Vitajte naši mladí čitatelia!
Opäť sme sa v novom školskom roku pustili do práce a zostavili ďalšie
číslo nášho školského časopisu. Dozviete sa v ňom niečo nové o Slovensku,
potešia a zabavia vás príspevky našich žiakov, ilustrácie, hádanky, vtipy...
Želáme vám pekné čítanie a dobrú zábavu so Školským uchom.

Viem jedno hniezdo.
Rád ho mám.
V ňom ako v Božej sieti
je mnoho otcov, mnoho mám,
je mnoho mnoho detí.
To hniezdo uvil Stvoriteľ.
A sám aj určil, komu,
koho tam pozve prebývať,
do človečieho domu,
kto si bude smieť odomknúť
i zamknúť bránu,
kto pluhom krájať ako chlieb
zem Bohom darovanú.
Viem jedno hniezdo, rád ho mám.
Hreje ma dňom i nocou,
vystlaté mäkkou vravou mám
a mozoľami otcov.
Môj dobrý Bože, zhliadni naň.
Stráž mi ho neustále.
Ach, aspoň Ty ho, Veľký, chráň,
Keď si ho stvoril malé.
Milan Rúfus

Banská Bystrica
- srdce Slovenska
Hodinová veža – kedysi nazývaná zelená,
podľa farby šindľov, ktorými bola pokrytá strecha,
má narušenú statiku a je odklonená od osi o 68 cm.
Preto je dnes domácimi obyvateľmi nazývaná
„Šikmá veža“.
Legenda hovorí, že vežu naklonili anjeli,
ktorí sa zrazili a zachytili o jej vrchol, keď v noci
okolo nej leteli.

Banská Štiavnica
- významné banské centrum
O Štiavnici koluje takýto vtip:
Ľudia sa delia na dve skupiny
- tých, čo Štiavnicu milujú
a tých, čo tu ešte neboli.

Bratislava - hlavné mesto
Je známe, že Bratislavský hrad má 4
vežičky. Pravda je však taká, že hrad má
len jednu vežičku na juhozápadnej strane.
Ostatné sú pristavané len na streche hradu.

Čičmany
- architektúra

V okrese Žilina nájdete dedinku plnú takýchto drevených pomaľovaných
domčekov, je to pamiatková rezervácia ľudovej architektúry. Vzor z dreveníc sa
objavil aj na dresoch našich
športovcov na zimnej olympiáde
v Soči v roku 2014.

Na Slovensku sme hrdí na naše krásne tradície, históriu, prírodu, ... ale sme tu
aj my - ľudia a preto s hrdosťou prinášame práce žiakov nášho učilišťa.

Jeseň

(umelecký opis)

Podľa mňa je najkrajšie a najzaujímavejšie ročné obdobie práve jeseň. Je
to pozoruhodné, ako sa vie matka príroda pohrať s krajinou a zároveň s ľuďmi.
Raz sa nad ňou usmieva a inokedy zase narieka nad ľuďmi, ktorí ju ničia.
Na jeseň je krajina úžasná. Pre mňa tým, že ma vie očariť, keď som
smutná aj potešiť. Kvietky začínajú zaspávať a odkvitať, čím sa pripravujú na
chladný zimný spánok. Listy na stromoch začínajú meniť farbu na červeno alebo
zlatisto, pretože príroda si na jeseň vždy vymení svoju paletu. Pri jemnom vánku
sa pomaly po vzdušnej dráhe poberú až na zem, kde ich život skončí. Na
stromoch nezostane ani jeden lístoček, ktorý by ho zahalil. Ľudia majú na jeseň
aj dosť veľa práce so svojou úrodou, ktorú si celý rok strážili. Musia zozbierať
červenajúce sa jabĺčka zo stromov, vybrať zo záhradky veselú zeleninku, ktorá
chce výjsť von, ba aj obrať z vinice hrozno a odložiť si všetko na zimu.
Na začiatku jesene utekajú deti do školy a tešia sa už na jesenné prázdniny, aby
si užili hry, ktoré v chladnom zimnom období nemôžu hrať.
Aj potôčiky, ktoré veselo žblnkotali, strácajú svoje čaro a pomaly začínajú
zamŕzať. Niektoré druhy vtákov odlietajú do teplých krajín na juh, aby im u nás
nebola zima. Ostatné vtáčiky si pripravujú svoje hniezda a znášajú potravu na
zimu.
Jeseň je proste úžasná. Najkrajšie sú jej pestré farby, ktoré nám
spríjemňujú náladu.
Viktória Budová, II.Z

