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Turecko 

 
Náš "výlet" sa začal na autobusovej stanici v 

Bratislave. Odtiaľ sme sa presunuli na letisko 

(Vieden-Swechat). V lietadle sme si krátili čas 

hraním piškôriek. Keď sme pristáli v Istanbule 

na Ataturkovom letisku a pozbierali si 

batožinu uvideli sme Murata. Počkali sme na 

ostatné školy z iných krajín a išli sme do 

mesta. Po čaji pri pláži sme mohli vyraziť. 

Cesta do mesta Balikesir trvala okolo 5 hodín. 

Na druhý deň ráno sme s Janom prezentovali 

našu prezentáciu o Slovensku. Myslíme si, že 

sa im páčila. Po obede v školskej jedálni sme 

išli do mesta. Keď sme prišli "domov" išli sme si 

zahrať basket s našimi ubytujúcimi. 

Nasledujúci deň sme boli v Národnom parku, 

kde sme si dali pár hodinovú turistiku. 

Presunuli sme sa k pláži a dali sme si ich 

tradičné jedlo- kebab, ktorý nie je taký, aký 

ho poznáme tu na Slovensku.  
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Ďalší deň sme sa autobusom presunuli do lesa. Po asi hodinovej vychádzke sme mali 

grilovaný obed, Kofte. Keď sme sa vrátili, išli sme do mesta na nákupy a do reštaurácie. 

Ďalší deň sme strávili v ich škole, kde nám urobili exkurziu. Podľa nás majú o dosť 

rozdielnejší systém školstva ako my. Každý deň majú náboženstvo, cez prestávku je tam 

taký hurhaj, za ktorý by sme my mali určite zápis. Ďalších pár hodín sme strávili v 

meste. Okolo 11 sme vyrazili autobusom naspäť do 

Istanbulu. Ráno sme si dali raňajky. 

Pochodili mesto, 

pamiatky, pláž a išli 

na letisko. Do 

Bratislavy sme 

prišli večer plný 

nezabudnuteľných 

zážitkov. 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

         Martin Mansell a Ján Letovanec (XI.A) 
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Keď sme prišli po 8 hodinovej ceste 

konečne do Torune, boli sme plné 

zvedavosti ku komu pôjdeme bývať. 

Keďže sme prišli v noci tak sme sa 

hneď išli "domov". Prvý deň sme 

strávili v hosťujúcej škole, 

prezentovali sme našu prezentáciu o 

jedle, ktorá mala veľa dobrých ohlasov 

a večer sme mali prehliadku po meste. 

Ďalší deň sme strávili na túre, kde sme 

našli aj bobriu hrádzu a poobede sme 

boli v perníkovom múzeu (Toruň je 

známa výrobou perníka). Odporúčam 

tam ísť :) Ďaľšie dni sme strávili s 

našimi poľskými kamarátkami, ktoré 

sme si veľmi obľúbili....Posledný deň sme mali prehliadku po meste Varšava, ktorá trvala 

celý deň, ale oplatilo sa :) Po krásnom výlete, ktorý mi prešiel veľmi rýchlo sme museli 

ísť domov :(  

 

      

                                              

                                                                                                                   

 

                                                                                                                    

Lenka Letovancová 

(VIII.A) 
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Rumunsko 

Projekt comenius 

2013/15 

Cez projekt Comenius som sa dostala do Rumunska. V utorok 

ráno sme odchádzali zo školy. Keď sme došli trochu som sa 

bála v akej rodine budem bývať. Nakoniec som zistila že moje 

obavy boli úplne zbytočné. Bývala som v super rodine, mali 

sme úžasný program. Všetko bolo super. Boli sme v dvoch 

jaskyniach, na turistike a v neďalekom meste Oradea. Hneď 

na druhý deň sme prezentovali prezentáciu tradičná hudba 

a tance na Slovensku, aj ostatné krajiny prezentovali o svojej 

tradičnej hudbe a tancoch. Potom sme išli na obed a poobede 

sme cez les išli do jaskyne. V jaskyni bolo pekne. 
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  Valentín na 

Kulíške 
 

Sviatok sv. Valentína pripadá na 14. február. Je 

sviatkom všetkých zamilovaných a slávi sa už niekoľko 

desaťročí v rôznych kútoch sveta. 

