
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ozveny 
Časopis ţiakov ZŠ s MŠ Okoličianska 404/8C, 

Liptovský Mikuláš 

Ročník: IV.                                        Číslo: II.                                         Šk. rok: 2019/2020 
 

 

Milí naši čitatelia, 

dostáva sa Vám do rúk mimoriadne vydanie nášho školského časopisu Ozveny, ktoré je  vytvorené z Vašich prác 

napísaných z úcty a z lásky k nášmu materinskému jazyku pri príleţitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka. 

Ako iste viete, v uplynulých dňoch sme na hodinách slovenského jazyka vytvárali básne, rozprávky a úvahy, ktorými sme 

chceli prejaviť svoj vzťah k materinskému jazyku. Na týchto hodinách vznikli krásne a veľmi milé dielka. Okrem toho, ţe 

časť z nich si môţete prečítať na nástenkách v pavilóne A a B, rozhodli sme sa, ţe Vaše práce vytvoria zborník, ktorý 

bude reprezentovať náš i Váš úprimný postoj k materinskému jazyku. A verte nám, skutočne sme veľmi hrdí a dojatí 

z Vašej kreatívnej práce!      

Do zborníka sme zaradili aj kvízy pre našich deviatakov, v ktorých si zmerali svoje sily v hľadaní správnych významov 

frazeologizmov.  

Bez ďalších zbytočných slov sa pohodlne usaďte a začítajte sa do mimoriadnych riadkov. Príjemné čítanie Vám praje  

redakcia školského časopisu Ozveny 

 



 

 
 

Vybrané slová 
 

Vybrané slová sme sa naučili, 
aj v písomkách sme ich pouţili. 

 
Najprv sa nám ich učiť nechcelo, 

ale keď boli jednotky, tak nám bolo 
veselo. 

 
Vybrané slová dodnes vieme 
a zabudnúť ich nechceme. 

 
Naučili sme sa všetky, 

aj keď sme dostali dve päťky. 
 

Vybrané slová poznáme. 
Vieme ich uţ dlho. 

 
Budeme radi, keď niečo nové spoznáme, 

a zostane nám to nadlho. 
 

Natália Cibáková, VII. 

 

 

Materinská reč 
 

Jedno miesto krásne je na svete, 
v strednej Európe ho nájdete. 
To miesto Slovensko sa volá, 
je to krásne domovina moja. 

 
Tá domovina sa s našou rečou 

spája, 
rozumejú jej tam všetci – aj ja. 
Jazyk vznikol dávno predtým, 

ako som sa narodil. 
To Cyril a Metod ho krásne 

zveľadil. 
 

Boli to veru ťaţké dejiny, 
ktoré sa udiali za vznik mojej 

domoviny. 
Mnohí ľudia jej svoj ţivot 

zasvätili, 
aby sme my slovenčinou hovorili. 

 
Tú lásku k rodnej reči 

od mala vštepenú máme. 
A kaţdý za tú lásku 
ďakuje svojej mame. 

 
Tomáš Krčula, VII. B 

 

 

 

 

 

 



 

 

Slovenský jazyk 
 

Slovenský jazyk rada mám, 
slovné druhy spoznávam. 
Podstatné mená najľahšie 
a prídavné mená najťaţšie. 

 
Gramatiku v láske nemám, 

diktáty, tie stále nedám. 
Dĺţeň, mäkčeň, bodka, čiarka, 
zabúdam ich písať, skrátka. 

 
Rod, číslo, pád a vzor, 

to je pre mňa vţdy horor. 
Muţský, ţenský ovládam, 

Ale stredný nezvládam. 
 

Učiteľka vyvoláva, 
vybrané slová nám len dáva. 

V škole nás dosť naučila, 
sedmičku som dokončila. 

 
Uţ máme bystré hlavičky, 

toto je koniec básničky. 
 

           Viktória Iľanovská, VII. B 
 

          
      

 

Materinský jazyk 
 

Dostal som úlohu napísať básničku, 
nedá sa mi nespomenúť 

na moju mamičku. 
 

Od mala sa o mňa 
s láskou starala, 
písmenká a slová 

ma po slovensky učila. 
 

V celom svete je jazykov 
nekonečne veľa, 

pre kaţdého je dôleţitá 
tá reč tvoja. 

 
Môţeme sa učiť aj nemecky, 

anglicky. 
Nikdy tie slová nebudú 

ako od mamičky. 
 

Aj keď budem ţiť 
Niekde ďaleko, preč, 
Nikdy nezabudnem 

na svoju materinskú reč. 
 

                Richard Kello, VIII. B 

 

 

 



 

 

