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Časopis žiakov Spojenej školy J. Vojtaššáka internátnej v  Levoči  

    Ročník III. č.5 

 



    Čo sa v tomto školskom roku udialo 
 

04.09.2012   Slávnostné otvorenie školského roka 2012/2013 

19.09.2012   Bábkové divadlo Babadlo z Prešova sa predstavilo      

                    v aule školy s rozprávkou Danka a Janka  

09.10.2012   Projektové vyučovanie „Učíme sa triediť odpad –   

                    zvyšné druhy odpadu“ 

18.10.2012   Účelové cvičenie 1 

22.10.2012   Medzinárodný deň školských knižníc – sme si  

                   pripomenuli v  aule školy cez zábavné a súťaživé         

                   aktivity 

22.10.2012   Naši najmenší spoznávali knihy pre nevidiacich  

                    v Knižnici Mateja Hrebendu v Levoči 

24.10.2012  Deti zo školského internátu si spríjemnili večer  

                   vyrezávaním tekvíc 

29.10.2012 Deti z našej MŠ v rámci Mesiaca úcty k starším  

navštívili  DOS a potešili ich pekným darčekom 

29.10.2012   Projektové vyučovanie „Čarovná jeseň“ 

26.-28.11. 2012 Žiaci našej školy sa zúčastnili 6. Medzinárodného 

festivalu kultúry nepočujúcich sv. Františka 

Saleského v Nitre 

03.12.2012 Benefičné podujatie Advent 2012, ktoré sa 

uskutočnilo v priestoroch Radnice v Levoči bolo 

venované deťom s autizmom 

06.12.2012 Projektové vyučovanie „Vianoce“ 

Mimoriadna správa 

 

Na známosť sa všetkým dáva 

mimoriadna, zvláštna správa: 

Tak ako vždy v tomto čase, 

školský rok sa končí zase. 

 

Čakajú nás staré mamy, 

jazerá a pri nich stany, 

dva mesiace v prírode, 

na horách i pri vode. 

 

Zmĺkol zvonček, slnko volá: 

„Maj sa dobre, milá škola! 

Oddýchni si, abeceda! 

Dovidenia, naša trieda!“ 
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http://www.sssijvle.edu.sk/02/121029b/01.htm
http://www.sssijvle.edu.sk/02/121206/01.htm


Špeciálna ZŠ 

 

Justína Kostihová 

     Justína tá rada počíta. 

Plus, či mínus, krát i delenie jej ide vždy hravo. 

Učenie pre ňu nie je trápenie. 
 

 

Martina Polláková 

     Je vždy pekne oblečená, učesaná, upravená, 

usmievavá Martina. 

Za chlapcami sa obzerá a v jedle vždy preberá. 

 

Marek Horváth 

     Marek, mocný to chlap. 

V posilňovni veľa času trávi, do školy však nerád chodí. 

Ale za to pri práci sa zapotí. 

Z dejepisu veľa vie, na otázky vždy odpovie. 

 

Peter Gažík 

    Peter Gažík z Dlhých Stráži  

nerád chodí do školy. Ale za to stále doma 

rúbe drevo, často chodí do hory. 

 

 

 

