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Ja túžim po
RC lietadle. RC lietadlo som nikdy neriadil. RC lieta-
dlá ma veľmi zaujímajú. Vždy som chcel mať takéto 
lietadlo. Môj otec raz mal. Volalo sa Alpha 100. Pri
prvom lete mu spadlo do dvojmetrovej kukurice. Ne-
našiel ho. Boli sme smutní. Možno ho dostanem na
narodeniny. Veľmi by som sa tešil. Lietal by som s ním
koľko vládzem.

Ja túžim po tom,
že by som bol vynálezcom. Chcel by som vyrobiť
minirobota, ktorý lieči chorých ľudí. Bude priateľ-
ský, dobrý, milý aposlušný. Aby mohol uzdraviť aj
rakovinu. Každý človek by dostal jedného miniro-
bota. A túžim aj po tom, aby som postavil vesmír-
nu loď a zalietal si vo vesmíre, a vznášať sa
a vznášať sa a vznášať sa...

O ČOM SNÍVAM, PO ČOM TÚŽIM...

Tomáško Navarčík

Ja túžim po tom,
že by mi narástli krídla. Lietala by som krajinou.
A najlepšie by na tom bolo, že keď sa niekde po-
náhľam, nemusela by som trčať v zápche. No na-
miesto toho by som vzlietla a išla by som tam, kde
potrebujem. Samozrejme, musela by som dávať
pozor, aby ma nezrazilo lietadlo. 

A druhý sen je to tom, že by som bola čarodejnicou ako Harry
Potter. Nikto by mi nemohol ublížiť. Bolo by to super. Obi-
dva sny by boli super. Lenže bohužiaľ, sa tieto sny nesplnia.
Nikdy. No a túžim po tom, že by som mala koňa. Čierneho
s čiernou hrivou. Jazdila by som s ním do školy a všade, kde
by sa len dalo.

Emka Polakovičová

Janko Švasta
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ABECEDÁR

A teraz sa pozrieme na písmenká z  ABECEDY. 

B je dnes veľmi nepokojné.  

C má dnes veľmi dobrú náladu, ale vyviedlo ho z miery to, že sa B so všetkými bije.

D je našťastie kľudná povaha, nedá sa len tak niečím vyprovokovať. 

E je veľmi výbušná povaha. 

F sa stále snaží vyprovokovať D, ale nemá šancu, lebo sa nedá vyprovokovať. 

G stále grgá, lebo si myslí, že je to zábava.   H sa dnes pobilo s  B. 

I je pôvodom indián, takže sa stále snaží vyrábať šípy a strieľať s nimi  F a H. 

J je strašne ješitné a má rado jablká.   K má strašne rado kone a kozmonautov. 

L je zlé ako lucifer.

M sa stále modlí, aby dostalo bábiku Monster High, preto, lebo sa mu mon-
sterky strašne páčia. 

N je šťastné, lebo dostalo Nobelovu cenu. O je obrovské a nosí okuliare. 

P vynašlo prvý papier, takže dostalo Nobelovu cenu. 

R je rytier, takže sa stále chce mečovať s fľaškami. 

S je hlúpe ako somár.   T dostalo tohoročného Slávika. 

U miluje uhorky a je veľmi útočné.  V vynašlo vokáň a vôkol seba má samé vokáne. 

Z má rado zebry a je zúrivé.

A je z Afriky. B stále behá. C vonia ako cibuľa. D je veľmi drevené. 

E je z Egypta. F hrá veľmi rado fazuľky. G cvičí gymnastiku. 

H stále hľadá hlodavcov. CH je večne choré. I je ostré ako ihla. J má rado jablká. 

K skáče ako klokan. L má veľké laby. M je moc mäkké. N má rado noc.

O je moc okrúhle. P najradšej píli drevo. R chytá raky. S sedí v sedadle.

T rado chodí na trampolínu. U papá uhorky. V večne vysedáva na vetvičke. 

Z má rado Zuzanu.

Emka Polakovičová

Miška Weiszová
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ABECEDÁR

A je veľmi kamarátske a vie sa dobre lyžovať a bicyklovať. 

C vie veľa zaujímavých vecí a baví ho technika.
B má veľmi rado prírodu a často chodí na výlety. 

E sa veľa prežiera a má rado uhorky. 
F je bitkár a nemá kamošov.

G je škodoradostné a je kazisvet.  
H je pažravé a veľa prdí.

CH je chorľavé a bojí sa myší.
I  rado kreslí a maľuje.

J  robí veľa modelov, má rado kanoistiku a cyklistiku.

N  nemá žiadne priateľstvo ani radosť.

L  má rado lego a iné stavebnice.

M  má veľmi rado hmyz a iné.