Rozprávka o vybraných slovách 
 
     Bolo to dávno ešte vtedy, keď sa v škole neučili vybrané slová. Do tejto školy chodieval 
jeden bystrý ţiačik Jurko. Učitelia učili ţiakov písať po obojakej spoluhláske mäkké a tvrdé 
i , ako chceli. Bola to jednoducho katastrofa.       Jedinému Jurkovi to prišlo čudné.  
,,Nemôţe sa to predsa písať len tak hala-bala. To nie je moţné a dokáţem to!“ povedal si 
Jurko a vydal sa do sveta. Ako tak išiel kopcami, lúkami, uvidel nádhernú jaskynku. Vošiel 
dnu a tam sedel starý pán s dlhou bradou.  
,,Dobrý deň!“ povedal Jurko.  
,,Uţ na teba čakám.“ odpovedal starček a pozval Jurka dnu.  
,,Prepáčte pane, ale som na ceste do sveta. Snaţím sa zistiť prečo sa po takom B môţe písať 
aj mäkké i aj tvrdé y.“ 
„Tak to si tu dobre,“ odpovedal starček a podal chlapcovi obrovskú mapu s nápisom 
Vybrané slová.  
,,Vybrané slová? A to je čo?“ vypytoval sa chlapec.  
,,To sú slová, kde sa píše tvrdé y po obojakej spoluhláske. Na mape sú vyznačené obojaké 
spoluhlásky. Nájdi ich, uhádni ich hádanku a vybrané slová sa vrátia do školy.“  
     Chlapec starčekovi veril a vybral sa na cestu za vybranými slovami.  
,,Na mapke, ktorú mi dal starček, vidím B. Vyzerá to, ţe je ukryté v riečnej doline. Idem 
tam.“ Chlapec sa dostal do riečnej doliny a tam našiel B.  
,,Dobrý deň pán B. Počul som na vás samú chválu! Vraj sú vaše vybrané slová najkrajšie zo 
všetkých!“ 
„To je pravda,“ odpovedalo B, ,,ale moje vybrané slová sú len moje. Nikdy sa ich nebude 
nikto učiť.“ 
„ Ale pán B, deti v škole sa potrebujú učiť vybrané slová!“ 
„To je pravda, chlapček, ale nie sú zadarmo. Ak ich chceš získať, musíš uhádnuť moju 
hádanku,“ povedalo B a usmialo sa na chlapca. 
, No či vieš, ako sa nazýva chlapec, ktorý je múdry a šikovný?“ Jurko sa zamyslel, ale 
napokon si spomenul, ţe keď si dobre urobil domácu úlohu, babka mu povedala, ţe je bystrý.  
,,Takémuto chlapcovi sa hovorí ,ţe je bystrý.“ 
„ Uhádol si! Máš mať moje vybrané slová!“ Vybrané slová sa vrátili do školy a deti sa ich 
začali učiť. Zatiaľ, čo sa deti učili vybrané slová po B, Jurko uţ hádal hádanku od 
spoluhlásky M.  
,,Je to klzké, umývame si s tým ruky a je to krásne voňavé.“ 
 „Mydlo!“ vykríkol chlapec a vybrané slová po M boli v škole.  
      A takto to pokračovalo aj s P, R, S, V a Z. Jurko uhádol všetky hádanky a deti sa učili 
vybrané slová. Cestou naspäť sa poďakoval starčekovi a keď sa vrátil do školy, zistil, koľko 
vybraných slov sa bude musieť učiť. Jurko to však zvládol ľavou zadnou a dostal jednotku 
s hviezdičkou a odvtedy sa v škole učia vybrané slová všetci ţiaci.  
 

          David Freissl, V.B 

           
 



 

Môj materinský jazyk 
 

Nie som veľký Andersen, 
preto píšem túto báseň. 

Mám veľký zvyk, 
pouţívať materinský jazyk. 

 
Moţno ako nik, 

stúpam si aj na jazyk. 
Ach, tá naša slovenčina 

býva občas drina. 
 

Litika a gramatika, 
bude riadna tematika. 

Na slovine píšem diktát 
a dáva mi veru zabrať. 

 
Aké i tam napíšem? 
To naozaj neviem... 

Bodky, dĺţne, mäkčene, 
mám to v hlave zmätené. 

 
 

 

 
Vybrané slová si spomínať, 

kto si to má pamätať? 
Dodrţiavať pravidlá je veda, 

rozmýšľať však treba. 
 

Slovenčina, slovenčina, 
bernolákovčina nebola by 

drina. 
O veľa korektúr 
zaslúţil sa Štúr. 

 
Na litike veľa čítať 

a potom aj veľa písať. 
Poézia a próza je veselá, 

veľa času zaberá. 
 

Milý je jazyk slovenský, 
ľúbozvučný, nádherný. 
Ako ho však nemať rád? 
Slovenský jazyk je môj 

kamarát. 
 
             Peter Kojš, VIII. B 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ako slovné druhy vymysleli vetu 

 Jedného dňa sa podstatné mená vybrali na prechádzku. Na chodníčku 

stretli prídavné mená so zámenami. Podstatné mená sa ich opýtali či 

náhodou nechcú ísť s nimi. Súhlasili a dohodli sa, ţe vyhľadajú číslovky 

a slovesá. Chýbali im ešte príslovky a predloţky, ale tie práve vtedy 

prekladali príslovia. Vybrali sa za nimi, ţe ich pôjdu zavolať. Keď ich 

uvideli, tak sa veľmi potešili. Zistili, ţe im ešte niekto chýba. Príslovky 

a predloţky si spomenuli ešte na spojky, častice a citoslovcia. Úbohé slovné 

druhy stáli v rade na trojitú zmrzlinu na ôsmom, deviatom a desiatom 

mieste.  

 Keď sa všetci stretli, veľmi sa zaradovali a rozhodli sa, ţe okrem 

prechádzky ešte niečo podniknú. Dostali nápad, ţe utvoria vetu, ktorá sa 

preslávi vo všetkých učebniciach. To budú mať všetci ţiaci radosť!                              

Dali hlavy dokopy a začali vymýšľať aţ sa im z hláv parilo. Vraví sa viac 

hláv – viac rozumu! Zrazu prišli  na to, ako to urobia! Presúvali stoličky 

a kreslá vo vete, kým nevznikla veta, v ktorej nechýbal ani na jeden jediný 

slovný druh. A tá slávna veta znela:  

Ahoj, dnes určite prídu na hodinu dvaja naši milí učitelia a riaditeľka! 

A podstatné mená sa pri tejto slávnej vete znovu naparovali, ţe sú nielen 

prvé, ale ich je vo vete najviac.   

Tobias Ivanov, V.B 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Láska k materinskému jazyku 

 

    Je mnoho druhov lásky. Na jednu však zabúdame. Je to láskyplný vzťah k nášmu 

materinskému jazyku. 