Môj deň
Každé ráno vstávam,
raňajkami sa napchávam.
V škole sedím, učím sa,
cez prestávku nudím sa.
Doma obed ochutnám,
muziku si vychutnám.
Večer cvičím rozcvičku,
teším sa na školičku.
Veronika Gughová, II.K

Obrázky ročných období
Zima, to je perina,
krásna biela krajina.
Sánkovačky máme dosť!
Je to všetko pre radosť!
Jar je život – nový zrod.
Máj je lásky nový čas,
všetko žije opäť, zas.
Leto, slnko, voda.
Hurá, more na nás volá.
More, more modrasté,
telá krásne hnedasté.
Hnedá, žltá, červená,
tak je jeseň sfarbená.
Tieto farby oživia
aj tie chmúrne obdobia.
Leto, jeseň, zima, jar,
každé obdobie je dar.
žiaci II. ročníkov

Hádaj:
Zo železa loďka, v jazere sa motká.

(lyžica v tanieri)

Záplata na záplate a švíka nieto.

(cibuľa)

Bielym kvitne, zeleným odvisne, červeným odpadne.

(jablko)

Nežije, predsa chodí a človeka dobre vodí.

(hodinky)

Do čoho nemožno dieru vyvŕtať?

(do vody)

Skalkami chlieb drví a metličkou do studničky zametá.

(ústa)

Letí, píska, vrieska, dvermi trieska.

(vietor)
žiaci I. ročníkov

Kamenné kráľovstvo
(rozprávka)
Žil raz jeden chudobný, mladý horár. Ledva mal čo do úst dať. Až prišiel
deň, keď nemal čo jesť.
Išiel na poľovačku do lesa. Nedarilo sa mu, ulovil iba jedného zajačika, ktorého
zjedol. Ráno sa zobudil a zbadal líšku. Bežal za ňou. Líška vybehla von z lesa.
Horár tiež. A čo vidí? Hrad!
Rýchlo beží, aby mu dali niečo zjesť, ale namiesto ľudí vidí kamene. Jaj! Čo sa
to s nimi stalo?
Beží do hradu a tam skamenené stráže, sluhovia, kráľ, princezná, no všetci. Až
na jednu starú babu, ktorá sa každé ráno umývala v „Rieke krásy.“ Mládenec to
využil a zlú babu utopil. Kráľovstvo sa premenilo na krásne mesto.
Mladý horár dostal za odmenu princeznú a kráľovstvo.
A možno žijú doteraz, ak nepomreli.
Michaela Ďuricová, III.S s vyučujúcou Sj

Vtipy:

„To mám jesť z takéhoto špinavého obrusu?“
„Samozrejme, že nie! Dostanete ešte tanier.“

„Pán hlavný, prosím Vás, v mojej polievke pláva mŕtva
mucha!“
„A vy by ste chceli za 50 centov živú?“

Policajt zastaví vodičku v jednosmernej uličke: „Tu sa môže jazdiť
len jedným smerom.“
„No a? Vari som šla obojsmerne?“

Dozorca k rybárovi:
„Tu môžete chytať len s rybárskym lístkom.“
Rybár: „A ja som sa o to pokúšal s červíkom.“
pripravili pre vás žiaci I. ročníkov

Otázka týždňa:
Ktoré tri dni v týždni sa začínajú na P ?
(pondelok, piatok, pozajtra)