07.12.2012 Žiakov našej školy potešil Mikuláš sladkosťami  

12.12.2012 „Darujte Vianoce“ - pečenie a zdobenie medovníkov 

si vyskúšali vybraní žiaci našej školy v rámci projektu 

Orange 

12.12.2012 So starým rokom sme sa rozlúčili na Vianočnej 

besiedke 

14.12.2012   Noc čítania biblie 

19.12.2012   Príprava na Vianoce – spoločná svätá omša 

12.01.2013   Karneval 

18.01.2013   V aule školy  nám zahrali veľmi pekné predstavenie 

Zbojnícka kráľovná herci komorného divadlo bez 

opony PORTÁL z Prešova  

13.02.2013  Popolcová streda - žiaci i dospelí z našej školy prijali 

popolec z rúk vdp. P. Solára 

06.03.2013 Internátni žiaci sa zúčastnili besedy s názvom 

„Povedzme drogám nie“ 

12.03.2013     Deti zo školského internátu a školského klubu 

navštívili útulok sv. Štefana 

19.03.2013 Projektové vyučovanie „Veľká noc“ 

04.04.2013 V Múzeu špeciálneho školstva v Levoči sa konal 11. 

ročník celoslovenskej výstavy  pod názvom Autizmus 

a my 

22.04.2013 Deň Zeme – Projektové vyučovanie – „Pre dobrú vec“ 

3.-4.5.2013 21.ročník Festivalu záujmovej umeleckej činnosti 

sluchovo postihnutých detí a mládeže 

http://www.sssijvle.edu.sk/02/121214a/01.htm
http://www.sssijvle.edu.sk/02/121219/01.htm
http://www.sssijvle.edu.sk/02/130112/01.htm
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http://www.sssijvle.edu.sk/02/130422/01.htm


 20.ročník benefičného koncertu POČUŤ SRDCOM  

06.05.2013 Biblia včera, dnes a zajtra -v popoludňajších 

hodinách sa deti zo školského internátu zúčastnili 

otvorenia unikátnej putovnej výstavy BIBLIA včera, 

dnes a zajtra 

14.-15.05.2013  Workshop SingWriting II – Vyšné Ružbachy  - 

druhé stretnutie žiakov našej školy a žiakov so 

strednej školy z Krakowa 

13.06.2013       WorkShop – Pismo migowe „SignWriting“ Pod 

záštitou nadácie Vyšehradskej skupiny V4  Visegrad 

Fond s názvom „Cross border of silend“, ktorý 

organizuje organizácia VIRIBUS  UNITIS so sídlom 

v Novom Sanczu, bola naša Spojená škola Jána 

Vojtaššáka internátna prizvaná k spolupráci na 

projekte  „SignWriting“.  

20.06,2013  Výhercovia súťaže „Zelenej školy“ sa zúčastnili 3D 

filmového predstavenia v Spišskej Novej Vsi 

24.06.2013 1.sväté prijímanie žiakov našej školy 

26.06.2013 Projektové vyučovanie „EKO – HRY“  

28.06.2013 Slávnostné ukončenie školského roka 

 

 

 

 

 

Praktická škola 

 

Helenka Šmigelská 

     A tá naša Helenka, je vysoká a štíhla ako modelka. Milá, 

prívetivá, málo rozpráva a keď sa usmeje, radosť všetkým 

rozdáva. 

 

Paula Oravcová 

     Jemná pekná kvetinka, to je naša Paulinka. Do kostola rada 

chodí, a preto sa jej dobre vodí. Obľubuje zvieratká, najradšej má 

psa a malé kuriatka. 

 

Denisa Gažíková 

     Ktože z triedy najmenej váži? No predsa Deniska Gažíková 

z Dlhých Stráži. Rada sa ona parádi a prezývka Mumu jej nevadí.  

 

Rasťo Bombara 

     Kečup, bobo, budíček – obľúbený slovníček. To predsa náš 

Rasťo je, na všetkých sa usmeje. Palacinky on má rád, s Rastíkom 

je kamarát. 

 

ZŠ pre žiakov s autizmom 

 

Ondrej Koky 

     Ondrejko si pochutná, „riskašu“ vždy uznáva. V strihaní je 

génius, usmieva sa popod fúz.  

http://www.sssijvle.edu.sk/02/130506/01.htm
http://www.sssijvle.edu.sk/02/130520/01.htm
http://www.sssijvle.edu.sk/02/130613/01.htm


hry, kde náš Herkules pobil guľou ostatných. No teraz už len 

spomíname, všetko dobre Ti želáme. 

