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  „Rok 2007 bude rokom, v ktorom ľudia zožnú to, čo nezasiali, 
alebo naopak.“ povedala Reflexu známa strážanska veštica Baba 
Jaga. Vzhľadom na to, že túto veľa vraviacu vetu hovorí už 7 rokov, 
nič nové nás nečaká.  
  31. januára, tak ako stále, sa ráno vykotúľate z postele, hodíte na 
seba prvé, čo Vám príde pod ruky, schmatnete tašku a so šiškou 
v ústach sa vyberiete do školy. Tam sa zvítate so svojimi 
(ne)normálnymi spolužiakmi, ktorých musíte trpieť od prvého 
ročníka.  
  Začala sa prvá hodina. Matematika. Učiteľka do Vás len hustí 
príklady a Vy nemáte šajnu, kto je ten x2  + 2xy + y2...Veď akoby ste 
aj vedeli, keď na ulici ste ho ešte ani nestretli. No vo vašich 
predstavách stále vystupuje ako fešný mladík, taký gentleman. 
Hodina sa končí a Vy ste ju prežili bez ujmy na zdraví (CHVÁLA 
BOHU! :o) ). 
  A takto to pokračuje celý deň...No a ako na potvoru práve dnes sa 
má rozdať vysvedčenie. Akoby nestačilo, že dnes bol deň ako na 
potvoru ešte aj to otrasné vysvedčenie! 
   Učiteľka začne hodinu tradične s rečami, že by ste mohli raz- za čas 
sadnúť a vytiahnuť učebnicu. Aj keď je to nereálna prosba, chápavo 
prikyvujete hlavou a čakáte kým zazvoní.  
  Vaše vysvedčenie je ako guľaté jazero a najhoršie Vás čaká doma. 
No...asi by som Vás už mala prestať strašiť. Verím, že nikto, NIKTO 
nemá takú HROZNÚ situáciu ako som tu opísala (jáj, mám príliš 
bujnú fantáziu :P).  

                                                                                        
Želám Vám prekrásne vysvedčenie... 
Etovsjo ☺ 
P.S.:A ešte to tradičné...dúfam, že vás články potešia a nadchnú...;)
        Athriel☯ 
 



                      
                                                                                
     Hoci sú už Vianoce za nami a s nimi sú už aj sviatočné chvíle dávno preč, 
predsa si pripomenieme jednu slávnostnú a sviatočnú udalosť. 
     Základná umelecká škola v spolupráci s Centrom voľného času Dúha sa 
rozhodli spríjemniť nám posledný deň v škole v roku 2006, a tak zorganizovali 
vianočný koncert Deti Deťom. 
     V prvej časti programu vystúpili naši kamaráti, žiaci ZUŠ, nasledovaní členmi 
tanečno-speváckeho krúžku, prileteli snehové vločky zo školského klubu 
a navštívili sme rozprávku krajinu. 
     Celým programom nás sprevádzali členky krúžku Mladý moderátor pri CVČ 
Dúha v Strážskom. 
     Predstavilo sa nám gitarové duo Erika Vargová a Viola Pirová žiačky 6. ročníka 
a zahrali nám skladbu Largeto od Ferdinanda Carulliho a koledu O chýr preblahý. 
     Akordeónovým duom nás obveselili Ivona Hudáková a Lenka Oravcová, ktoré 
nám zahrali Štvorylku od Ilju Havlíčka. 
Koledy sú neodmysliteľnou súčasťou Vianoc, veď nikto si nevie predstaviť 
Vianoce bez kolied. V podaní gitarového dua 
Anny Dolhomutovej a Jaroslava Vozára , 
žiakov 7. ročníka, sme si vypočuli  koledy 
Sem pastieri pospiechajte a Povedzte nám 
pastierovia . 
     Flautové duo Františka Ihnatová a Patrícia 
Bartová zahrali Kapričo z d-mol od Schultza. 
     Gitarové trio Erika Vargová, Viola Pirová 
a Anna Dolhomutová nám zahrali 2 skladby 
Oh Suzana a Augsburský Ländler od 
Valentína Rathbergra. 
     Najväčší potlesk od  publika získal Ján 

Fedorišin. Mladý, sympatický saxofonista zahral populárnu 
pieseň z filmu Bodygourd (Osobný strážca).  
     Dievčatá zo štvrtého ročníka zo školského klubu pod 
vedením 
vychovávateľky 
Márie Balogovej  
nám zatancovali... 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Členovia tanečno-speváckeho 
krúžku pod vedením pani učiteľky 
Kidalovej nám zatancovali, zarecitovali 
a zaspievali.  
Tichá noc, v ich podaní, bola niečím 
zvláštna, čo ste si určite všetci všimli. 
Spievali ju totiž aj po rómsky. (Jej text 
nájdete v jazykovom okienku.) 
 
 
 
 

     Na záver nám hudobno-dramatický  
krúžok (p. uč. Duškovej a Hadžalovej) 
predviedol prekrásnu rozprávku 
Popoluška a 3 čarovné oriešky. 
 
 

 
  
     
Aj keď boli menšie - väčšie problémy s 
mikrofónom, koncert bol pekným 
spríjemnením predvianočného piatku. 
 
     Veľká vďaka patrí  učiteľom ZUŠ  pani učiteľke Márii Uličnej, pánovi učiteľovi 
Gabrielovi Uličnému, pánovi učiteľovi Ľubomírovi Burašovi a  aj pani riaditeľke 
Staškovej. Vrelá vďaka patrí aj pani učiteľke Duškovej, pani učiteľke Hadžalovej, 
pani učiteľke Kidalovej a  pani vychovávateľkám Balogovej a Kakošovej. 
 
