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Čo všetko sa dá... 
     Veľmi ma prekvapilo, ţe tento školský rok pre šiesty a siedmy ročník zorganizovala 

naša škola poznávací výlet do Prahy. Keďţe si nikdy nenechám ujsť výlety a iné rôzne 

zájazdy, okamţite som sa prihlásila. Celý mesiac potom som sa nesmierne tešila 

a s kamarátkami sme si uţ dávno plánovali, ako budeme spolu na izbe, kto a kde bude spať, 

čo budeme robiť a kto s kým bude v kupé vo vlaku. 

   V nedeľu večer sme sa konečne všetci, pobalení a úplne vysmiati, stretli na stanici, 

rozlúčili sme sa s rodičmi a nasadli do vlaku. Cesta prebehla vcelku hladko, no takmer nikto 

sa poriadne nevyspal. Ani ja (spala som asi len hodinu). Väčšina mala takú vynikajúcu 

náladu,  ţe sa  vzrušene rozprávali a poniektorí aj vystrájali aţ do skorého rána. Okolo ôsmej 

sme vystúpili z rýchlika, počkali na metro a nejako sme sa uţ s tými taškami doň napchali. Zo 

stanice sme sa odviezli na zastávku Kobylisy, kde sme mali byť ubytovaní u saleziánov. 

Zloţili sme si tašky a hneď sme sa vybrali aspoň trocha sa poobzerať po  centre mesta.  

Najprv sme zamierili na Václavské námestie, potom sa pustili smerom na 

Staromestské, kde sme si obzreli zblízka orloj, ktorý je všade v Európe veľmi známy. Taktieţ 

nás upozornili na zaujímavú čiaru - päťdesiatu rovnobeţku prechádzajúcu Prahou, na ktorú 

som sa postavila. Teraz sa môţem kaţdému pochváliť a presne v atlase ukázať, ţe som stála 

na päťdesiatej rovnobeţke!  

Na druhý deň sme si boli pozrieť veľmi známy a starý Karlov most, na ktorom sa 

stretávajú umelci predávajúci svoje diela a výtvory. Rovnako to robia umelci na 

Starozámockých schodoch, ktoré vedú k Praţskému hradu. Na Praţskom hrade nás 

spevádzala celkom milá sprievodkyňa, ktorá nám porozprávala všetko o hrade, aj o Chráme 

sv. Víta, ktorý sa mne osobne páčil najviac. Dozvedela som sa veľa informácií, viac som 

porozumela tomu, čo sme sa dosiaľ učili len z učebnice.  
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Tretí deň sme navštívili  3D kino. Ja som ešte nikdy predtým v takomto kine nebola, 

takţe to bol pre mňa záţitok. Len škoda, ţe u nás v Košiciach takéto kino nemáme.  

Štvrtý deň sme boli na ozaj úţasnej plavbe parníkom po Vltave. Odtiaľ sme videli z krásneho 

pohľadu lode časť Prahy. Spestrením tejto akcie bolo, ţe nás popri parníku sprevádzalo 

mnoţstvo čajok. Večer v reštaurácii sme nedočkavo rozprávali o divadle, do ktorého sme sa 

veľmi tešil. Predstavenie sa volalo „Příběh Wow“. Uţ len ten názov mi pripadal úţasný! A to, 

čo sme videli, naozaj bolo jedinečné a ohromujúce. Základ všetkého diania boli svetelné 

efekty, účinkujúci mali na sebe špeciálne oblečenie, ktoré im svietilo. Vznikli z toho úkazy, 

pri ktorých sme videli polovicu tela herca, zvrchu na nás útočil obrovský  pavúk a „pršali 

svietiace papieriky“, no proste niečo fantastické a nezabudnuteľné... Kaţdý odchádzal úplne 

nadšení a uţasnutí s mnoţstvom balónikov v ruke.  

Posledný, piaty deň sme sa hneď ráno zbalili a vyprázdnili sme izby. Uţ od začiatku 

pobytu som sa veľmi tešila na nákupy,  pretoţe obchodíky, ktoré sú v Prahe, sú podľa mňa 

úplne „cool! a nakupovanie proste zboţňujem! Išli sme do obrovského, pribliţne 

trojposchodového nákupného centra. Aj keď som uţ nemala príliš veľa peňazí (alebo aspoň 

nie toľko, koľko by som chcela), nakúpila som si celkom pekné veci.   

Neskôr večer sme absolvovali poslednú cestu metrom a nastúpili na vlak. Myslím si, 

ţe sa z celej tej kopy ţiakov ani jednému nechcelo vrátiť domov. Videli sme historické 

a veľmi staré kultúrne pamiatky, najmodernejšie kino a úţasné predstavenie, za tých päť dní 

toho bolo skutočne dostatok. Na budúci rok by som bez váhania išla znova. 

Roberta  Budaiová   7.B 
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Čo všetko nám „dala“ Praha 
Na výlet do Prahy som sa tešila uţ asi dva týţdne predtým. A to určite nielen ja. Poviem 

vám, ţe sme sa mali na čo tešiť! Takýto nezabudnuteľný záţitok sa predsa len tak často 

nestáva. 