 

Dárius Krempaský 

     Dárius je lapajisko, pozná ho už každé jeho pôsobisko. Úsmev 

ho vždy prezradí, s problémom si svojsky poradí. Riešenie je tu 

veru iné, čo Dáriusovi situáciu neraz skomplikuje. Náušnica, mobil, 

repráky, žiadne úlohy, či poznámky, iba futbal ako droga sa ako 

vajce vajcu s triednym učiteľom podobá. No rok čo rok stále 

dookola medailová zbierka Dáriusova, robí radosť celej škole na 

významnom celoštátnom fóre.   

 

Aleš Kočko 

     Aleša už počuť z diaľky, jeho hlas je známy ako z telky. 

Rozpráva aj keď nemá, hotová je z toho celá trieda. Výhovorky na 

každú vec, v tom je borec – poctivec. Študuje,  čo ho baví, najviac 

zápasy v niké tipovaní.  

 

Filip Alexai 

     Filip tichý, malý, až o polnoci sa prejaví. Tanečník je to veľký, 

na stole on vykrúti internátne dievky. Ukáže svoju pravú tvár, že 

len on je veľký pán.  Má on veru vedomosti, nie nadarmo ho učil 

ktosi, že keď človek učený je, potom sa mu lepšie žije. To sú rady 

Mariana a Márie, Filipovej učiteľskej dvojice. Tak nech sa Ti Filip 

dobre žije, spomínaj na ne bez frustrácie.  

 

    Ako sme prežili školský rok 
 

     Školský rok pretiekol ako voda. Naučila som sa vytvoriť 

vianočné gule technikou patchworku.  

Mám veľmi rada športové hry. Pani učiteľka bola s nami na starom 

ihrisku, kde sme zažili pekné chvíle. Hrali sme sa rôzne hry 

a športovali. Slniečko nám pekne svietilo.  V zime sme sa boli 

sánkovať, guľovať a stavať snehuliakov.  

Chodili sme aj do divadla, múzeí a na výstavy. 

V škole nám bolo všetkým veľmi dobre, no už sa tešíme na 

prázdniny, na sladké ničnerobenie.  

                       

                                                        Nikola Kostihová   ŠZŠ, 13 rokov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slávka Žigová, ŠZŠ, 10 rokov 



Eko- kódex 

     Posledným krokom k tomu, aby sa naša škola stala skutočnou 

Zelenou školou, bolo vytvorenie nášho Eko - kódexu. 

Prostredníctvom Eko - kódexu sme vyjadrili hodnoty a návod k 

ohľaduplnému správaniu sa k životnému prostrediu. Zhrnuli sme 

v ňom všeobecné ciele a zásadné hodnoty, ktoré sa prejavujú 

v našom každodennom živote v škole. 

členovia užšieho kolégia a koordinátori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Galéria končiacich žiakov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím  

 

Dávid Oravec 

     Dávid poslušný žiak je, na hodinách nevyrušuje. Je z nás 

najväčší a najsilnejší, pre svoje budúce lásky najschopnejší. Učil sa 

on každý deň, no občas mal aj slabší deň. Obľubuje ručné práce, 

náš gazda je vzorom dobrej práce. Chodil aj na športové  



Doplň do krížovky smerom zhora nadol chýbajúce slová vo vetách:  

 

1. Čísla, ktoré 

násobím, sa volajú ... 

2. Čísla, ktoré 

môžem sčítať, sa 

volajú ... 

3. Keď čísla 

vynásobím, dostanem ... 

4. Číslo, ktorým 

delím, sa volá ... 

5. Keď čísla 

odčítam, dostanem ... 

6. Číslo, ktoré delím, 

sa volá ... 

7. Keď čísla sčítam, 

dostanem ... 

8. Číslo, ktoré pri 

násobení výsledok 

nezmení, je ... 

9. Číslo, ktoré 

môžem pripočítať a 

výsledok sa nezmení, je 

... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21. ročník Festivalu záujmovej umeleckej činnosti sluchovo 

postihnutých detí a mládeže 

 

 

Nebuď unesený tým, 

čo vidíš navonok. 