                                                                                                Kaja a  Athriel☯ 
Autorka snímok G. Grmolcová 
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Výsledky: 1. miesto 100m kraul - O. Dzvoník 
                 1. miesto 50m znak - O. Dzvoník 
                 1. miesto 100m polohové preteky - O. Dzvoník 
                 2. miesto polohové preteky - L. Vaľovčík 
                 4. miesto 50m znak - L. Vaľovčík  
                 2. miesto štafeta : O. Dzvoník 
                                            : L .Vaľovčík 
                                            : L. Kakoš 
                                            : G. Bereš 
 
 
 
 

5. ročník protidrogovej volejbalovej ligy žiakov ZŠ 
v školskom roku 2006/2007 
 
1.  Gymnázium   - ZŠ Darg. hrd. 0:2  (-20, -14) 
2.  ZŠ  SNP  - ZŠ  Strážske 2:0 ( 22,   16) 
3.  ZŠ Darg. hrd.  - ZŠ  Strážske 1:2 (19; -20, -11) 
4. OR Gymnázium -  ZŠ  SNP  1:2 (-16,22,-3) 
5. ZŠ SNP  - ZŠ Darg. hrd. 2:1 (-25,19,11) 
6. ZŠ Strážske  - OR Gymnázium 2:0 (  16, 18) 
 
Naša škola je priebežne na 2. mieste 
 
 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
     Mnohí z vás vedia, že droga je niečo zlé. Aj napriek tomu, jej 
mnohí podľahnú. Bojovať proti droge je veľmi ťažké. Je to akoby si 
bojoval proti niečomu nezničiteľnému. No naša škola sa rozhodla 
proti nej bojovať. Bojovali sme spolu. Písali ste a maľovali  
prekrásne diela. A o tom, že sú ozaj prekrásne sa presvedčíte ďalej.  
 
 
S drogami nie som kamarát 
 
Droga je zlá vec, 
vyžeňme ju od nás preč. 
Všade samé drogy, 
čo mám s vami robiť? 
Cigarety, pivo, 
skracujú nám život. 
Drogy nemám vôbec rád, 
nie som s nimi kamarát. 
                   
Žiaci  4.a  Hudák Samuel 3.c 
 
     Pozor na drogy! 
 
     Drogy sú aj vôkol teba, 
     na ne pozor si dať treba. 
     Nikdy ich však neuži ty, 
     droga zdravie poškodí ti. 
 
     Potom navždy chorý budeš, 
     neskôr to však oľutuješ. 
     Na drogy ty nemysli, 
     zdravie vážiť musíš si. 
 
     Lucia Bereznaninová, 6.B 
 
 
Veronika Purmová 2.b 



Kupé 
 
Sedel som v kupé sám 
vo vlaku do Bratislavy 
naši práve s bratom 
v reštauračnom vozni 
si niečo objednali. 
Strážil som kufre 
a slúchadla od diskmenu 
do uší som si práve nasadil, 
keď prišiel ani sa neopýtal, 
či je tu voľné 
a do kúta sa učupil. 
Dostal som strach. 
Bol akýsi čudný, 
trochu aj smrdel, 
celý sa triasol 
a v očiach 
zvláštny výraz mal. 
-Kľudne si seď,  
ja nehryziem, 
aj keď možno 
vyzerám jak zver! 
Ticho mi povedal. 
A hoci ani nechcel som  
zrazu on sám začal 
s vlastnou spoveďou. 
-Toto čo vidíš, 
to nie som ja! 
-Toto je droga,  
s ktorou boj ja prehrávam! 
-Aj ja som kedysi, 
mal vlastné sny. 
-Mamu a otca, 
ako máš možno aj ty. 
-No všetko sa mi zdalo málo. 

-A tak som hľadal kde sa dalo. 
-Najprv to bola len cigaretka, 
na prvý pohľad nevinne biela, 
ktorá postupne krok za 
krokom, 
nado mnou zvíťazila. 
-A ešte jeden kamarát, 
ktorý sa tváril ako môj brat. 
-Zrazu som ani nezbadal, 
keď do drog po krk, 
som sa zahrabal. 
-Áno, vybral som si takú cestu, 
až dnes viem, že vedie ku dnu. 
-A tak sa ťažko škriabe hore, 
keď nikto neverí ti, 
lebo si ho sklamal 
a niet sa o koho oprieť. 
V tom oco 
otvoril dvere na kupé. 
Vtedy on vstal, 
akoby práve vystupovať mal. 
A odišiel. 
-Nebol to narkoman? 
-Niečo ti ponúkal? 
- Nie, nie, 
nič mi nedal. 
Rýchlo som povedal. 
-No dnes, keď počujem 
slovo droga, 
spomeniem si 
na to malé kupé. 
A viem už, 
aká je strašne zlá. 
 
Michal Mikloš (bývalý žiak 
našej školy)

                     
Skús odola ť! 
 
V partii je veľká sranda, 
hrdinom  chce každý byť. 
Množstvom nikotínu a alkoholu  
priateľov chceš očariť. 
 
Mama, otec a príbuzní 
snažia sa ťa ochrániť, 
ale tvoji kamaráti 
ponúknu ti fajčiť, piť. 
 
Cigareta, pivo k tomu, 
vyzerá to nevinne,    Kristína Dankaninová, 3.c  
ale ak s tým neprestaneš, 
liečenie ťa neminie. 
 
Simona Jančarová, 6. 
      Drogy  
 
     To, že droga škodlivá je, 
     je už všetkým známe,   
     preto si ňou neničme to, 
     čo len jedno máme. 
           
     To, čo si my chrániť máme, 
     to je zdravie najmä, 
     nech to pre nás deti nie je 
     také ľahostajné.  
 
     Dymiaca sa cigareta nie je 
     znakom skúsených, 
     ani žiadna iná  droga 
     nespraví z nás dospelých. 
       
Lucia Paľová, 3.c   Alkohol a cigarety 
     žiadne hračky nie sú,  
     tie nám veru radosť, šťastie,  
     nikdy neprinesú. 
 
     Krajník Ján, 6.a 
 
 



Drogy 
 
Na známosť sa všetkým dáva 
Cigarety? Žiadna sláva.       
Alkohol tiež drogou je, 
Radšej sa mu vyhnite! 
      
V cigarete dymu viac, 
Ako v peci za mesiac.                  
Pľúca šetriť treba tiež, 
Toto nikdy nezaprieš. 
 
 Alkohol ten nikdy nepi 
Urobil aj z ľudí slepých. 
Pozor dávaj na všetko                                        
Čo ti škodí, susedko!  
 
Andrea Schmidtová, 7.a         A. Bartková, 8.b
  
 
 
      Drogy 
 
      Čistú dušu mal, 
      droge ju zapredal. 
      Neviem, čo robí,  
      keď si drogu dáva 
      cítil sa len šťastný, 
      pretože drogu mal. 
      Na liečenie išiel, 
      čistý z neho vyšiel. 
      No odišiel naspäť  
      ku kamošom 
      a zase sa do toho  
      bahna ponáral. 
   R. Lokšík, 8.b  Čistú dušu mal 
      satanovi ju dal. 
                             