K  je závislé na počítači a nič iné ho nebaví.

O  má rado vajcia a uhorky.

P  veľa behá a učí sa.
Q  rado grgá a všetkých tým odpudzuje.

R  stále vykrikuje a robí rámus.
S  má veľa kamarátov vrátane j.

T  je tučné a pažravé.

U  má rado kamene a prírodu.

V  veľa vymýšľa a neposlúcha.

X  má veľa pätiek, neposlúcha.

Y  je športovec a baví ho futbal.

Z  rado sadí, ale nikdy mu nič nevyrastie.

Janko Švasta
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ABECEDÁR

Ančovička búchala cukor. 
Banán visel na banánovníku. 
Citrón sa im smial. 
Dedko sa smial a tancoval. 
„Ešte!“ kričí Ančovička. 
Filip sa čuduje. 
Gusto sa raduje. 
Heňo tlieska. 
„Ideme trhať banány!“ 
Jana sa k nemu pridala. 
Komu ich dáme? 
Len počkajte. 
Máme ich plné koše. 
Nanosíme banány do školy. 
Odovzdáme ich pani učiteľke. 
Pani učiteľka ich nanosí deťom. 
Rudo nedostane, lebo je chorý. 
Sedem detí banán nechce. 
Tibor zje všetky. 
Už ho bolí brucho. 
„Viac už nebudem,“ hovorí. 
Walter by aj zjedol, ale mu nedajú. 
Xénia je na ne alergická. 
Yvona odnáša koše. 
Zazvonil zvonec a je koniec.

Adam si kúpil hranolky. Bobor mu
ich zobral. Cítil, že ho uhryzol. Drzáň

jeden drzý. Elasticky sa zohol a pozrel sa pod
seba. Figa borová, nič tam nebolo. 
Gitarista pred ním hovorí: „Hovoril si mi drzáň
drzý?“
Adam: „Cha cha cha, nie nehovoril.“
Gitarista: „Isto si mi to nehovoril?“
A: „Jasne že nie!“
G: „Kam sa to pozeráš?“
A: „Lakomý bobor mi zobral jedlo! Chcem ho
nájsť.“
G: „Mal by si byť dobrý k nemu.“
A: „Neustále mi niekto berie hranolky. Obyčajne
mám väčšie šťastie.“
G: „Papagája ty nemáš?“
A: „Robím sa že mám?“
G: „Samozrejme.“
A: „Ty jeden, buď ticho!“
G: „Ukryl sa pod vodou.“
A: „Veď už idem! Isto tam je. 
Začal na mňa špliechať vodu, cha cha cha chaaa.“ 

Romanko Gábriš Tomáško Navarčík



STROSKOTANEC NA OSTROVE

Bola raz jedna trieda 3.A,
ktorá chcela ísť na výlet veľkou loďou.
Jedného dňa im učiteľka povedala, že pôj-
du na more. A deti na to: „Jupí!!!“ Keď bo-
li na mori, začalo pršať, po chvíli boli
veľmi veľké vlny. Deti kričali: „Pomóóc!!“
Po chvíľke do niečoho narazili, bol to kus
lode. Bolo cítiť naftu z lode. Deti zas kriča-
li: „Pomóóóc!!!“ A bolo po všetkom. Keď

sa všetci zobudili, videli obrovskú dieru
v lodi. „Stroskotali sme. No super, bude-
me tu žiť až do smrti.“ Ale najstarší chla-
pec sa snažil urobiť si strechu nad hlavou,
pozbieral kokosy, liany, vyrobil si šíp na
ryby a oddýchol si z plavby a nevšímal si,
čo hovorila kamarátka Lucia. Najmladší si
vyrábal malú strechu a urobil si šíp a ulo-
vil si rybu. Po pol hodine si najstarší Vik-
tor urobil miesto na oheň. Samozrejme,
ostatní po ňom opakovali, až na najmlad-
šieho, lebo ten si ho už urobil dávno a u-
piekol si svoju chytenú rybku. Učiteľka sa
snažila nájsť signál, lebo mala mobil, ale
slabú baterku, takže musela rýchlo. Keď
našla signál volala na políciu: „Pomôžte
nám, prosím, sme niekde v mori, mám tu
deti. Prosím pomóc.“ A práve sa vybila

baterka. Po dvoch dňoch si najmladší
chlapec urobil mäkkú posteľ z banánov
a kokosov a strechou, nebolo tam zima,
ale bolo mu teplúčko v perine. Najstarší
dal pascu na ryby a po chvíli sa blížila do
siete a zastavila. Chlapec sa čudoval, pre-
čo ryba už bola preč. Po dvoch minútach
bolo počuť sirénu. A už bolo vidieť loď.
„Sme zachránení!“ Nastúpili na loď a išli
úplne všetci domov od najmladšieho po
najstaršieho, aj učiteľka.