Nebuď ľahostajný k tomu, 

čo cítiš vnútri. 

- Sri chinmoy – 

 

        Každoročne sa sluchovo postihnuté deti  našej školy  

zúčastňujú Festivalu ZUČ v Bratislave. A ani tento rok nebol 

výnimkou. 

        21. ročník festivalu sa konal 3. a 4. mája 2013 v Divadle 

Aréna, súčasťou ktorého bol jubilejný 20. ročník benefičného 

koncertu POČUŤ SRDCOM  pod záštitou Ing. Silvie 

Gašparovičovej, manželky prezidenta SR.  

              Našu školu na festivale reprezentovalo 6 žiačok, Klaudia 

Íllešová, Katarína Lešková, Patrícia Kniznerová, Veronika Škopová, 

Simona Šimoničová, Anna Mária Ferencová, ktoré v silnej kategórii 

starších žiakov si vytancovali krásne 2. miesto. So svojou tanečno-

športovou choreografiou na trampolínach vystúpili aj na 

benefičnom koncerte spolu s poprednými umelcami ako bol Lukáš 

Adamec – spevák, víťaz minuloročného ročníka Superstar, 

VERTIGO – moderné tanečno-akrobatické  

Zisti, ktorá pranostika je ukrytá v tajničke. 

 

  1 2 3 4 5 6 

a O A D K Š Z 

b A M Q V Ť T 

c V T K D R D 

d K R P A Ň E 

e Y Í D V S A 

f A A K I C O 

g P N Á C X A 

 

2b 6d 3e 6g 5c 3a 1a 1c 2a 

                  

 

1d 4b 1b 1g 3f 1f 

            

 

5a 2c 1e 2d 4f 4c 5e 6e 5b 

                  

 

6c  2g 2e 

      

 

3e 4e 4d 3d 4a 3g 

            



    Potrápte si hlavičky 

 

1. Prelož 2 zápalky tak, aby 

vzniklo 6 štvorcov. 

 

 

 

2.  V nasledovnom usporiadaní zápaliek 

prelož 3 tak, aby vznikli 3 rovnako veľké 

štvorce.  

 

 

 

3. Dokážeš vymenovať 3 po sebe idúce dni v týždni bez toho, aby 

si použil slová: pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok, sobota a 

nedeľa? 

 

4. Aké hodiny ukazujú presný čas iba dvakrát za deň? 

 

5.  Muža hodili do veľkej nádrže, v ktorej bolo 5 živých, hladných, 

hrozných žralokov. Napriek tomu, že muž mal na sebe iba plavky 

a nemal  žiadnu zbraň, o pol hodiny vyšiel z nádrže živý a zdravý, 

pričom v nádrži ostalo 5 mŕtvych žralokov. 

Ako to dokázal? Je to vôbec možné? 

 

zoskupenie, CREDANCE – nadnárodné tanečno-umelecké 

zoskupenie profesionálnych tanečníkov, Pavel Bruchala – populárny 

herec a moderátor, Vlado Kulíšek – svetoznámy mím a ďalší. 

        Tento benefičný koncert ako aj samotný festival bol veľkým 

umeleckým zážitkom pre všetkých účinkujúcich, hostí a divákov, 

ktorí sa prišli pozrieť, čo sluchovo postihnuté deti dokážu. Za 

každým vystúpením, ktoré sme videli, sú hodiny tvrdej práce detí 

a ich pedagógov. Najväčším darom a odmenou pre nich bol úprimný 

potlesk a radosť divákov. 