      Alexandra Suchitrová, 9.a 
 
                                                                                                                             
 
 
 

 
Drogy     

 
Droga to je látka zlá, 
so životom sa rada zahráva.  
 
 
Fajčenie je tiež zlé, 
zdraviu veľmi škodlivé. 
 
 
Aj alkohol veľmi škodí, 
kto ho veľa pije, zle pochodí. 
 
 
Drogy by sme brať nemali, 
aby sme zdraví ostali. 
 
 
Droga rýchlo život zničiť vie,  
preto povedzme- stop,  
drogu nechceme! 
 
Eva Hudáková  6.B  

 
 
 
 
Dve slová                       
 
Keď ti droga začne chýbať 
a už aj  zabudneš dýchať, 
spomeň si aj na iných, 
čo ti pomôcť môžu vždy. 
 
Nedopusti ďalšej obete 
a aspoň  raz sa nadýchni. 
Však pomoc je všade 
a ver tomu, že tu. 
 
Pozri sa na mňa  
a povedz tie dve slová 
     úžasné :  
          DROGY NIE!!! 
 
Júlia Smaržiková 6.a 

 
 
 
 
Drogám stop 
 
Neužívaj drogy. 
Droga - to ti škodí. 
 
Droga? To je zlá vec, 
dobrý život s ňou je len kec. 
 
Je veľa vecí, čo robiť môžeš, 
drogy daj preč, 
len sebe tým pomôžeš. 
 
Svet je predsa krásny, 
život bez drog bude šťastný. 
 
Denis Jurčík 6.a 

 
 
Už nikdy 
 
Objavia sa vždy a bez čakania, 
po dávke sa nezaobídeš bez 
plakania. 
V hlave hučí, riadne trieska, 
v tele žije nová trieska. 
 
Už nikdy, len nikdy zobrať ju, 
párkrát dušu zo mňa vybijú. 
Na bielej plachte ležať už chcem, 
dlhšie kráčať po svete 
nevládzem. 
 
Zdenka Kalová 6.a 



 
 
 
 
Drogy 
 
Droga je zlá vec,                                      
nikdy ju nezober!                
Ak ju zoberieš,                                          
tak zle dopadneš.                                       
                                         
Niekedy ťa to láka,                                    
skúsiť niečo nové.                                      
Kúpiš si marišku,                                       
od kamoša v škole.                                     
                                                                      
Cítiš sa dobre,                                   
potom chceš viac.                                        
Začneš byť závislý,                                     
na droge viac.                                              
 
Drogu nikdy nezober, 
problémy inak rieš. 
Ak ju zoberieš, 
vyhľadaj pomoc hneď. 
       D. Rimko, 8.c 
Nikola Bartková, 6.a 
   
      Drogy 
 
      Droga to je strašná vec 
      nie je nato žiaden liek. 
      Odvyknúť je od nej ťažko, 
      málokto to zvládne ľahko. 
 
      Droga nie je kamarát, 
      ale veľké zlo. 
      Pred očami vlastnej mamy 
      padáš celkom na dno. 
 
      Miluj život, drogu nie, 
      droga to je ohrozenie. 
 
 D. Čajková, 8.d    Roman Medvec 6.a 

 
 
 
 
Nie 
 
Stál medzi priateľmi 
Aspoň si myslel 
Stál medzi nimi 
A každý mu vravel 
Vezmi si! 
Veď sa nič nestane... 
 
Stál medzi nimi 
No povedal 
Povedal to slovo 
Napriek posmechu 
Jediné slovíčko 
Nie... 
 
Uškrnuli sa, mávli rukou 
Slaboch, vraveli 
A všetci si brali... 
Mamičkin maznáčik 
Nie... 
Dokáž to! Vezmi si! 
Nie... 
 
Chcel... 
No nie vziať si  
Lež pomôcť priateľom 
Neskoro, márna snaha 
 
Stál medzi nimi 
A hľadel ako na trosky sa menia 
Stál medzi nimi 
A hľadel ako miznú 
Stál medzi nimi 
Až nakoniec ostal sám 
 
Františka Ihnátová, 9.a 

 
Drogy 
 
Každá droga škodlivá je, 
ničí zdravie ľudí, 
do tela sa dostane, 
zlého ducha vzbudí. 
 
Tvoje zdravie ničí, 
sťa rýchlosťou blesku, 
miesto cigarety, 
daj si radšej Tresku. 
 
Lepšie ako cigareta,  
chutí čerstvá zelenina, 
kaziť svoje zdravie, 
nie je žiadna frajerina. 
 
Dať si drogu, zafajčiť si, 
po tom veľmi túžiš? 
Neblázni a ukáž všetkým, 
že si zdravie vážiš! 
 
Veď si mladý, plný energie, 
nechci skončiť život svoj! 
Najcennejšie je vždy zdravie, 
nekúpiš ho v obchodoch. 
 
Droga je vec zákerná, 
to už všetci vieme, 
preto taký nezmysel, 
v tele mať nechceme. 
 
Tí, čo fajčia, drogujú, 
nie sú múdri ľudia. 
Veľa zdravia nemajú, 
veď to dobre vedia. 
 
Marek Koscelník 6.a 

 
 
 



Drogy 
 
Drogy, drogy, drogy, 
zlé sú, zlé sú, zlé sú, 
vždy ťa na zlé cesty ponesú. 
 
Ak užívať ich budeš, 
o zdravý rozum prídeš. 
Liečiť sa budeš musieť ísť, 
a keď vyzdravieš, 
môžeš z nemocnice domov prísť. 
 
Radšej neužívaj ich, 
a ži v zdraví. 
Športuj, behaj, vyhrávaj, 
so životom sa nezahrávaj, 
a všetkým príklad dobrý dávaj. 
 
Z vlastných chýb sa pouč, 
a všetkých len dobrému nauč!!! 
 
Z. Kovaľová 7. D 

 
 
Smutný život 
 
Ten, kto berie drogy, 
sám sebe škodí. 
Otupí si myseľ, 
život nemá zmysel. 
 
Ešte sa len ráno zobudí, 
a už drogu hľadá. 
Žiadna radosť, vždy je smutný. 
Takto sa žiť nedá. 
 