A kto bol sv. Valentín?                                                                                                                                                 

Jedna z legiend vraví, že sv. Valentín bol kňaz žijúci v 

Ríme v 3. storočí. V tom čase vládol cisár Claudius II, 

ktorý bol známy svojimi megalomanskými túžbami a 

krutými vojnovými výpravami. Napadlo ho, že ženatí 

muži sú slabšími vojakmi, pretože sa musia starať o 

svoje rodiny, a tak zakázal v krajine manželstvo. Sv. 

Valentín však napriek zákazu ďalej zasnuboval a 

oddával zamilované páry. Keď sa to cisár dozvedel, za 

jeho snahu spájať životy zamilovaných sviatosťou 

celoživotnej lásky ho dal popraviť. 
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 V dnešnej dobe sa na deň sv. Valentína zamilovaní 

obdarúvajú valentínkami a ďalšími romantickými 

darčekmi.                                                                                                   

My sme pre Vás pripravili Valentínsky deň na našej 

Kulíške. Deti z celej školy v tento deň prichádzali do 

školy v červenej, bielej a ružovej. Pripravili sme pre 

nich program plný zábavy kde si deti mohli vyrobiť 

srdiečka, ozdoby, priania a iné krásne tvorby pre 

svojich blízkych, a takto im skrášliť tento láskyplný 

deň. 

Karin Stankovičová a Laura Bezúchová (XI.A) 
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  školské kolo-  06.03.2014 

  súťažilo sa v kategóriách poézii 

a próze na I. a II. stupni 

   Umiestnenie: 

I. kategória: 

Poézia: Laura Pagáčová (2.A) 

Próza: Paula Kováčová (3.B) 

II. kategória: 

Poézia: Ema Tothová (4.A) 

Próza: Alexandra Liptáková (4.A) 

III. kategória: 

Poézia: Patrik Kulich (9.A)  

Próza: Jakub Forro (7.B) -umiestnil sa na II. mieste v Ružovej 

doline 
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          Keď príde jar! 
Keď prídu naspäť krásne kvety a sadnú si do doliny ku potôčku, v 

jeho zrkadlách obzierať sa sťa dievčiny, čo ľúbosť majú pred 

srdiečkom, lež dnu volať ju sa boja — a kvietky lásky nielen dolu, 

lež aj na horách sa zroja: vtedy ja tiež k prírode stúpim, zobjímam 

jej zlatú šatu, čo vyšívala sama Flóra — No slovenskému dievčaťu 

dala z rúk si najkrajšiu krásu: z dúh uvité amaranty, k modrým jej 

očiam svetovládnej dôstojnosti brilianty. Keď jaro príde, zhučia 

spevy po húšťach našich slávikov, keď milý vlak oblaka zíde 

poľanou ohnivých vznikov. Na konári sa zakolíše útlou vetvinou 

odenom divých holubov bystré hajno, hrdličiek v riadku 

spárenom. Pod ústrešia stane lastovka, sťa bohatier v svojom 

hrade. Nechám ju: pekne štebotávať bude mi v tom našom sade. 

Bude to krása! Päť životov prinesie mi každá stupaj… Ak ustanem 

— no, veď oveje vetrík sladký čela krupaj. 
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Naša školička... 

Kde bolo, tam bolo... 

Uprostred bratislavských domov stála jedna školička... 

 Stála ona ako ten maják v šírom mori... 

 Každý pracovitý  dníček sa jej brány otvorili,  

aby detičky do svojho náručia  

prijali,  

nech sa vraj niečo naučia... 

 

 Učili sa, učili... a dníčky za dníčkami sa míňali... 

Prvé písmenká sa do hlavy vliali  

 a neustále čosi kričali.  

 

Dávaj žiačik pozor, 

 veď učiteľ má dozor !  

Loptičky po triede skákajú  

a poznámky len tak lietajú... 

 

Každým rokom 

 klasák hrúbku naberá krokom... 

Deviatka...krásna prehliadka! 

Vedomosti? 

Nemôžu ísť bokom! 

 

 

 



 
 

11 

 Monitor sa už len tak valí, 

ako na vysokom bralí... 

 A úlohy neustále sypú sa... 

 

 Prijímačky...kto? kde? a ako na to?  

Každý ustavične pýta sa na to... 

 Už im šliapu na päty, 

 vzápätí sú v plnom napätí!!! 

 

 Deväť rokov ubehlo, 

 snáď to žiačikom pomohlo.  

Na stredné školy sypú sa,  

mozgové závity ďalej vybrúsia sa... 

                                                                Paulína Verešová – IX. A  
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ANGLIČTINA HROU
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