 

 

                                                              Mgr. Viera Dudičová 

                                                               učiteľka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Naša tvorba 
 

Moja modlitba 

 Pane Bože, pomôž nám prosím ťa, aby moji rodičia boli 

šťastní a zdraví 

 Pošli mi toho, kto má odvahu povedať mi pravdu 

 Pomôž mi, aby som zvládla dobre sa učiť 

 Nedaj mi to, čo si želám, ale to čo potrebujem 

Katka Lešková   ZŠŽSP,  14  rokov 

 

 Pane Bože, prosím, aby sme dlho 

mohli žiť, aby sme boli vzdelaní a dobrí 

ľudia 

 Pane Bože daj, aby boli všetci ľudia 

dobrí, zdraví a šťastní 

 Daj, aby sme vo svojom živote 

mohli dosiahnuť veľké ciele a aby sme boli 

dobrými ľuďmi 

Slávka Brezinová   ZŠŽSP,  13  rokov 

 

 Milý Bože, ďakujem ti za všetko, 

čo si pre mňa urobil 

 Prosím ťa o pekné a skvelé dni v mojom živote, o zdravie nie len 

pre mňa, ale aj pre moju celú rodinu 

 . Prosím, aby sa mi darilo v škole    AMEN 

Břetislav Pítr   ZŠŽSP,  14  rokov 

 

    Brepty zo školských lavíc  

 

Jednobunkové huby získavajú energiu elektricky. 

Spod kvočky sme počuli slabučké bim – bam. 

Samec kozy je kozel. 

Ona mala také bročkavé vlasy ... 

Som chorá, ja doma ležiem. 

Hore srdcia – máme i dupana. 

Teta a čo to je „čombyja?“ 

Bojím sa od spíka. – Bojím sa psíka 

Sliepka robí kokoraka. – Sliepka kotkodáka. 

Cukríky, torta, čokoláda, zmrzlina – zmrzlinové potreby (spoločný 

názov) 

Zjedol celú kaporu. – Zjedol celého kapra. 

Vidí na papier.  (Číta)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nikola Kostihová, ŠZŠ, 13 rokov 
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                                                             Alica  Leibiczerová, ZŠŽSP, 12 rokov 

 

Preteky 

     Pán Bazovský má dnes preteky  v plávaní. Je 18,00 hod. a súťaž 

sa  začína. Pozor!  Pripraviť sa! Nezabiť sa!  Štart!  

     Pán Bazovský skočil do vody a stratil plavky. Rozháňal sa v tej 

vode ako hurikán. Vyhráva! Pán Bazovský vyhral, ale urobil si veľkú 

hanbu. Všetci ho videli  nahého.  

 

                                                         Samuel Veselý, ZŠŽTP, 10 rokov 

 

JESEŇ 

Slnko plávalo          

v oblakoch, 

obzor sa topil  

v mori. 

Mesiac sa brodil  

tmou, 

ráno ma šteklilo po  

tvári. 

 

Jeseň bola krásne  

hrdzavá, 

lístie žiarilo  

farbami. 

Chlad sa dotýkal  

mojich rúk,  

údolie tmavlo pred  

očami. 

Marko Pokuta, MŠ, 6 rokov 

Myšlienky poletovali  

vzduchom,                                                  

slová sa len tak lámali. 

Nádej rástla čoraz viac, 

skamenieť sa zachcelo mojím veršom.  

Slávka Brezinová, ZŠŽSP,  13 rokov 



Kamarát snov 

     Hanka je jednou z najusilovnejších žiačok školy. Sotva uplynuli 

tri mesiace školy, a ona už vie krásne čítať. Pán učiteľ ju má za to 

rád. Požičiava jej knižky na čítanie, Hanka síce má len veľmi málo 

času na vzdelávanie sa, ale využíva každú voľnú chvíľku. 

Cez prestávku, alebo kým sa iní žiaci hrajú, ona číta. Posledne jej 

požičal pán učiteľ krásnu knižku. 

     Hanka si ju vzala a odložila do tašky. Keď jej skončilo 

vyučovanie, išla do lesa a sadla si pod strom. Vytiahla z tašky 

požičanú knihu a začala čítať. Keď prečítala polovicu strany, 

začula medzi stromami nejaký šum. Zľakla sa, rýchlo pobalila 

všetky veci a utekala domov.  