Heroín, kokaín či marihuana, 
tie veci do života nepatria. 
Úsmev na perách a nie smútok v 
duši, 
to si každý z nás hádam zaslúži. 
 
Zuzana Demčáková, 6. b 

 
Slovo drogy 
Drogy... 
Jedno slovko a život je zrazu iný... 
Drogy... 
Čo dávajú? 
Nič. 
Ale všetko berú... 
Rodinu, priateľov... 
A zmrzačia dušu i telo. 
Je to vôbec na niečo dobré? 
Človek sa cíti šťastný. 
Ale len hodinku. 
Potom účinky vyprchajú. 
A sme tam, kde sme boli... 
...na začiatku... 
začína sa boj... 
...boj o život. 
Podľahol, nebol dosť silný. 
A to všetko pre jedno slovo! 
Pre DROGY! 
                           E. Kalafusová, 8.d 
Anna Dolhomutová, 9.a 
 

Drogy - skaza sveta 
 
Čo je droga v tomto svete? 
Mnohí o nej málo viete. 
Že ona je veľmi zlá, 
nášmu telu škodlivá. 
 
Spôsobuje vidiny, 
mladí si robia modriny, 
vidia myši biele, 
keď je droga v tele. 
 
Injekciou ju do tela dostávajú, 
potajomky poza školu chodievajú, 
šnupú v bande z frajeriny... 
Boja sa, že budú iní? 
 
Keď ju nikdy nevezmeš, 
skazu sveta premôžeš. 
Frajer budeš tak či tak, 
budeš voľný ako vták. 
 
Antónia Polovková, 8.b 
 
 

 
 
 
 
Drogy 
 
Drogy sú nebezpečné látky, 
to už vieme celkom sami. 
Niekomu na tom nezáleží, 
veď to iba vyskúša si. 
 
Drogy sú veci lákavé, 
len ich nikdy neskúsiť 
i jediný pokus je zlý, 
lepšie je nikdy nezačať. 
 
Na drogy niektorí čakajú, 
veď ešte nevedia, čoho sa dožijú. 
Každý si myslí, že po droge bude 
frajer, 
ale zdanie celkom klame. 
 
Miroslav Albert, 8.b 
 

Nebuď závislý 
 
Ak chceš pevné zdravie mať, 
musíš drogám odolať. 
 
 
Ten, kto každú slabú bolesť 
tabletkami zaháňa, 
potrebuje veľmi súrne 
odborného lekára. 
 
 
Tabletky a alkohol  
tvojmu zdraviu škodia. 
Ak to budeš preháňať, 
závislosť ti zrodia. 

 
Viktória Jančárová 3.a 

 
 
 
Droga - naše peklo  
 
Namiesto drogy medicína, 
každý nad tým ruky spína. 
 
Droga to je peklo naše, 
zdravý človek jej vždy káže. 
 
Choď droga zlá 
preč z ľudského tela! 
 
Na ľudí si nesadaj, 
každému ty pokoj daj! 
 
Miriam Tokárová, 6.b 

 



 
Drogy 
 
Slovensko je štátom malým, 
no drogy sa k nám už dostali. 
Mladých ľudí zlákali, 
aby si ich vyskúšali. 
 
Mnohí tomu podľahli, 
a po droge siahli. 
Život si tak ničia drogou, 
v hrobe sú už jednou nohou. 
 
Peniaze naň potrebujú, 
svojich blízkych olupujú. 
Drogu oni musia mať, 
aj za cenu život vziať. 
 
Tým, ktorí ich nevzali, 
aby v tom vytrvali, 
pomocnú im roku dajme, 
o drogách sa rozprávajme. 
 
Netvárme sa tak suverénne, 
že mi drogu neberieme, 
ponúknutú cigaretu odmietnime, 
a drogám sa vždy vyhnime! 
 
M. Moroz, 8.b 

 
 
 
 
Drogy - nie 
 
Často krát dnes počujeme, 
drogám vyhýbať sa treba. 
Veď ani nepostrehneme 
a už je s nami beda. 
 
Hocijaké choroby 
môžu sa nám stať, 
ohrozujú nám životy, 
musíme sa toho báť. 
 
Preto každý rozum má, 
na drogy ani nepozrie. 
Veď droga to telu dá, 
že len z toho ochorie. 
 
Stále chráňte svoje telo, 
zdravie sami neničte si, 
aby sa nám vždy chcelo, 
zabávať a spievať si. 
 
Lenka Dermeková, 6.b 

 
 
P. Hrnčiar, ŠPT 
 
 
 
          
          
       J. Mikloš, 8.b 
 
 
 
 
 
    

Odporné drogy 
 
Drogy sú hnusná vec, 
to vie azda každý jedinec. 
Človek vie to už celý vek, 
od pradávna po novovek. 
 
Kto prahne po droge, 
nemusí sa mať dobre. 
Kto si myslí opak, 
nemôže nikoho obviňovať. 
 
Prečo beriete tieto drogy, 
keď vám hrozí kolaps? 
Kto je múdry a vzdelaný, 
nemusí byť zdrogovaný. 
 
Peter Bočan, 7.b 
 

Báseň 
 
Fetoval som celý deň, 
bol som hlúpy ako peň. 
 
Dnes myslím aj dopredu, 
mávam dobrú náladu. 
 
Drogy sú už pozadu, 
prešiel som na hádzanú. 
 
Športujem vždy rád, 
celkom bez nálad. 
 
A preto Vám všetkým radím, 
drogy nie sú kamaráti! 
 
Mihoková Paula 6.b 

 
 
 
     Drogy 
 
     Kto má svoj život rád, 
     mal by sa pred drogami ovládať. 
     Droga správanie ubíja 
     a ľudí zabíja. 
 
     Radšej jedzme ovocie 
     a veľa zeleniny, 
     aby sme vždy boli zdraví 
     a život si vychutnali. 
 
     Keď vyslovím slovo droga, 
     v srdci sa mi zviera mdloba. 
     Koľko mladých ľudí stále s drogou  
     skoro začína? 
 
     Droga je jed, veľká bolesť, 
     pred ktorou úniku niet. 
 
  T. Gera, 9.b  Dominika Holejová, 8.b 
 



Drogy  
 
Slabí ľudia radi drogy majú, 
preto si ich vždy podávajú. 
Nepomyslia na zdravie 
a oklamú svedomie. 
 
