľne, sa kdesi vytratil.

Hovorila som tak rýchlo, akoby ma niekto naháňal.
Akoby to nestačilo, tak som sa občas aj pomýlila.
Pomyslela som si: „Len nech je to už za mnou!” Ešte
šťastie, že to neboli veľké chyby. Potom som si v duchu
priznala, že práca v rozhlase nie je až taká ľahká, ako
sa na prvý pohľad zdá.

Alexandra Baláková, 6.B

VVyy tt vv oo rr ii ll ii ss mm ee



časopis pre žiakov i rodičov

Nové poriadky
S piatym ročníkom prišiel aj nový spôsob sedenia v
triede. Na hodine slovenského jazyka musí sedieť každý
sám. Dôvod uviedla učiteľka jednoduchý, ale pravdivý:
„Veľa rozprávate a nedávate pozor.” Tak sedím sama v
prvom rade, v tretej lavici. Najprv som chcela sedieť
tam, kde sedí moja spolužiačka a kamarátka Veronika –
v druhom rade, v druhej lavici. Z tohto miesta je dobrý
výhľad na tabuľu. Hneď po prvej hodine nového sedenia
som však zistila, že moje nové miesto je vynikajúce.
Prečo? Nielenže počúvam učiteľku a píšem, ale očami
aj sem  tam skontrolujem, čo sa deje von za múrmi
školy.

Petra Molnárová, 5.B
Už som piatačka
Už od tretieho ročníka sedím s kamarátkou Peťkou. Aj
teraz, v piatom ročníku. Sme ešte stále trochu uletené
a utárané. Veľa vecí sa však zmenilo. Máme veľa
nových predmetov a nových učiteľov, ktorí nás predtým
neučili. No jedna vec sa nezmenila. S Peťkou stále
rozprávame o ničom a sme dosť hlučné. Učitelia nás raz
dva rozsadia. Na geografii chodíme do odbornej
učebne, kde pracujeme na tabletoch. No my s Peťkou aj
tam dokážeme veselo rozprávať. Keď pôjdeme ne
vecko, chichúňame sa tak, až nás počuť na celú
chodbu. Toto netrvá dlho, lebo učiteľ, ktorý má dozor na
chodbe, okamžite zakročí. Smiech nás hneď prejde.
Nuž, takto začal piaty ročník.

Veronika Luková, 5.B
Ako sa Boris poučil
Vyzeralo to ako v nejakej rozprávke: „Boli raz dvaja
kamaráti, ktorí na hodinách stále rozprávali. Jeden viac
ako ten druhý.” Ale dnes sa stalo niečo hrozné. Pani
učiteľka vysvetľovala, čo sú to kľúčové slová v texte a ja
som sa pokojne rozprával s kamarátom Markom. Toto
som nemal robiť! Pani učiteľka mi povedala: „Zbaľ si
veci a nájdi si nové miesto pod slnkom!” Najprv sa mi to
zdalo vtipné, ale hneď som zistil, že si mám sadnúť na
nové miesto. Keď už som sedel, učiteľka sa spýtala, o
čom hovorila. Samozrejme, že som nevedel. Bol som
ticho ako muška. Potom prišlo zadávanie úlohy. Mali
sme napísať krátke rozprávanie o tom, čo sme zažili v
škole v septembri. Každý mal dať svojmu rozprávaniu
nadpis. Chvíľu som sa krútil, keď odrazu učiteľka
povedala: „Boris ty si daj Ako sa Boris poučil.” Aj sa mi
celkom tento nadpis páčil, ale oveľa viac sa páčil
spolužiakom, lebo sa na mne dobre zabávali. Dôležité
je, že úlohu som zvládol dobre a učiteľka ma pochválila.

Boris Belák, 5.B
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Fotografia
Do piateho ročníka som sa tešil, až kým som nezistil, že
je ťažší ako štvrtý. Sú tu noví učitelia, nové predmety. Ani
som sa nenazdal a už som dostal od učiteľky úlohu 
urobiť čo najlepšiu fotografiu, ktorou sa naša škola môže
zapojiť do projektu Hovorme o jedle. Mojou úlohou bolo
vystihnúť moment, ako sa starám o naše svinky. Učiteľka
mi vysvetlila, čo mám urobiť, ako nalepiť svinkám na
chrbty mená Eliška a Bruno.Prvá časť úlohy nebola
ťažká, lebo ja sa o naše svinky starám rád. Horšie to bolo
s tými menami. Svinky nie a nie postáť, dokonca začali na
mňa útočiť. Naše agresívne svinky mi poriadne zavarili!
Zrejme ich neteší, keď im narúšam pokojný život v
chlieviku. Myslím si, že moja fotografia sa do projektu
nedostane. Čo už? Možno na budúci rok.