Mama kričala na Hanku, že kde sa toľko túlala. Hanka šla do svojej 

izby, ktorú mala veľmi rada. Mala v nej plyšových medvedíkov, 

s ktorými rada spávala, farbičky, s ktorými rada kreslila a knihy, 

ktoré veľmi rada čítala, pretože sa z nich veľa dozvedela a vďaka 

ním mohla snívať. A tak aj dnes, rýchlo si napísala domáce úlohy, 

aby mohla čítať ďalej. 

Bolo už veľmi neskoro, keď mama vošla do izby, aby už zhasla, 

pretože ráno treba vstávať do školy. Hanka poslúchla mamu, 

pretože bola už hlboká noc. Ráno sa jej nechcelo vstávať, no 

musela. Šupla rozčítanú knihu do aktovky a bežala do školy. Cez 

prestávku opäť  ju vytiahla a začala čítať. No po chvíľke zaspala. 

Snívalo sa jej, ako sedí v lese pod stromom a číta svoju knihu. 

Vtom počuje ako niekto chodí okolo stromov a kríkov. 

Nečakané stretnutie 

   Stalo sa to už dávnejšie v jeden letný večer, keď som 

s kamarátkou šla z kostola. Bola už tma. Pri jej dome sme sa 

rozlúčili a ja som pokračovala sama až na koniec dediny, kde 

bývam. No po ceste domov som musela prejsť aj okolo jedného 

starého opusteného domu. Keď som šla popod jeho okna, pozrela 

som sa do jedného z nich a zazrela som v ňom svoju kamarátku 

v bielych šatách, ktorá už nežije a bývala v tom dome. Ukazovala, 

že mám ísť k nej. Veľmi som sa naľakala a rozbehla domov. 

Zadychčaná som mame všetko povedala. V ten večer som zaspala 

veľmi rýchlo. Snívalo sa mi o kamarátke z opusteného domu, ktorá 

mi v sne povedala, že sa o pol noci uvidíme. Prebudila som sa celá 

spotená od strachu. Veľmi som sa bála. Utekala som za mamou, 

ktorá ešte nespala, pretože bola u nás na návšteve jej kamarátka, 

s ktorou sa dlho nevideli.  Naľakaná som obidvom povedala 

o svojom sne. Mama ma poslala do postele  so slovami, že bol to iba 

sen. No keď som zašla za dvere, počula som ich ako si šepkajú, že 

je to nejaké znamenie. Bolo tesne pred polnocou, keď ma zmohol 

spánok. A opäť sa mi snívalo s kamarátkou v bielych šatách. V tom 

sne mi povedala, že ma pozdravuje moja teta. A keď som sa opäť 

prebudila, bolo už ráno.  

 

                                  Veronika Škopová, ZŠŽSP, 14 rokov  

 

 



Kamarátka 

Moja kamarátka 

meno má Katka. 

Je dobrá a milá 

v internáte so mnou býva. 

Rady sa spolu rozprávame, 

na televízor pozeráme. 

 

Silvia Gažíková  ŠZŠ, 14 rokov 

  

 

 

 

 

 

Tulipán 

Tulipán je pekný kvet,  

rozvonia ním celý svet. 

Jeden kvietok odtrhnem, 

mamičke ho darujem.  

   

Jozef Čonka  ŠZŠ, 13 rokov 

 

 

Dominik Čurda, ŠZŠ, 10 rokov  

Pozrie sa lepšie a vidí, ako  z diaľky sa na ňu usmieva malý trpaslík. 