Nikotín či kokaín, 
to je pre nich vitamín.                            
Injekciu si rýchlo pichnú, 
a potom iba vzdychnú. 
 
Fajčenie tiež neprospieva, 
urobí sa v pľúcach diera. 
Prostredie nám zamorí 
a aj pľúca znetvorí. 
 
Kto veľa drog užíva, 
staroby sa nedožíva. 
Rýchla smrť hneď nastane, 
blízkym smútok zostane. 
 
Pre všetkých mám dobrú radu, 
aj keď drogy svetom vládnu, 
vždy si na ne pozor daj, 
stále sa im vyhýbaj! 
 
Šimon Moroz, 7.c 
 
 
 
Veľké zlo  

 
Droga ľudské telo zmorí, 
šťastným byť mu nedovolí. 
Že je to veľké zlo, 
to každý vie, 
kto má zdravý rozum, 
s nimi nikdy nezačne. 
 
Lenka Kosťová 3.a 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       P. Slepáková, 8.d 
 
 
 
Droga – ni čiteľ zdravia 
 
Deň nám zletí ako voda, 
nemá miesto v ňom žiadna 
droga. 
 
Drogy ničia ľudí, svet, 
lepšie o nich nevedieť. 
 
Nedrogujte, žite zdravo, 
všetko potom pôjde hravo. 
 
Stela Sabolová 3.a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        D.Vasilčíková,8.

                                                       

             
 
 
   
     Poznáte svojich triednych učiteľov? Viete, čo je ich obľúbené? Ja 
som zašla (Aj keď som dlho chodiť nemusela...:) )za žiakmi deviatych 
ročníkov. Sú vlastne so svojimi triednymi učiteľmi 5 rokov. Päť celých 
rokov....To by sa už mali s časti poznať, nie??? No...a tak vlastne som 
išla za žiakmi 9.a, čiže mojimi spolužiakmi, a položila som im otázky, pri 
ktorých si typovali, čo má ich triedna rada.  Tie isté otázky som neskôr 
položila aj našej triednej, p. uč. Mgr. M.Miklošovej. Keď budete čítať 
ďalej, dozviete sa, ako teda poznajú deviataci z 9.a svoju triednu 
učiteľku. 
 
ŠR: Aká je Vaša obľúbená farba? 
P. uč. M. Miklošová: Moja obľúbená farba je čierna a biela. 
9.a: Žltá, poprípade kamienková ☻ 
 
ŠR: Aký je Váš obľúbený film? 
P. uč. M. Miklošová: No...rada si pozriem všetko, aj telenovely... 
9.a:  Jednoznačne telonovely...šak, romantika, né? ;) 
 
ŠR: Aká je Vaša obľúbená kniha? 
P. uč. M. Miklošová:  Mám rada romantické romány. Niečo ako 
Vtáky v tŕni a romány od D. Steel. 
9.a: Žeby KSSJ???(Krátky slovník slovenského jazyka) 
 
ŠR: Máte obľúbenú skupinu? 
P. uč. M. Miklošová: Skupinu ani tak nie....skôr spevák...Karel 
Gott 
9.a: Asi Elán... 



 
ŠR: Máte aj obľúbené jedlo?  
P. uč. M. Miklošová: Rátajú sa polievky medzi jedlá? Lebo 
polievky zbožňujem...najmä slepačiu... ale  chutí mi aj knedľa  
a guláš, ktoré si sama navarím... 
9.a: No...Čevapčiči alebo španielske vtáčky...;) 
  
ŠR: Mali ste na škole obľúbený predmet? A aký to bol? 
P. uč. M. Miklošová: Áno. Slovenský jazyk. 
9.a: Jasné....fyziku... 
 
ŠR: Koľko tried ste dotiahli do konca?  
P. uč. M. Miklošová: Nepamätám si. Viem, že len prvý rok som 
nemala triedu, a odvtedy som stále mala triedu. 
9.a: Žeby štyri? 
 
ŠR: Aká bola Vaša najobľúbenejšia trieda? 
P. uč. M. Miklošová: Najkrajšie spomienky mám na prvú....ale 
napíš, že vy. Mám vás rada, ibaže vystrájate... 
9.a: Jednoznačne my! 
 
ŠR: Čo myslíte, na koľko správnych odpovedí sa „zmôže“ Vaša 
trieda? 
P. uč. M. Miklošová: Neviem...asi 2... 
9.a: Všetky 
 
No...pozná 9.a svoju triednu? Podľa odpovedí spoznáte, že asi 
nie... Jedna správna odpoveď! No, milí moji spolužiaci, triednu 
svoju nepoznáte. Ale stávajú sa aj horšie veci, no nie?       
                                                                                                                                                                           
Athriel☯ 
 
 

 

    

 

 

 

 

Jupiter je piatou planétou v poradí od  slnečnej sústavy. Bol pomenovaný po 
vládcovi rímskych bohov. Na oblohe je pozorovateľný po väčšinu roka ako veľmi 
nápadný objekt. V priemere je štvrtým najjasnejším objektom na oblohe (po Slnku, 
Mesiaci a Venuši). 
Jeden obeh okolo Slnka trvá Jupiteru takmer 12 rokov v strednej vzdialenosti 779 
miliónov kilometrov. Je to najrýchlejšie rotujúca planéta. Jednu otočku okolo 
vlastnej osi vykoná za necelých 10 hodín (Predstavte si, že by sa tak točila naša 
Zem - to by sme mali deň trvajúci 10 hodín a z toho, pri dnešných pomeroch, 4 - 6 
hodín by sme strávili v škole. Hm, no kedy by sme leňošili, spali, pozerali „telku“ a 
hrali počítačové hry?!) Svojim priemerom 142 984 kilometrov mnohokrát 
prevyšuje Zem. Jupiter obklopuje mohutná atmosféra, ktorá sa skladá prevažne 
z vodíka (asi 90%) a hélia (okolo 10%). Jupiter nemá pevný povrch v tom zmysle 
ako planéty zemského typu. Smerom do stredu planéty teplota a tlak postupne 
rastú. Vo veľkých hĺbkach, kde je tlak už dostatočne veľký, prechádza prostredie 
z plynného na kvapalné. V samom strede planéty sa nachádza pravdepodobne len 
relatívne malé pevné jadro. 
Jupiter vyžaruje asi dva a pol krát viac energie ako prijíma od Slnka. Preto teplota 
smerom k stredu planéty stúpa rýchlejšie ako keby žiadnu energiu nevyžaroval. 
Vrchné vrstvy oblakov majú okolo mínus 145 °C. V hlbších vrstvách atmosféry, 
kde dosahuje tlak 1000 hPa (ako na Zemi) je okolo mínus 110 °C. (To nie je až 
také strašné... skoro ako v kryokomore ☺.) 
Viditeľný povrch Jupitera, čiže horná vrstva oblačnosti, má charakteristický 
vzhľad. Striedajú sa na ňom svetlejšie a tmavšie pásy. Okrem toho sa tam 
vyskytuje mnoho oválnych útvarov, z ktorých najznámejšia a najstabilnejšia je 
Veľká červená škvrna, ktorá sa tam nachádza už určite viac ako 300 rokov. 
Svojimi rozmermi presahuje Zem, pričom jej veľkosť sa môže v priebehu času 
meniť. Smerom k pólom planéty sa pásová štruktúra postupne stráca. V atmosfére 
dochádza aj k početným elektrickým výbojom. 
     Sisha☺ 
Zdroj: http://astroportal.sk/sol_syst/jupiter.html 
 