  Navštívili sme všeličo zaujímavé - od starého, historického centra Prahy, Hradčan, 

Karlovho mosta, aţ po moderné, dych zaráţajúce 3D kino. Všade sa bolo na čo pozerať, preto 

som sa nikde nenudila. Napríklad na Karlovom moste nájdeš zaujímavých ľudí, čo predávajú 

svoje diela, alebo hudobníkov, ktorí robia svojimi piesňami na moste príjemnú atmosféru. 

Taktieţ v spomínanom 3D kine všetci kričia napätím a strachom, ţe na nich niečo spadne a to 

vďaka veľkým okuliarom, ktoré nám dali, aby sme sa cítili ako herci hrajúci vo filme. No a to 

divadlo! Ľudia v ňom svietia s neónovými kostýmami, nad hlavami nám lietajú balóny, voda, 

polystyrén a všetko moţné aj nemoţné, no aj tak to bolo úţasné! Dokonca sme sa plavili na 

lodi po Vltave. Vonku bola zima a kaţdý sa presunul do krytej časti lode, len my sme si to 

poriadne chceli vychutnať a ostali sme v zime stáť hore a naţivo sme videli tu parádu.  

Ešte aj na izbe bolo dobre. Aj keď sme neboli ubytovaní v „bohvieakej“ ubytovni, dali 

sa aj tam zaţiť zaujímavé záţitky. Hrali sme rôzne hry, bavili sme sa skvele!  

         Ja odporúčam všetkým takýto pekný výlet, pretoţe by sa tam kaţdému páčilo, aj keď 

nám náladu trocha kazilo studené počasie. Všetci boli šťastní, len obloha bola zachmúrená.  

         Podľa mňa si kaţdý z nás odtiaľ odniesol niečo nielen v hlave ale aj v srdci, 

lebo kaţdému sa tam páčilo bez ohľadu nato, či je to šiestak, s ktorými sme tam boli tieţ, 

alebo siedmak, čo som ja. 

         Lucia Megyešiová   7.C 
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,,Spoznáme len tie veci ,ktoré si skrotíme. Veď skrotiť znamená 

vytvoriť si puto. Stávaš sa zodpovedným za  to, čo si k sebe 

pripútaš .” 

Ak uznáš za vhodné priateliť sa s niekým, mal by si ho ,,skrotiť“.  Nepripúšťať si ho 

hneď k srdcu, aj s toho najlepšieho človeka sa môţe vyvinúť ľahkomyseľný chladnokrvný 

človek, ktorý ti bude chcieť skôr ublíţiť a trápiť ťa, ako pomôcť . 

Niektorí ľudia na tomto svete sa radi pretvarujú. Na tvári teplý úsmev, ale srdce chladný 

kameň. človek, ktorý má záujem prejaviť svoje city a náklonnosť k druhému človeku, by mal 

popremýšľať, ako sa bude správať k osobe, ktorú si chce získať. Nemal by robiť unáhlené 

rozhodnutia a nehodnotiť človeka, aký je navonok, ale aký je vo vnútri. Sú ľudia, ktorí 

navonok pôsobia prijemne, ale vo vnútri sú ako skala. Práve na takých ľudí by sme si mali 

dávať pozor všetci. Nemajú zmysel pre plnohodnotný prejav priateľstva, ale majú radi 

nadradenosť. Kaţdý človek potrebuje dôverného priateľa. Nie je síce ľahké  ho nájsť, ale ak 

by si mal niekomu svoje dôvernosti  povedať, určite  to bude človek, ktorý  ťa vie  pochopiť a 

ktorému veríš. Ak si vytvoríš  puto s niekým napriek tomu, ţe mu veľmi neveríš, je na tebe, 

ako budeš pokračovať ďalej. Či mu zveríš tajomstvá, či mu opätuješ lásku alebo budeš ho len 

vyuţívať.  

Zodpovedáš za svoje činy a správanie voči druhej osobe. Iba ty najlepšie vieš, čo vlastne 

chceš. Najlepšie je sa nepretvarovať a ostať takým, aký v skutočnosti si. Iba takí ľudia 

dosiahnu svoj cieľ. 

Monika Kis-Bodnárová 9.A 
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Práce našich detí – 1. stupeň 

 

          

                                                     Miroslav Jánošik 4.A                                      Michal Škrek 4.A 

 

 

Dean Smejkal 4.A
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Viktória Plišková 4.A 

 

 

Lívia Vojtková 4.A 

 Ţiačka 4.A triedy Viktória Ovčarovová vyhrala 1. miesto v súťaţi „Koláţe rozprávajú“ ; 

pracovala pod vedením PaedDr. M. Nógelovej. Jej práca je vystavená v CVČ.
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Práce našich detí – 2. stupeň 

 

 Lucia Megyešiová 7.C  

 

 
 

 Lucia Megyešiová 7.C  

Lucka kreslila obrázky na počítači.
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 Práca ţiačky pani učiteľky Mgr. M. Bialobokovej.  
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Čo sme našli v žiackej... 
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