Raz, keď som bol na lodi,
uvideli sme ostrov Bassca. Chceli sme tam
ísť a zabudli sme zakotviť loď. Tak sa z nás
stali stroskotanci. Žili sme tu dva roky
a už nám dochádzali suroviny. Zrazu
prišlo ufo a zachránilo nás. V tom ufe sme
jedli húsenice v makrele, palacinky so sli-
zom, piraňu v žraloku, veľrybu a koláč
z ovce. Ufónci nás poprosili, aby sme
o nich nič nepovedali. „Áno! Za to, čo ste
pre nás urobili. Už ideme na Moraň.“ A to
boli moje tohoročné prázdniny.

Tomáško Navarčík

Max Sloboda

I n t e l e k t á č i k

6



I n t e l e k t á č i k

 7

Jedného dňa
sa plavil kapitán na šírom mori. Išiel a na-
razil na útesoch. O 1 rok bol na jednom,
ktorý sa volá Makaka. Jedol kokosy, ana-
násy, mangá a býval na skale. Pil dažďovú
vodu. O 5 rokov okolo ostrova išla loď, ale
darmo kapitán kýval a kričal o pomoc, loď
si ho nevšimla. Jedného dňa si išiel zaplá-
vať, ale oškrel si o koral nohu a začala mu
krvácať, tak vyšiel von z vody a tú ranu si
zaviazal listami z palmy. O deň neskôr za-
čalo veľmi pršať. Tak sa skryl do jaskyne
a zaspal. Zobudil sa a bolo pekné počasie.
Tak sa išiel naraňajkovať. Dal si kokos,
ananás a mango. Naraňajkoval sa a išiel si
zaplávať. Uvidel loď a plával za ňou. Pa-
sažieri ho uvideli a išli to povedať kapitá-
novi. A kapitán plával za ním. Zobrali ho
na loď a plávali domov do Ameriky. 
The End.

Jedného dňa som si povedala,
že by som mala ísť na dovolenku. Zohnala
som si lístky na loď. Tá loď sa nazývala Ti-
tanic. Hovorila som si, že to nemôže byť

až také hrozné. Ale bolo. Loď na pol ceste
stroskotala. Stalo sa to pri neznámom os-
trove. O pár minút som tam doplávala.
Na ostrove už niekto bol alebo ešte stále
je. A verte či neverte, na kameni sedel
starý dedko. Prišla som k nemu bližšie
a opýtala som sa ho: „Do you speak slo-
vak language?“ A odpovedal mi: „Áno,
som Slovák ako ty. Tiež som tu stroskotal.
Už tu žijem 34 rokov. Teraz mám 62.“ Tak-
že ten dedko stroskotal, keď mal 28 rokov.
Ja som povedala, že mám 20 rokov a vo-
lám sa Ema. A on mi povedal, že má 62
a volá sa Ivan. Potom som sa dozvedela,
že ho prezývali Kiki Fúz. Povedal mi, že
tento ostrov pozná ako svoje vlastné to-
pánky – aj keď žiadne nemal. Previedol
ma po celom ostrove. Ako sme tak išli,
zbadali sme loď. Začali sme mávať a kri-
čať: „Tu sme, tu sme!“ Loď prišla k nášmu
ostrovu, nastúpili sme do nej a odviezli
sme sa domov na Slovensko. 

Romanko Gábriš

Emka Polakovičová

STROSKOTANEC NA OSTROVE
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Adinka Polakovičová
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Wilko
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Adelka Blašková
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Leuška
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Raz, keď som sa viezol na kajaku,
prevrátila ma vlna. Kajak sa mi potopil
a ja som doplával na ostrov. Na ostrove
žili čudní ľudia. Ten ostrov bol na
Štrkovci, bol veľmi malý a zalesnený. Tí
ľudia bývali v domoch z hliny. Bál som sa
ich, ale potom som nabral odvahu a spýtal
som sa ich: „Ako sa volá tento ostrov?“
A oni mi odpovedali čudným hlasom:
„Delamertos.“ Pozerali na mňa, odišli
domov, ale o chvíľu prišli s kopou dreva
a mäsa, založili oheň a mäso opiekli.

Ponúkli ma a najedli sa. Dali mi oštep
a povedali: „Poď s nami na lov.“ Tak som
teda šiel s nimi, a keď sme boli na mieste
tak dodali: „Keď nám pomôžeš, odmení-
me ťa.“ Tak som im teda pomohol a keď sa
vrátili povedali: „Môžeš u nás prespať.“
Zase opiekli mäso, ponúkli ma a najedli sa.
Povedal som im: „Ja som tu stroskotal,
mohli by ste mi prosím upliesť loď?“ A oni
povedali: „Keď si nám pomohol tak jas-
né!!“ Tak mi ju upletli a ja som sa im po-
ďakoval, povedal ahoj a odplával domov.