 



 
 
 
 

 
 

Medveď BielyMedveď BielyMedveď BielyMedveď Biely    
Má hmotnosť 450 kg (aj 
naša sviňa by mohla toľko 
vážiť...- to by bolo 
slaniny), žije na 
snehových a ľadových 
poliach v severných  
polárnych  oblastiach (bŕ - 
tam  je väčšia zima ako  
v našej  mrazničke).  Živí 
sa prevažne  tuleňmi 
a rybami. (No fuj, to by 
som nejedla – a určite nie 

surové.) Samica s čerstvo narodenými  mláďatami ostáva nejaký čas v úkryte  pod 
snehom. Inak býva aktívny po celý rok , zimný spánok nepozná (ale mal by, veď 
by mohol spať skoro celý rok). Je vynikajúci plavec a pre Eskimákov veľmi 
dôležité zviera. Jedia jeho mäso,  z kože si 
zhotovujú odev a z kostí rôzne nástroje. 
(Celkom dobrý nápad, aj my by sme mohli 
chodiť takto oblečení, no a predstavte si, že 
by sme na technickej výchove používali 
nástroje z medvedích kostí.) 
 

Liena☻ 
Prameň: Ilustrovaná encyklopédia. Svet živočíšnej ríše. Martin: Osveta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
     Naša škola sa môže pochváliť rozmanitosťou jazykov, ktoré naši žiaci ovládajú 
(i keď väčšinou nie podľa želaní učiteľov – jazykárov :o) ) 
    Okrem  vlastných jazykov v ústach, ďalších  na topánkach (prípadne botaskách), 
ktorých je veľa, keďže našu školu navštevuje veľa žiakov a topánok je dvakrát 
toľko, niektorí žiaci ovládajú aj cudzie jazyky. Poväčšine by to mal byť anglický 
jazyk, niektorí nemecký, nájde sa pár jednotlivcov so základmi ruského jazyka(aj 
keď by sme ich museli dlho hľadať) a zopár je aj takých, ktorí poznajú slovnú 
zásobu rómskeho jazyka. 
    A veru tento jazyk patrí medzi veľmi ťažké jazyky. 
 
 
     Toto je sľúbený text najznámejšej vianočnej piesne – v rómskom jazyku. O túto 
pieseň bol obohatený náš Vianočný koncert Deti deťom, ktorý sa konal koncom 
minulého roku :o) 
 
Lačhi rati, sentni rati 
 
Raťori sentnori, 
sa sovel lošanel, 
paše leste duj džene bešen, 
le sentne čhavore ikeren, 
o gulo Ježiško sovel, 
nebiko čhavo sovel. 
 
Raťori sentnori, 
ma nasťom korkori, 
maľarenge dine mevipen, 
so pe luma nipi vakeren, 
o Kristus adaj hi ma, 
lošanel celi luma! 
 
Raťori sentnori! 
Šukar muj, sentno muj, 
ma oj lačhipen čhitkerel, 
o jilo pe luma devkerel, 
devliko čhavo adaj, 
kamipen anďa adaj. 
 
Na budúci rok na Vianoce  si už môžete „Tichú noc“  zaspievať aj v rómskom 
jazyku.  



 
Slovná zásoba 
 
 
   Tento mesiac sa budeme venovať podstatným menám - konkrétne pomenovaniam 
osôb: 
 
Sal romani? Sal romano? Sal gadžo? Vlastne...je jedno kto si, si to prosto ty. No aj 
tak....A človek je toľkokrát človekom, koľko jazykov pozná. Vieš po rómsky? Ak 
nie, čítaj ďalej a dozvieš sa viac...;) 
Rodina -  
daj, da, dalke -  matka 
dad, dado -  otec 
 
čhave  - deti 
čhaj  - dcéra, dievča (rómske) 
čhavo   - dieťa, syn, chlapec 
rakľi  - dievča, dcéra (nerómka) 
raklo  - chlapec, syn (neróm) 
 
phen, pheň -  sestra 
phral  - brat 
 
strično phen - sesternica 
strično phral -  bratranec 
 
bibi   - teta 
ujcus  - strýko 
 
A na záver, „Ačhen devleha“(Dovidenia)  

   Athriel☯a m.k♥ 
 
Zdroj:  

� CINA, Stanislav. Rómsky jazyk. Rómsko-slovenský a slovensko-rómsky 
slovník...Prešov:MPC v Prešove, 2006 

� www.romale.sk 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Milí, maškrtníci,Milí, maškrtníci,Milí, maškrtníci,Milí, maškrtníci,    
    
máme tu chrípkové obdobie, no a komu z vás by sa chcelo napchávať 
tabletkami a zapíjať to sirupmi od kašľu?! 
Tak som si na tento mesiac vybral pre vás recepty, ktoré vám pomôžu 
pri prevencii proti chrípke. Cesnak, ktorý obsahujú vás isto zbaví 
niektorých vírusov a zopár „otravných“ ľudí. :o)  
      Váš kuchár Vareška 
 

CESNAKOVÉ NÁTIERKYCESNAKOVÉ NÁTIERKYCESNAKOVÉ NÁTIERKYCESNAKOVÉ NÁTIERKY    
č. 1 
Potrebujeme: 1 kyslú pochúťkovú smotanu, 20 dkg  
tvrdého syra Eidam, 5 strúčikov cesnaku , štipku soli 
   
Ako na to:  
Tvrdý syr nastrúhame na tenkom strúhadle nadrobno, zmiešame 
s pochúťkovou smotanou a pretlačíme cesnak, všetko dobre 
premiešame a podľa chuti osolíme. 
 