Dostali sme ho do vienka, prihovárala sa nám ním prvá osoba, ktorú sme po 

narodení vzhliadli - naša mama.                                                                          

Slovenčina je krásny jazyk, no má i mnoho odtieňov a podôb. Dokážeme v nej nájsť 

slová na každú príležitosť, dá sa ňou vyjadriť láska, nenávisť, jemnosť i hrubosť, má 

schopnosť vystupňovať sa a je dokonalá. 

   V porovnaní s ostatnými jazykmi, má v sebe ukryté jemné rozlíšenia a drobné 

detaily, typické len pre náš jazyk. Je zaradená medzi tie jazyky, ktoré sa učia 

najťažšie. To preto, že máme rody, pády i pádové prípony, eufemizmy i pejoratíva, 

ako aj nárečové slová. Je vzácnosť, ak si národ aj v pestrosti reči uchováva svoj základ 

a históriu. 

    Náš jazyk je ako plastelína. Okrem pevného jadra našej pôvodnej slovnej zásoby, 

primiešavajú sa doň medzinárodné slová a v poslednom čase ho „vylepšuje“ a hodne 

ovplyvňuje hlavne angličtina. Je to nevyhnutné, veď nežijeme v bubline, svet okolo 

nás je našou neoddeliteľnou súčasťou. Príjmime do nádhernej slovenčiny aj nové 

veci, doprajme jej modernizmu,  no  zachovajme si jej krásu, čistotu a originalitu.  

    Národ sa vtedy stáva národom, keď má vlastný jazyk, vlastné územie a štátne 

symboly. My, Slováci, máme nádhernú krajinu, ktorú pôvabná slovenčina vyzdvihuje 

ešte viac. Mať národnú hrdosť je dôležité a mnohokrát pripomínané.                                                                                                       

Ruku na srdce, rodáci. Máme ju však ešte? Nosíme v srdci pravú hrdosť a lásku 

k nášmu jazyku?                                                                                                                  

Ak áno, prečo poniektorí Slováci, takmer hneď po prekročení českých hraníc 

„automaticky“ prejdú na češtinu? Hoci znie ich ústami neprirodzene,  nevšímajú si 

to. Prečo Slováci rýchlo nahradia svoj rodný jazyk tým, v ktorého krajine aktuálne 

žijú a nevštepujú svojim deťom svoj rodný jazyk?  

 Našťastie sú aj takí , čo si to uvedomujú  a so slovenčinou sa prezentujú s hrdosťou. 

Vďaka Vám, zahraniční Slováci, ktorí žijete v našich tradíciách a našu reč 

uchovávate ako poklad vo svojich srdciach.   

    Želajme si, aby ich, aby nás, ktorí nezabudnú na svoju rodnú reč, bolo viac. 

Máme studnicu bohatstva - našu reč, tak si ju chráňme!                                                                                                                                                             

                                                                                             Alexandra Vyšná, IX.A                                                                                                                                              

 

 

 



 

 

Materinský jazyk 
 

Vybrané slová a slovné druhy 
Dôleţité sú vybrané slová, 
aká by slovenčina bez nich 

bola? 
Poznáme z nich kaţdé 

slovíčko, 
vieme, kedy písať tvrdé íčko. 

 
Od malička sa ich učíme, 
nezabudnúť ich skúsime. 

Vybrané slová po b, m, p, r, s, 
naučili sme sa aj po v a z. 

 
Slovných druhov je desať, 
päť z nich sa dá ohýbať. 
S ostatnými nepohneme, 

aj keď sa roztrhneme. 
 

Svoje gramatické kategórie 
majú, 

všetci z nás ich poznajú. 
Rod, číslo, pád plus vzor, 

daj si na to pozor! 
 

       Samuel Bohunčák, VIII. B 
 

 

Materinský jazyk 
 

Slovensko je moja vlasť, 
tu som sa narodil 
a tu chcem rásť. 

A hoci máme jazyk 
jeden na svete z najťaţších, 

pre mňa je a bude 
vţdy ten najkrajší. 

 
Ţe občas neviem, 

či mäkké či tvrdé i? 
Nevadí, aj tak to, čo potrebujem 

povedať, 
viem bez problémov vyjadriť. 

 
                Tobiáš Vetrík, VIII. B 

   

                  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Oblečená do najlepších šiat 

Jazyky? Sú naozaj také dôleţité? Tým mojím rodným  je slovenčina. 

Nádherný, spevavý jazyk, ktorým rozprávam, ktorým som vyslovila prvé 

slová.                                                                                                             

Aké by to bolo keby neexistovala? 

Svet je plný rôznych jazykov. Ak by nebolo dôleţité zaobaliť naše myšlienky 

do slov, neexistovali by. 

Ľudia však mali záţitky, chceli ich spoločne zdieľať. Mali ťaţkosti, chceli 

sa utešovať. Vymysleli jazyky, kaţdý národ svoj, aby si mohli rozprávať 

o svojich láskach, stratách, klebetiť i poučovať, tešiť sa i osočovať a rôzne 

iné veci do slov obliecť,  tak aby im nepovolaní nerozumeli.                         

Aj slovenčina patrí medzi ne. Znie ako štebotanie ranných 

vtáčikov. Prešla si dlhou a tŕnistou cestou, kým ju sám národ slovenský 

nespoznal. Slováci sa rozprávali nárečiami, to znamená ţiadne knihy, 

básne, rozprávky. Slovenčine to bolo ľúto, preto spoza rohu pošepla 

Ľudovítovi Štúrovi a jeho kamarátom štúrovcom: „Hééj, uzákoňte ma! 

Oblečte ma do tých najlepších šiat!" 

Robili preto naozaj všetko, bojovali za ňu, aby jej obliekli tie najlepšie šaty. 

Neskôr vďaka uzákoneniu mohlo vzniknúť mnoho románov, básní, 

denníkov, čítaných a úspešných. 