Som dobre pripravený
do života?
Pri zamyslení sa nad touto otázkou človek veľmi ťažko hľadá odpoveď,
pretože nevie, čo mu život prinesie.
A čo to vlastne znamená, mať sa dobre? Byť vždy pripravený a uhnúť sa, ak ti
život dá pár „faciek“?
Byť pripravený neznamená iba odrážať útoky, ale ich aj prijímať. Život je
vlastne stena, ktorú natierame vlastnými farbami. Každá vrstva má iný odtieň.
Niekedy sa stena zamaže a spravia sa na nej veľké čierne škvrny. Vtedy sa
človek zrejme neprechádza ružovou záhradou.
Základnú farbu mi natierali rodičia. Musím povedať, že sa snažili. Ostatné si
natieram sám. Prostredie mi spríjemňujú priatelia a povzbudzujú ma pred
vplyvom okolitého sveta. Neviem, akú farbu mi dá život a preto čakám.
Nesnažím sa byť pripravený, ale uvoľnený, aby som sa mohol vznášať nad
veľkým otáznikom osudu.
Neviem, či budem mať dosť síl. Ale
domnievam sa, že ak budú na mňa
tlačiť veľkými tlakmi, pripravený
rozhodne nebudem.
...uvažovali žiaci III. ročníkov

Byť sám sebou
(repuje pre Vás Zoltán Ruszó, I.D)

Mám dôvod byť sám sebou, aj keď viem, že to bude ťažké,
bude to prakticky spojené s hnevom, je to pochopiteľné a jednoznačné.
Neviem, ako som na to prišiel, že ľudia ma nechápu,
neviem ako vy, no ja neodídem, aj keď mi dáte pod nohy pascu,
ľudia ma súdia, ale moje pocity neprečítajú,
ale oni sa mýlia...
Položte si tu otázku, či chceš byť sám sebe otrokom a nemať nádej,
alebo byť sám sebou a mať nádej a ísť ďalej,
a aj mám dôvod byť sám sebou a nebudem sa zaoberať s tebou,
lebo nemám čas, lebo život ide rýchlo,
a moje druhé meno je Kaj-s.
Aj keď sa cítim ako pán, môžem si o sebe myslieť čokoľvek,
prepáčte, mne je to tak fajn, Ježiši Mária však som len človek.
Môj napísaný prvý text je môj vzťah,
bolo to po prvýkrát stáť na pódiu a usmievať
sa na všetkých a zrazu sa cítim ako pán
a cítim to, že to bude naveky,
chcem to konečne zažiť, len pocit byť šťastný
a odreagovať sa od všetkých starostí, zahodiť to
za hlavu, nechcem iba tú slávu, ale pocítiť tú lásku,
budem mať čas na rodinu?
To mi dávate tú otázku pre hlúpu opicu!!!

Sklamanie
(repuje opäť Zoltán Ruszó, I.D)

Vieš, chcel som s tebou všetko, chceli sme spolu aj decko,
ty super mama, aj k tomu dcérka a dobrý ocko.
Mali sme perfektné plány do života, ja hľadať prácu, zarábať a zarábať lova,
ale všetko sa to skončilo a padla na nás smola,
ty si ľúbila iného chalana a ja som dosníval,
ale debil som to mohol čakať, haha, ale asi som tú lásku prespal,
ale čo už, ten chalan má iný vkus, on hľadá iný kus.
No ona to nevedela, ale sa rozhodla, so mnou sa rozišla a na všetko sa vykašlala,
nemôžem za to, rád by som sa vrátil späť, ale nedá sa to,
musím dávať pozor na kroky vpred.
Chcel som ti kúpiť prsteň, ale za tú zlobu k tebe som musel napísať túto báseň,
nik nemal moju priazeň,
mám toľko napáchaných problémov, že môžem naplniť bazén,
ale vo mne niečo ostalo, stále ma ľudia poznajú pod menom – frístajlový blázen.
Toto je to, čo som nechcel,
toto som ja nehľadal,
chcel som iba zažiť lásku, no toto som nečakal.
Kvôli nej som sa trápil, môjho kamoša som trafil
a on sa rýchlo zbalil, bracho sorry, ja viem, že som nasledoval zlé schody
a neriešiť, rozmýšľať, že život nie sú náhody.
Ja neverím, na to čaute, aj ja som sa zbalil a sedím v aute
a usmievam sa na vaše tváre.