 
č.2 
Potrebujeme: 300g Eidamskej tehly, 3 strúčky cesnaku, 3 lyžice 
majonézy, 1 lyžica bieleho jogurtu 
   
Ako na to:  
Syr nastrúhame na jemnom strúhadle, prepučíme očistený cesnak 
a pridáme majonézu a jogurt. Nakoniec všetko dobre 
premiešame. 
Najlepšie chutí s čerstvým rožkom. 
 
Zdroj: www.recepty.sk 



HUDOBNÉ OKIENKO   ♫ ♪ 

 

Dážď            Peter Cmorík  

Dnes som to ja F#mi  
čo chce odísť Hmi  
premá Arnil som veľa Ečasu  
poba F#milím handier Hmipár  
vo dver Aách dám ti ešte Epusu  
 
Refrén:  
Aj F#midážď sám Hmivie  
(óóó) už nesta Ačí  
že Euschnú tvoje slzy  
a nás viac niet  
láska je preč  
tak nech ťa to nemrzí  
viac nie ...  
 
Spomínam na ten deň  
keď sme sa  
prvý raz stretli  
ja som bol premočený  
tvoj čierny čaj spojil naše cesty  
 
Refrén:  Aj dážď sám vie...  
 
Teraz som vo vlaku sám  
prstom kreslím 
na zahmlené okno  
vonku je skoro tma  
zaspávam, padám s tebou do snov  
 
 3 x Refrén:  Aj dážď sám vie... 

Zdroj: http://www.akordy.sk/piesen.ltc?interpret=438&piesen=12693 a  http://www.cmoro.sk/ 

 
 
 
 

 
 
Ak správne vypočítaš príklady, a potom priradíš ku každému 
výsledku písmeno z tabuľky, tak zistíš, čo nás v najbližších dňoch 
nastrašilo (niekoho potešilo). 

A C Č D E F I M N O S U V Y 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

 
   13 +  9 =    6 . 2  = 
   20 +  3 =    7 + 7 = 
   30 - 10 =    9 + 9 = 
   30 -   8 =  8 + 8 = 
    2 .    7 =         7 + 8 - 1 =  
 2 .7 –  1 = 
        

Lenka☼ 

Sme siamské dvojčatá - osminky a stratili sme sa. 
Pomôž nám, prosím, nájsť cestu k ostatným notám. 



                                                       
 
 
 

• Poznám dvanásť sestier, v jednej postieľke ležia 

a žiadna na kraji.   

     Čo je to?   

    (ynidoH). 

• Štyri rohy žiadne nohy, chodí to, stojí to, hádaj čo je to? 

     (erevd)   

   

• Koruna bez hlavy, bez jazyka vraví, necíti, nežije 

a srdce mu bije. Čo je to?         

    (novz) 

 

• Je to malé, je to v kúte a bliká to všetkými farbami. Čo 

je to?  

   (kúvap jekoďžyd) 

 

• Je to biele a ťahá sa to po zemi. Čo je to?      

    (átipo atseven)    

                                                                                                                                                                                                                                                      

• Po vode chodilo a nikdy sa neutopilo. Čo je to? 

    (oknls) 

 

• Čo beží bez nôh? Čo je to? 

    (sač) 

    
 
 
        Sisha☺ 
 

 
 
 
 
 
 
Učite ľka nadáva žiakom:  
„Ak sa z matematiky nezlepšíte, prisahám, že vás ne chám 
80% prepadnú ť!“ 
Zo zadnej lavice sa ozve smiech: “Cha cha, ve ď to ľko 
nás tu ani nie je.“ 
 
Otec je sám doma so syn čekom: 
„Pe ťko, čo robíš?“ 
„Papám sekundové lepidielko.“ 
„ Čo?!“ 
„Hmmm hmm hmm...“ 
 
Babka neposlušnej vnu čke:   
„Ke ď budeš zlá, zožerie ťa vlk, tak ako zožral 
Karkulku!“ 
„Heh, nezabúdaj, koho zožral skôr...“ 
 
Malý Karol sa pýta otca: „A kde je vlastne Amerika,  
ocko?“ 
„Neviem, ke ď mama poupratuje, nedá sa ni č nájs ť!“ 
 
Po Tichom oceáne sa plaví lo ď. Jeden z pasažierov 
ukazuje na otrhaného muža, 
ktorý poskakuje na ne ďalekom ostrove a máva rukami. 
Pýta sa kapitána: „Kto to je?“ 
„Netuším, ale kedyko ľvek tadia ľto ideme, tak má takúto 
obrovskú rados ť.“ 
 
Babi čka ide so 4 ro čným vnú čikom a vidí auto: 
„Aha Tiborko, brm brm...“ 
„Ale babi, aké brm, brm?! To je predsa 180 ko ňový,  dva 
a pol litrový, 6-valcový 
bavorák...“ 
 
 
 
 

 

 

 
 



 

 
Kozorožec   22.12. - 20.1. 

Vy si tento mesiac naozaj užijete (alebo neužijete???). Vravela som 
Vám, že tie topánky, čo ste dostali majú klzký povrch! Teraz sa 
nečudujte, keď sa šmyknete a narazíte si rozkrok do stĺpu! Au....  

 
Vodnár   21.1. - 19.2.  

Prečo sa kamarátite so susedkou? Poviem Vám, že má čudnú úchylku 
v pyrotechnike a onedlho na to prídete aj sami. Príde Vám totiž 

predviesť jej najnovšiu várku rachetlí a vyletíte aj s ňou aj s domom 
do vzduchu. Teším sa...  

 
Ryby   20.2. - 20.3.  

Vždy ste boli chorí cez Vianoce, že? No tento raz budete chorí po 
Vianociach. Môžete aspoň vyjedať zbytky koláčikov a piť čajíčky. 