Básne plné citov a rozprávky o strigách, čertoch, vílach aj o najvzácnejších 

šatách.                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                     Alena Vránska IX.B 

 

 



 

 
Zvláštna rodinka  

 
     V jednom mestečku ţila veľmi zvláštna rodinka. Táto rodinka mala 
dvanásť členov. Nik nevedel, odkiaľ sa vzali. Keďţe si neboli veľmi 
podobní, v meste sa o nich povrávalo, ţe prišli z inej planéty, avšak to 
tak nebolo. Tieto podstatné mená prišli z krajiny, ktorá sa volá 
Slovensko.  
      Zvláštni ľudia mali aj veľmi nezvyčajné mená. Otec sa volal Hrdina, 
čo by nikomu neprišlo divné, keby svoje “hrdinské schopnosti“ 
neukazoval na verejnosti. Mama sa volala Ţena, čo ľuďom pripadalo uţ 
oveľa divnejšie, pretoţe beţne na ulici nestretávali ţenu, ktorá by sa 
volala Ţena. No a títo úţasní rodičia mali šesť krásnych detí a štyroch 
domácich maznáčikov. Najstarší sa volal Chlap a bol takou mladšou 
verziou svojho otca Hrdinu. Takţe bol vţdy v jeho tieni. Ich prvá dcéra 
sa volala Ulica. Deti sa jej od narodenia za to smiali a pýtali sa jej, ţe keď 
sa volá Ulica tak, či na ulici aj spí. Ulica bola z toho vţdy veľmi smutná. 
Mamina za svoj ţivot porodila aj dvojičky. Volali sa Dub a Stroj, avšak 
hneď, ako sa narodili, aj zomreli. Neţili ani desať minút. Nech im je 
zem ľahká. Ale na druhý pokus to uţ mamine vyšlo a porodila dvojičky 
dievčatká, ktoré sa volali Dlaň a Kosť. Aj keď si boli veľmi podobné, 
predsa sa v nejakých maličkostiach líšili. Dlaň, keď vyrástla, vyzerala 
naozaj ako ľudská dlaň, no a Kosť? Tá vyzerala úplne ako ľudská kosť. 
Keď tieto dve sestry kráčali po ulici, bolo celkom zábavné ich sledovať. 
Ich najstarší psík sa volal Mesto. A prečo sa tak volal? No povráva sa, ţe 
rodičia ho kúpili svojím deťom, keď sa zjavili na tejto zemi a pristáli 
v meste. Ďalšia bola rybička Srdce, ktorú Hrdina daroval svojej 
manţelke na výročie svadby. Deti ako darček k svojím prvým úspechom 
v škole dostali aj mačiatko, a to sa volalo Vysvedčenie. Toto mačiatko 
deťom vţdy pripomínalo, ţe kaţdá snaha sa cení. No a najzvláštnejšie 
na tejto rodinke podivínov bolo ich posledné zvieratko, pretoţe 
Podstatné mená mali doma zebru a táto zebra sa volala Dievča.  
     Myslím si, ţe po mojom výklade o tejto zvláštnej rodine si uţ nikdy 
nepomyslíte, ţe tá vaša je divná. 
                                                                            Rebeka Freissl, VIII. B 



 

 
Podozrivý Pytliak 

 
     V jednej malej dedinke ţili vybrané slová. Kaţdým dňom ich pribúdalo viac a viac. Keď 
bola dedinka plná, všetci sa spoznali okrem jedného slova Pytliak.  
     Po dvoch dňoch jedno slovo zmizlo. Bolo to Kopyto. A na ďalší deň zmizlo slovo Ryba. 
Kobyla a Býk sa začali báť. No a Rys, ten mal oči otvorené aj cez noc. 
     Obyvatelia mali podozrenie na Pytliaka, ale policajti Ryţa a Rytier nemali dôkazy, tak 
ho vykopnúť z dediny nemohli.  
     Raz, keď Pytliak niekam odišiel, susedia sa rozhodli ísť prehľadať jeho dom. No nič tam 
nebolo, iba nejaké haraburdy. Takí boli zvedaví, ale nič tam nevideli. Zrazu išla okolo 
Pýcha. Pýtali sa jej, či náhodou nevie, čo sa stalo Kopytu a Rybe. No a ona na to povedala: 
,, Oni odcestovali v noci mojou cestovnou kanceláriou na dovolenku do Paríţa." Vtedy 
vybrané slová pochopili, ţe sa báli zbytočne. Keby sa len báli, ale oni podozrievali chudáka 
Pytliaka z ich zmiznutia.  
     No a odvtedy sa susedia aţ tak do seba nestarajú. 
 
                                                                                                         Roman Holaza, V. B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materinský jazyk 

Ku kaţdému národu sa viaţu určité zvyky a tradície, spája ho spoločný jazyk 

a kultúra. Dnes sa zamýšľam nad tým, v čom spočíva výnimočnosť materinského 

jazyka. Aké by to bolo, keby sme všetci hovorili rovnako?                                                                                                                                                   

V kaţdej krajine sa hovorí iným jazykom. Ku jazyku kaţdej krajiny sa vzťahuje 

nejaká história.            Náš materinský jazyk je síce náročný,  no o to krajší a má 

svoje nepopierateľné čaro. Dokonca i v rôznych kútoch Slovenska sa reč líši. 