Podíde k nej bližšie a spieva si: „Ja som malý trpaslík a volám sa 

Smejko. Chodím si sem a tam a chcem byť tvoj kamarát.“ Hanka sa 

na trpaslíka usmiala, veľmi sa jej páčil, bol milý a veselý. Aj 

pesnička sa jej veľmi páčila. Vyskočila, objala trpaslíka, 

skamarátili sa a začali sa rozprávať. Prechádzali sa spolu  

a rozprávali. Hanka sa cítila ako Alica v krajine zázrakov. Vtom 

zazvonilo a Hanka sa zobudila. Vtedy zistila, že to bol len sen. 

Škoda, pomyslela si, ale aj tak bola šťastná, pretože získala 

kamaráta svojich snov. Verila, že sa s ním ešte stretne.    

Katka Lešková   ZŠŽSP,  14  rokov 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Kevin Koky, MŠ, 5 rokov                        



Ostrov z môjho sna  

     Hanka je jednou z najusilovnejších žiačok školy. Sotva uplynuli 

tri mesiace školy, a ona už vie krásne čítať. Pán učiteľ ju má za to 

rád. Požičiava jej knižky na čítanie, Hanka síce má len veľmi málo 

času na vzdelávanie sa, ale využíva každú voľnú chvíľku. 

Cez prestávku, alebo kým sa iní žiaci hrajú, ona číta. Posledne jej 

požičal pán učiteľ krásnu knižku. 

     Bola hrubá a zaprášená. Zrejme ju už dlho nikto nečítal, 

pomyslela si. Šťastná kráčala domov, pretože sa na ňu veľmi tešila. 

Otvorila bránu a vtom na ňu vyskočil  natešený Ali. Bol to jej psík, 

ktorý ju každý deň čakal a vítal. Hanka ho pohladkala, vošla do 

domu a rýchlo utekala do svojej izby. Skočila na svoju posteľ 

a rýchlo vytiahla z tašky knihu. Oči jej žiarili zvedavosťou, 

pretože jej názov bol tajomný.  Rýchlo sa do nej pustila. Čítala ju, 

čítala, aj na úlohy zabudla, až nakoniec zaspala.  

     Snívalo sa jej, ako s Alim šla do lodného prístavu a požiadala 

kapitána lode, aby ju odviezol do stredu Atlantického oceánu. 

Súhlasil, no upozornil ju, že po ceste na ňu číha veľa 

nebezpečenstiev. No 

Hanka odvážne 

zavelila: „Idem do 

toho !“   

     Nastúpila aj s Alim 

na loď. Sadli si na 

palubu a pozorovali 

oceán. Hanka vytiahla svoju knihu, no keď ju otvorila, zistila, že 

dve strany sú zlepené. Keď ich od seba pozorne oddelila, čo 

nevidí? Nakreslenú mapu ostrova. Ukázala ju kapitánovi a spoločne 

sa rozhodli, že pôjdu sa na ten ostrov pozrieť. Vtom sa strhla 

veľká búrka. No nevzdali to a vybrali sa na ostrov. Z každej strany 

sa blýskalo, fúkal silný vietor, spustil sa  silný a hustý dážď a vlny 

boli také veľké, že stačil jeden náraz a celá loď by sa rozbila. 

Hanka sa začala veľmi báť a od strachu sa zobudila.  

     Keď zistila, že leží vo svojej posteli, šťastná si vydýchla. No 

hlavou jej stále vírili myšlienky, či ostrov o ktorom sa jej snívalo, 

existuje.   

                                                Břetislav Pítr   ZŠŽSP,  14  rokov 

 

Auto 

Páčia sa mi autá. Najkrajšie je čierne. Videl som ho na ceste, keď 

som išiel zo školy domov. V noci sa mi o ňom snívalo. Odviezol som 

sa s ním ku kamarátovi do Draviec. Celou cestou hralo rádio, 

počúval som pesničky a pozeral sa na cestu. Ráno, keď som sa 

zobudil,  pomyslel  som si – Keď raz budem veľký, také auto si 

kúpim. 

                                                             Dávid Hamburg  ŠZŠ,  13 rokov 
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