Hlavnou výhodou však je, že si predĺžite nasledujúce jarné 
prázdniny...kto by to nechcel?  

 
Baran   21.3. - 20.4.  

Vianočný stromček sa tak ligotal a Vy bohužiaľ kvôli nemu otvoríte 
sériu smrtí z darčekov. To úžasné tričko v oranžovom baliacom 

papieri je totiž o dve čísla menšie a Vy v ňom umriete na následky 
udusenia.  

 
Býk   21.4. - 21.5. 

Vonku je tak krásne...hybajte na čerstvý vzduch a rovno do lesa.. 
možno (s veľkou pravdepodobnosťou) stretnete lovca lietajúcich 

sobov s neopakovateľnou muškou na pozemské tvory.  
 

Blíženci   2.5. - 21.6.  
Prišla som Vás trochu rozveseliť a povedať Vám, že neumriete na 

následky tejto novoročnej depresie, ktorú máte teraz ale depresia sa 
Vás bude držať zjavne veľmi dlho. Pýtate sa ako dlho? No predsa, 

kým sa Vás držať neprestane. 
 

Rak   22.6. - 22.7.  
Hm... nechytá tá poleva zelený odtieň? Nechcete to ochutnať? Hm... 

tá pleseň má ale skvelú chuť. Rovno nemocničnú s prísľubom 
výplachu žalúdka. Gratulujem, mám taký pocit, že už v živote do 

žiadneho pečiva nezahryznete.  
 

Lev   23.7. - 23.8. 
Na Silvestra ste nestihli žiadny z povestných super nudných 

programov, však? Tak si to teraz vynahrádzate sledovaním jeho 
repríz. Neoplatí sa to veľmi, lebo aj keď tie gagy nie sú smiešne, vy 

sa smejete a natoľko, že umriete na následky tohto smiechu.  
 

Panna   24.8. - 23.9.  
Vonku krásne sneží a mrzne:o)) A Vaša povestná prechádzka sa 

ukáže ako cesta plná nehôd. Najprv sa šmyknete na namrazenej zemi, 
potom budete chcieť ochutnať cencúľ a pricucnete sa naňho. Preto 

Vám radím, aby ste takto zranení bežali hneď do tepla a roztopili to a 
nie trhali si jazyk.  

 
Váhy   24.9. - 23.10.  

Po- vianočný výpredaj má svoje klady aj zápory. Klad je to, že 
zoženiete to, čo chcete za výhodnú akciovú cenu. Nevýhodou však 

zostáva to, že dav besnejúcich ľudí Vás stlačí na fašírku.  
 

Škorpión   24.10. - 22.11.  
Darčeky Vás tak vzali, že sa tešíte ako malé dieťa. Ale to nie je 

veľmi dobré, pretože na nich začínate byť závislý. A hrozilo Vám 
predávkovanie, ktorého ste sa naozaj aj dočkali. No a teraz pôjdete na 

po- vianočnú odvykačku.  
 

Strelec   23.11. - 21.12.  
V rodine sa čakalo ako si z nich znova vystrelíte. Mali sme tu 

vysvečko, a tak už rozmýšľajú, či to čo ste doniesli bolo naozaj Vaše 
vysvedčenie, alebo ich len strašíte, že Vám úplne postačí základné 

vzdelanie, po vzore niektorých slávnych osobností šoubiznisu. 
                                                                                                  Athriel☯ 
 



 

Poďakovanie!!! 
 

 

     Chceli by sme sa poďakovať, všetkým, ktorí nám pomohli 
s vydaním prvého i tohto druhého čísla časopisu. 
 
     Ďakujeme pani učiteľkám slovenského jazyka – pani Babjákovej,Babjákovej,Babjákovej,Babjákovej, 
pani Miklošovej,Miklošovej,Miklošovej,Miklošovej, pani Paľkovej Paľkovej Paľkovej Paľkovej a pánovi učiteľovi MajeroviMajeroviMajeroviMajerovi – za 
poskytnuté básne, ktoré žiaci vytvorili na ich podnet, pani učiteľke 
výtvarnej výchovy pani KorpaKorpaKorpaKorpa----JanovejJanovejJanovejJanovej a pani učiteľkám z prvého 
stupňa – pani HricikovejHricikovejHricikovejHricikovej, pani HadžalovejHadžalovejHadžalovejHadžalovej za výtvarné práce, 
pánom učiteľom telesnej výchovy – pánovi Františkovi  MülleroviFrantiškovi  MülleroviFrantiškovi  MülleroviFrantiškovi  Müllerovi  
a pánovi Petrovi MülleroviPetrovi MülleroviPetrovi MülleroviPetrovi Müllerovi  za poskytnutie výsledkov v športových 
súťažiach, pani Gabike GrmolcovejGabike GrmolcovejGabike GrmolcovejGabike Grmolcovej za snímky z vianočného 
koncertu, pani učiteľke Miklošovej Miklošovej Miklošovej Miklošovej za poskytnutý rozhovor, pánovi 
Ľubošovi Ľubošovi Ľubošovi Ľubošovi MarekoviMarekoviMarekoviMarekovi za pomoc pri tlači časopisov, „bývalému“ pánovi 
učiteľovi ŠamudovskémuŠamudovskémuŠamudovskémuŠamudovskému a pánovi učiteľovi Majerovi Majerovi Majerovi Majerovi za rady pri 
práci s počítačom a bývalému žiakovi LendáčoviLendáčoviLendáčoviLendáčovi za naskenovanie 
výtvarných prác. 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Časopis Školský reflex vydávajú členky krúžku Mladý novinár na  ZŠ Strážske. 
Šéfredaktorka: Anežka Mitrová - Athriel☯; Redaktorky:  Paulína Besterciová -
Peja☺; Lenka Bodnárová -Liena☻; Karin Kačmárová - Kaja; Alexandra 
Suchitrová - Sašulik☺ ; Alžbeta Lipovská - Sisha☺; Petra Nazadová - Peťa, 
Rusová Nikola - Ruslana☺; Lenka Tkáčová - Lenka☼;  Pedagogická poradkyňa: 
Magdaléna Koščáková; Technický poradca: Mgr. Peter Majer; Zakladateľka 
časopisu: Mgr. Lucia Bučková 