Kaţdý kraj má svoje nárečie,  prízvuk, tempo reči.                                               

Čo pre nás znamená materinský jazyk?                                                                                                     

Materinský jazyk by mal byť pre nás ten, ktorý najlepšie ovládame.                                                               

Jazyk, ktorý dobre poznáme a rozumieme jeho slovám.                                                                                    

Jazyk, ktorý najviac pouţívame a sme naň hrdí. Nemali by sme sa zaň hanbiť, 

pretoţe je to jazyk, ktorým rozprávajú aj naši starí rodičia. Je to jazyk, ktorým sa 

nám prihovárali naše mamy, keď sme ešte boli v kolíske. V ňom sme prehovorili 

naše prvé slová a v materskej škole prvé riekanky a básničky.                                                                                                                                                             

Neviem si predstaviť, ţe by na celom svete bol len jeden jediný jazyk.  Veď  

kaţdý jazyk si so sebou nesie svoju históriu, čaro a kaţdý má svoju krásu, ale ten 

materinský bude pre nás vţdy najkrajší. Bude pre nás jazykom, ktorý si nosíme 

v srdci, a preto ho nikdy nezabudneme. 

                                                                                            Linda Ţuffová, IX.B 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozprávka o slovných druhoch 

     Kráľ Jozef býval v zabudnutom meste zvanom Slovné Druhy. V tomto 

meste okrem neho ţilo len desať rodín. Volali sa Podstatné mená, Prídavné 

mená, Zámená, Číslovky, Slovesá, Príslovky, Predloţky, Spojky, Častice 

a Citoslovcia.  

     Kaţdá rodina v meste zohrávala svoju úlohu. Podstatné mená vydávali 

zákony o tom, ako sa jednotlivé osoby, zvieratá či veci budú volať. Prídavné 

mená boli veľmi dobrí kamaráti s Podstatnými menami, a tak sa im snaţili 

pomáhať v ich práci tým, menám týchto osôb, zvierat aj vecí dodávali šmrnc. 

Zámená sa naopak snaţili Podstatným menám prácu prekaziť, a tak kde 

mohli, tam zákony Podstatných mien porušovali. Číslovky sedeli celý deň 

v kancelárii a počítali a počítali, koľko vecí v meste majú. Bola to práca veľmi 

únavná, to mi môţete veriť. Slovesá, naopak, nemali chvíľu pokoja. Stále sa 

len za niečím naháňali a museli niečo robiť. Príslovky uţ boli otrávené z tých 

otázok, čo sa ich kaţdý pýtal. Celý deň dookola počúvali: „Kde?, Kedy?, 

Prečo?, Ako?...“ Predloţky sa celý deň len nudili. Snaţili sa pripojiť 

k slovesám, ale tie ich nechceli. Avšak, keď boli spolu s Podstatnými menami, 

stálo to zato. Spojky nič iné nerobili, len sa všetkých snaţili spájať, aby 

vytvorili jeden veľký tím. Najuhundranejšie boli Častice. Na všetko mali 

pohotovú odpoveď a nič sa im nepáčilo. Citoslovcia, to boli zase také 

ukričané deti. 

     Toto mesto bolo síce zvláštne, ale všetci v ňom ţili spokojne a dlhé roky 

vymýšľali po večeroch čarovné príbehy, pretoţe ich kráľ veľmi rád počúval.  

                                                                                       

                                                                                     Michal Demko, VIII.B 



 

                                                
Môj rodný jazyk 

 
Rodný môj jazyk, 
Najkrajší na svete. 
Rád ho ja počujem, 
Aj keď som vo svete. 
 
Prvé slová, prvé vety, 
Povedia aj malé deti. 
Slovenčinou rozprávať, 
to je radosť počúvať. 
 
Môj jazyk, moja slovenčina, 
tá reč moja rodná. 
Slovensko, moja domovina, 
tú kaţdý Slovák vţdy rád spomína. 
 
                                   Jakub Gaţo, 
VI. 

                                                
Slovenská reč  
 
Slovenčina, jazyk náš, 
Pekný prízvuk pri nej máš. 
Keď počuješ jazyk náš,  
hneď s ním krajší deň máš.  
 
Kaţdý nový sa ho učí 
aţ im v hlavách z toho hučí.  
Keď ho raz uţ ovládaš, 
v pamäti ho stále máš.  
 
Vţdy, keď príde cudzinec, 
obľúbi si našu reč.  
 
          Lenka Haligardová, VI.B 
 

 

                                         
Rozprávka o materinskom jazyku 

 
         O našom jazyku je známe, ţe je krásny, ale ťaţký. Bolo to dávno, ešte keď sa piesok lial 
a voda sypala. Ţil raz v jednom kráľovstve mladý princ, ktorý bol pekný, múdry, ale predsa len 
mal jednu jedinú chybičku – nerozprával. Všetci okolo neho rozprávali zvláštne a on ničomu 
nerozumel.            
         Kráľ jedného dňa vyhlásil, ţe kto naučí princa rozprávať, štedro ho odmení. Prichádzali 
rôzni ľudia, ale zbytočne, princ len nechápavo pozeral vôkol seba a stále mlčal.  
Raz na svitaní vkročila do paláca krásna dievčina, čistá ako ľalia. Keď ju princ zbadal, zatajil 
dych a čakal, čo sa bude diať. Dievča prehovorilo zvonivou rečou, ţe bude veľmi šťastná, ak 
princovi dokáţe pomôcť. Mládenec akoby zázrakom náhle prehovoril, ţe ho veľmi potešil jej 
príchod a poprosil ju, aby sa stala jeho hosťom. Hovorili spolu celé noci a dni nádhernou, 
ľubozvučnou slovenčinou.  
         Kráľ z vďaky ustanovil túto reč za spisovnú. A odvtedy sa z generácie na generáciu 
traduje príbeh o tom, ako sa z čistej lásky zrodila materinská reč.                 
                                                                                                       
                                                                                                               Milan Kokavec, VI.B  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moja materinská reč 

 

Materinská reč je tá, ktorú ma učila mamička.  

V ušiach mi znie uţ od malička. 

Trápili ma krkolomné slovíčka, 

ale o tom nie je táto básnička.  