Marko Šlinský, 5.B

Jedák zemiakov
Moja sestra je už od malička veľký milovník zemiakov. Na
jej viacerých fotografiách z detstva sa nachádzajú
zemiaky: či už pri zbere zemiakov, alebo pri tanieri
zemiakovej kaše. Teraz Vám tohto milovníka zemiakov
viac priblížim.
Andrea zbožňovala zemiaky od kedy sa naučila chodiť,
čo pretrváva dodnes. Najprv mala najradšej uvarený,
osolený zemiak, o pár rokov sa to zmenilo na zemiakovú
kašu. Teraz sú jasným favoritom, pečené zemiaky.
Radosť v jej očiach, keď ochutnáva zemiaky s jej
obľúbeným korením je neopísateľná. Minulé leto, po
prvýkrát ochutnala sladké zemiaky, takzvané bataty. Zo
začiatku sa jej to veľmi nepozdávalo, no po opätovnom
ochutnávaní a jedení, si ich obľúbila takmer ako jej
najobľúbenejšie, pečené. Aj keď má rada takmer všetky
formy zemiakov, hranolčeky nezaraďuje medzi svoje
obľúbené, teda pokiaľ nie sú čerstvé, a od mamky.
Aj keď máva zemiaky veľmi často, zatiaľ ju neomrzeli.
Myslím si, že je to najväčší jedák zemiakov akého
poznám.

Katarína Kukráková, 9.B

VVyy tt vv oo rr ii ll ii ss mm ee



časopis pre žiakov i rodičov

Ľulok zemiakový
(Odborný opis)

Ľuľok zemiakový patrí medzi najvýznamnejšie poľnohospodárske plodiny. Je to viacročná
hľuznatá plodina z čeľade ľuľkovité a jej plodom je zemiak.

Na začiatku 19. storočia ochránili Európu od cyklických hladomorov a „epidémií“. Zemiaky
pôvodne pochádzajú z Ánd, teda z dnešného Peru. Dnes sa pestujú skoro na celom svete s
výnimkou v trópoch, subarktických a arktických oblastí.

Ľuľok zemiakový rastie ako bylina s hranatou, bohato rozvetvenou stonkou porastenou
krátkymi chĺpkami. Listy rastú striedavo, sú mierne ochlpené. Ľuľok zemiakový dorastá do výšky 60
až 100cm. Kvety sú najčastejšie biele, ružové alebo fialové. Podzemnú časť tvoria zväzkovité korene
s hľuzami, ktoré majú rozličný tvar, veľkosť a farbu. Zemiaky obsahujú až 75% škrobu, 24% sušiny,
bielkoviny, minerály  draslík, vápnik, zinok, fosfor, mangán a vitamíny C, B1, B2. Ľuľok zemiakový sa
v našich podmienkach sadí v máji, v júni kvitne a zbiera sa v septembri. Zemiaky by sa mali
uskladňovať v suchom, tmavom, chladnom prostredí, avšak nie v mraze. Ideálne teploty sú 3 – 4°C.

Zemiaky majú veľké využitie, hlavne v potravinárskom priemysle. Zo zemiakov sa vyrábajú
polotovary: hranolčeky, lupienky, krokety a pod. Dajú sa z nich pripraviť rôzne jedlá: šaláty,
zemiaková kaša, zemiakové placky, pyré a pod.

Ľuľok zemiakový je síce potravina, ale jej nadzemné časti sú jedovaté, vo vysokých dávkach
môžu spôsobiť až smrť.

Hana Moščáková, 9.B

Charakteristika jedáka zemiakov
Predpokladám, že každý z nás má v živote osobu, ktorá nadovšetko miluje zemiaky a za celý

svoj život vyskúšala rôzne spôsoby, ako túto poľnohospodársku plodinu pripraviť.
Dominika, moja staršia sestra, má zo všetkého najradšej varené zemiaky so sójovou

omáčkou a petržlenovou vňaťou. Vždy jej totiž zlepšia náladu a vykúzlia úsmev na tvári. Kedysi som
túto kombináciu odsudzovala, no dá sa na ňu pomerne rýchlo zvyknúť. Taktiež obľubuje sladké
bataty s bylinkami a jogurtovým dipom, takže je pravdedobne jasné, čo si väčšinou pripravuje k
filmovému večeru. Avšak nestrpí zemiakovú kašu, čo je vzhľadom na okolnosti veľmi ťažké pochopiť.
Vo svojom jedálničku nevynecháva ani len fialové zemiaky, ktoré však veľká skupina ľudí nepozná.
Fialovú farbu im zaručuje zvýšený obsah prírodných farbív s antioxidačnými účinkami. A čo sa týka
príjmu tejto plodiny, tak v tom je veľmi starostlivá.

Celej našej rodine rada pripomína, akú hodnotu má pre telo táto biela alebo žltá dužina.
Lucia Anna Kopeňová, 9.B
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