Janko Švasta

STROSKOTANEC NA OSTROVE

PREČO SÚ ŽABY ZELENÉ

Bola raz jedna
veľmi pyšná hnedá ropucha, ktorá sa stále
fintila, čo jej sestra upratovala. Jej sestra
totiž nebola ropucha, bola to obyčajná
stromárka. Blízko ich domu stál nádherný
palác. Býval v ňom múdry kráľ s kráľov-
nou a princom. Jedného dňa kráľ pozval
všetkých obyvateľov na hostinu. Po tej
hostine bol aj ples. Na hostinu, a hlavne
na ples, prišla aj ropucha. Samozrejme
vyfintená. Ropucha sa trochu bála, že sa
princovi nebude páčiť. Ale predsa tam
išla. Stromárka, ako vždy, prala a uprato-
vala. Pretože mala po toľkej práci už 

suchú pokožku, tak skočila nachvíľu do
vody. Preto, že už bol večer a ropucha
bola z toľkého tancovania unavená, tak
nasadla do koča a cválala domov. Ale pre-
to, že bola zima, tak sa koňom podšmykli
kopytá a koč aj s ropuchou sa prevrátil do
vody. A preto, že tá voda bola plná žabu-
riny tak akoby kúzlom ropucha zozele-ne-
la a od tých čias sú niektoré žaby zelené.

Miška Weiszová
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AKO SA POTKAN STAL LETUŠKOU

Bol raz jeden potkan, 
ktorý žil v lietadle. To lietadlo lietalo z Pra-
hy až do Košíc. Bolo mu tam ako v raji. Ži-
vil sa každou jazdou. Len čo ľudia po-
ložili batožinu, obed sa mohol začať. Takto
sa mohol najesť až do sýtosti. Jedol celú
jazdu. Lietadlo pristálo, ľudia vystúpili,
vyložili batožiny a čo nevidia... Chýbajú
im fotky, sošky, obrazy, dokonca aj smra-
dľavé ponožky. Takto šťastne si tam žil až
dovtedy, kým si ho nevšimol jeden z ces-
tujúcich. Potkan sa tak zľakol že ostane
bez domova, že radšej robí až do teraz
letušku, a nosí ľuďom ustrice na linke
Praha – Košice.

Bola raz jedna myš,
úplne obyčajná myš. Volala sa Júlia. Júlia
raz išla do mesta a tam našla bič. Odbehla
s ním do lesa. Nevedela, čo s ním. „Čo je
to? Je to na jedenie? Zobrala bič do brlohu
a povedala si: „Pospím si a potom poroz-
mýšľam, čo s tým.“ Na druhý deň myš
Júlia išla do lesa aj s bičom, aby zistila, na
čo jej bude. Potom sa veľmi zľakla veľké-
ho tieňa. Bol to tieň koňa. Tak sa zľakla, až
pleskla bičom, kôň sa splašil a odbehol
preč. A ten kôň mal na chvoste zvonec
a rozprávky je koniec.

Miška Weiszová  

Janko Švasta  

AKO SA... ZABUDLA SOM NÁZOV

FILIPOVE VTIPY

Vieš čo je maximálna slušnosť? 

Keď vodič autobusu uvolni starenke miesto.
Čo je to maximálna vytrvalosť? Čakáš

kým na teba volské oko žmurkne.Vieš čo je maximálna slušnosť? 
Keď vodič autobusu uvolni starenke miesto.

1. Voda pramení na rôznych miestach v prírode, ale aj z vodovodu.
2. V skúmavke vidíme, že kyslík je neviditeľný.

3. V stredoveku boli ulice také úzke, že sa na nich mohli sotva vyhnúť štyri autá.
4. Napoleon prenikol až do Číny, kde si podmanil Alžírsko a Saharu.

5. Na plantážach sa pestuje kakaovník, makovník a orechovník.
6. O záhrady sa starajú záhradníci, o polia Poliaci a o vinice vinníci.

7. Nielenže mám malé topánky, ale ešte ma aj tlačia.

Tomáš, ktoré z dobrodružstiev Julesa Verna by si chcel prežiť?
Dva roky prázdnin.

Filip Demáček
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Emma Jaboreková
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ANGLICKÝ KÚTIK

Matúš Ivanovič

Paula Mruškovičová
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ANGLICKÝ KÚTIK

Jakub Kalousek
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Jakub Kalousek

Lea Laurenčíková
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ANGLICKÝ KÚTIK

Lea Laurenčíková



SPLAV 2012