 

Slovenčina je reč ľúbozvučná, 

po horách sa vznáša slovenská pesnička, 

dolinami sa nesie reč jasná, priamočiara, krásna.  

 

Slovensko je kraj síce malý,  

ale pretkaný rôznymi nárečiami.  

Od východu po západ kaţdé slovko má svoj 

unikát.  

Naša reč je pestrá, plná odtienkov a fráz,  

ale v celom šírom kraji nenájde sa jediný,  

kto by ňou nerozprával rád. 

 

Ja dúfam, ţe  svetom raz sa potúlam,  

mnoho jazykov i slov sa napočúvam,  

ale stále najkrajšie mi budú znieť  

slovíčka, ktoré ma dávno učila mamička,  

keď  večer zasvietila na nebi hviezdička 

Sebastián Ivanov, VI.B 

 

O materinskom jazyku  

 

Slovensko je národ veľký, 

ţijú v ňom chlapci a aj dievky.  

Starí, mladí aj detičky,  

všetci vedia po slovensky.  

Od prvého slova mama, 

slovenčina je nám známa.  

Blavák, Lipták, východniar, 

kaţdý má svoj rodný kraj.  

V kaţdom kraji iné nárečie, 

nie kaţdý mu však rozumie. 

                      Adam Pribylinec, VI.B 

 

            



 

 

            
 Materinský jazyk  
 
Slovenčina je reč krásna. 
Pre Slováka je aj vzácna. 
Materinský jazyk si nevyberieš,  
ale od mamy vţdy všetko berieš.  
Niekto sa ho aj rád učí,  
no väčšina sa pri ňom mučí. 
Na svete je vecí veľa, 
no nie všetky by si chcela. 
Niektoré však vedieť musíš,  
aj keď sa ich nerád učíš.  
Pravopis nie kaţdý vie  
a nie kaţdý mu rozumie.  
Na to máme učiteľa, 
aby zo mňa nebolo teľa.  
Mäkké a či tvrdé i,  
to je otázka naveky.  
Štúr mal v tomto navţdy jasno, 
No mne pri tom v hlave zhaslo. 
Uţ to nikdy nechcem zaţiť 
a preto sa budem snaţiť! 
 
                     Šimon Mojčák, VI.B 
  

 
Materinská reč  
 
Ľúbezná je slovenčina, 
no pre mňa je to divočina! 
Krásne znejú naše slovká, 
najprv jedno, potom stovka.  
 
Od malička aţ do teraz 
učíme sa pravidlá. 
Je ich mnoho a sú ťaţké, 
pre deti sú strašidlá! 
 
Aţ raz budem veľký, 
moţno pôjdem preč, 
ale navţdy budem vedieť 
svoju materinskú reč.  
 
Kaţdá rada pre mňa veľká,  
vrelá vďaka, pani učiteľka! 
                                         
 
                                  Tomáš Alman, VI.B 

 

 

      

           



 

 

Slovenská reč  
 
Jazyk môj rodný,  
ktorý počula som od mala, 
hlboko v mojej pamäti 
zakorenený zostáva. 
 
Pôvabné slová môjho slovenského 
jazyka 
vţdy pri srdci ma hrejú, 
najkrajšie zo všetkých jazykov, 
vţdy v ušiach mi znejú.  
 
Tá reč slovenská, 
Čo ľudia múdri skladali, 
Obetovali svoj čas a energiu, 
Keby sme si to do konca ţivota váţili! 
 
                     Selina Kaščáková, VI.B 

Materinský jazyk  
 
Pre niektorých jazyk ťaţký,  
pre Slovákov jazyk ľahký, 
je to jazyk slovenský.  
  
Keď sa ho učím, 
niekedy sa nad ním mučím. 
Diktáty sú pre mňa hračka,  
Básničky zas slovná naháňačka.  
 
Báseň v rodnom jazyku 
lahodí môjmu jazýčku. 
Nič krajšieho nie je, ver mi,  
ako slovenčina v našej rodnej zemi.  
 
         
           Viktória Katrenčiaková, VI.B 

 

 

 



 

Slovenčina  
 
Kde bolo, tam bolo, 
bola krásna krajina, 
volala sa Slovensko, 
kaţdého vţdy ohúrila.  
 
Deti chodia do školy  
a učia sa pomaly 
písať, čítať, počítať  
a nikdy sa nevzdávať.  
 
Často píšu diktáty, 
nacvičujú písať i/y. 
Je to veru ťaţká drina, 
táto naša slovenčina.  
 
Podstatné a prídavné mená, 
to isto nie je veta celá.  
Pridajú sa slovesá  
A krásne príbehy sypú sa.  
 
A čo potom s tvrdým y? 
Na to slúţia pomôcky.  
Vybrané slová zvládneš ako nik,  
veď si Slovák odborník! 
 
                       Lenka Plchová, VI.B 
 

            

Materinský jazyk  
 
Slovenčina moja drahá,  
Spoznávam ťa uţ od mala. 
Veď uţ od malého bába 
v ušiach si mi stále znela.  
 
Uspávanky, rozprávočky 
Počúval som od mamičky. 
Básničky či pesničky  
v škôlke ako maličký. 
 
Potom prišla škola, beda,  
slovenčina spať mi nedá. 
Bodky, čiarky, dĺţne, íčka,  
Uţ mám z toho červené líčka.  
 
Pády, členy, vzory, beda,  
Gramatika, to je veda.  
Spoznávanie mám však rád, 
Bude zo mňa hrdá ţiak.  
 
Zabrať si mi dala veru, 
Neľutujem ani chvíľu.  
Akoby len zneli básne, 
diela a ľudové piesne, 
keby naša slovenčina 
nebola tak krásne znela.  
 
Hrdý som ja Slovák, veru,  
na našu krajinu skvelú, 
na náš jazyk materinský, 
vţdy mi bude v srdci blízky.  
 
                            
                      Alex Veselovský, VI.B   
     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KVÍZ 

ZRNKÁ MÚDROSTI 

 

1. Keď vám niekto povie, že takmer prišiel o hlavu, 

znamená to:  

A/  bezhlavo sa do niekoho zaľúbil. 

B/  takmer prišiel o ţivot. 

C/  veľmi nad niečím premýšľal.  

 

2. Prišiť niekomu niečo za golier znamená:  

A/  zvaliť vinu na niekoho. 

B/  pripevniť mu na golier koţušinu. 

C/  vziať na seba zodpovednosť.  

 

3. Kto seje vietor, žne búrku znamená:  

A/  predpoveď búrky s víchricou. 

B/  následky zlého konania. 

C/  motivačné heslo poľnohospodárov pred   

ţatvou. 

 

4. Keď o niekom poviete: „Nemôžem ho ani cítiť!“ 

máte na mysli:  

A/ niekto sa vedľa vás vyzul a zapáchajú mu 

nohy.  

B/ máte upchatý nos a nemôţete sa nadýchnuť.  

C/ pociťujete voči niekomu nenávisť.  

 

5. Pustiť capa do záhrady znamená:  

A/  vyviesť zvieratá na pašu.  

B/  nerozumne konať.  

C/  zodpovedne sa starať o zvieratá.  

 

6. Keď niekomu poviete: „To si vypiješ!“, znamená 

to:  

       A/ Kto si čo prinesie, to si vypije.  

B/  Čaká ho bujará oslava.  

C/  Vyslovujete hrozbu pred negatívnymi 

následkami.  

 

7. Bojovať proti veterným mlynom znamená:  

A/  bojovať proti zakladaniu veterných 

elektrární.  

B/  boriť sa s vymyslenými prekáţkami.  

C/ bojovať s reálnymi hrozbami.  

 

 

8. Čo máte na mysli, keď poviete: „Chodí 

doňho iba duša spávať.“ 

A/ Hovoríte o človeku, ktorému na ničom 

nezáleží.  

B/ Hovoríte o rodinnej urne.   

C/ Hovoríte o človeku, ktorého ničí 

choroba. 

 

9. Ustálené slovné spojenie „Obarený pes 

sa i dažďa bojí“ označuje: 

A/ ustráchaného bojazlivého človeka. 

B/  týrané zvieratá.  

C/  strach z prichádzajúcej búrky.  

 

10. Keď sa niekto správa akoby bol z neba 

spadol tak je:  

A/ anjel 

B/ kozmonaut 

C/ hlupák  

 

11. Keď povieme o niekom, že toho by 

mohli na chlieb natierať, tak máme na 

mysli:  

       A/ tučného, mľandravého človeka  

B/  nerozhodného človeka  

C/  veľkého dobráka  

 

12. Mať sa ako červík v syre znamená:  

A/  žiť  v blahobyte.  

B/  byť uväznený.  

C/  byť stratený.  

 

13. Ustálené slovné spojenie Za korunu by 

hnal voš na tretiu dedinu označuje 

človeka:  

     A/  trpezlivého 

B/   naivného  

C/   lakomého 

 

14. Keď viete, odkiaľ vietor fúka, znamená 

to, že ste zistili:  

     A/  smer vetra 

B/   súvislosti medzi príčinami problému  

C/   ovládate určovanie svetových strán 

 

15.  Ustálené slovné spojenie 

„Darovanému koňovi na zuby 

nepozeraj“ znamená:  



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.   Ustálené slovné spojenie „Darovanému 

koňovi na zuby nepozeraj“ znamená:  

A/  byť vďačný za každý dar                               

B/  zmeškanú preventívnu prehliadku 

u stomatológa                                                        

C/  nehľadieť pri rozhovore niekomu na zuby, 

ale do očí  

16. Slovné spojenie nájsť Kolumbovo vajce 

znamená:  

A/  nájsť pštrosie vajce  

B/  nájsť vtipné, prekvapujúce riešenie  

C/  nájsť veľkolepé, ohurujúce riešenie  

 

17. Ustálené slovné spojenie Kam vietor, tam 

plášť označuje:  

A/  bezcharakterného človeka  

B/   energického človeka 

C/  hlučného človeka  

 

18. Ak sa o niekom obrazne vyjadríme, že sa 

mu triasli kolená, tak máme na mysli 

človeka, ktorý: 

A/  nesie na svojich pleciach priveľkú 

zodpovednosť  

B/   pociťuje veľký strach  

C/   neuniesol svoje bremeno  

 

19.  Keď je niečo pre vás hotový rébus, tak 

máte na mysli: 

A/   neriešiteľný problém 

B/    ľahké riešenie problému   

C/    nelogické riešenie problému  

 

20. Ustálené slovné spojenie pískať 

natenko znamená: 

A/ mať problém s hlasivkami 

B/ mať ťažký život  

C/ cítiť sa neisto  

             

 

KVÍZ Zrnká múdrosti II. 

 

1. Okrídlený výraz Prokrustova posteľ 

označuje: 

a) niečo, čo nás okliešťuje, obmedzuje, 

deformuje.  

b) niečo, čo nás rozmaznáva, obklopuje 

blahobytom a luxusom.  

c) niečo, čo nás rozptyľuje a odvádza 

našu pozornosť.  

 

2. Ustálené slovné spojenie rytier 

smutnej postavy označuje:  

a) človeka, ktorý sa nevie zmieriť so 

starobou. 

b)  človeka, ktorý usilujúceho sa 

o nemožné.  

c) človeka, ktorý stratil nádej.   

 

3. Rečnícku otázku Aj ty, Brutus? 

používame v situácii, keď sme:  

a) mimoriadne potešení zo spoločných 

záujmov, ktoré máme so svojimi 

priateľmi.  

b) mimoriadne sklamaní a rozčarovaní 

z nepochopenia a zrady svojho 

dobrého priateľa.  

c) mimoriadne pozitívne prekvapení zo 

správania svojho dobrého priateľa.      

 

4. Ustálené slovné spojenie bludný 

Holanďan či večný Žid označujú 

človeka, ktorý:  

a) si našiel svoje miesto na zemi.  

b) si našiel svoje miesto na zemi po 

dlhom hľadaní.  

c) si nedokázal nájsť svoje trvalé miesto 

na zemi.   

 

 



           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ustálené slovné spojenie bludný Holanďan či 

večný Žid označujú človeka, ktorý:  

d) si našiel svoje miesto na zemi.  

e) si našiel svoje miesto na zemi po dlhom 

hľadaní.  

f) si nedokázal nájsť svoje trvalé miesto na 

zemi.   

 

6. Ustálené slovné spojenie žiť vospust sveta 

označuje: 

a)  život, ktorý je naplnený pomocou iným. 

b)  život, ktorý je bezcieľny. 

c) život, ktorý je založený len na užívaní si. 

 

7.   Keď povieme v nejakej situácii, že mi z toho 

až oči prechádzali, tak máme na mysli: 

a) rozmanitosť vecí, veľké množstvo a výber.  

b) hrôzostrašné veci, ktoré nás desia.  

c) označenie skupiny veľmi pekných ľudí. 

 

8.   Okrídlený výraz prejsť si svoju odyseu 

označuje:  

a)  nezabudnuteľnú, príjemnú cestu. 

b)  byť na sklonku života.  

c) dlhotrvajúce putovanie s mnohými 

prekážkami.  

 

9. Ustálené slovné spojenie byť na jedno brdo 

tkaní znamená:  

a) byť si podobní v negatívnom zmysle slova.  

b) byť si podobní v pozitívnom zmysle slova.  

c) vychádzať z rovnakých podmienok 

a napriek tomu byť odlišní.  

 

10. Ustálené slovné spojenie byť ľstivý ako 

Odyseus znamená, že:  

a) vynikáte svojimi klamstvami a výhovorkami.   

b) vynikáte svojou vynachádzavosťou 

a úskočnosťou.  

c) vynikáte úlisnosťou a dotieravosťou.  

 

                       

11. Ustálené slovné spojenie pozerať sa na svet 

cez čierne okuliare označuje: 

a)  realistu. 

b) pesimistu. 

c) optimistu. 

 

12.  Ustáleným slovným spojením Panna 

Orleánska označíme človeka, ktorý vyniká:  

a) naivnosťou, prostoduchosťou 

a jednoduchosťou v myslení.  

b) smelosťou, nebojácnosťou a odvahou v boji 

za spravodlivú vec. 

c) nevinnosťou, telesnou čistotou 

a zdržanlivosťou.    

 

13. Ustálené slovné spojenie po nás potopa 

označuje:  

a) zámerné správanie, ktorým chceme vyvolať 

zmenu mravov v spoločnosti.  

b) spoločenské konanie, ktoré neprinieslo 

vytúženú zmenu a upadlo do zabudnutia. 

c) nedbanlivé správanie, pri ktorom nemyslíme 

na budúcnosť a osudy iných. 

 

14.  Ustálené slovné spojenie kladivo na 

čarodejnice označuje:  

a) kruté a násilné prenasledovanie zvyčajne 

nevinných ľudí.  

b) kruté, ale spravodlivé prenasledovanie 

vinných ľudí.  

c) predstierané prenasledovanie vinníkov.  

15.   Keď nejakú situáciu označíte ako Pyrrhovo 

víťazstvo, tak to znamená:  

a) že vaše víťazstvo bolo dosiahnuté za cenu 

mnohých obetí.  

b) že  vaše víťazstvo prinieslo so sebou veľkú 

zmenu. 

c) že vaše víťazstvo bolo bezvýznamné.  

 

Výsledky kvízov uverejníme v nasledujúcom 

čísle školského časopisu  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Vzory 

Kde bolo, tam bolo, kde sa voda liala hore kopcom, bola raz jedna kniha.  To nebola 

taká obyčajná kniha ako napríklad rozprávka o Popoluške či Snehulienke. V tejto knihe 

bývali vzory muţského, ţenského a stredného rodu.    

Jeden deň sa začali hádať o tom, kto je najdôleţitejší. „My sme najdôleţitejší!“ skríkli 

Chlap, Hrdina, Dub a Stroj. „Kaţdý nás predsa pozná, veď naše mená označujú riadneho 

chlapa.“ 

„ Haha, ţe chlapa!“ skríkli Ţena, Ulica, Dlaň a Gazdiná. „My označujeme pravé ţeny. 

A nielen veľkých chlapov.“ povedala Ulica. 

„Áno, to je pravda!“ pritakala jej Ţena. Počas tohto rozhovoru stredný rod takmer onemel 

a skormútené vzory Mesto, Srdce, Vysvedčenie a Dievča smutne sklonili hlavy a  smutne 

povzdychli: „My zas ničím výnimočné nie sme!“                                                                                      

„Sme len vzory bez významu.“ povedalo Srdce. Dievča dosvedčilo: „ Máš pravdu. Ani ja, 

ani Srdce, ani Vysvedčenie, ani Mesto nepomenúvame nič zaujímavé. Sme len obyčajné 

vzory stredného rodu.“  

„Presne tak! Dôleţité sme len my, vzory muţského rodu.“ spokojne sa naparovali vzory 

muţského rodu.  

Vtom ho prekričal niekto, kto práve otvoril knihu. „Nie, všetky ste rovnako dôleţité!“ 

„A ty si kto?“ skríkli všetky  vzory.  

„Ja som Artur  a myslím si, ţe pre nás ste všetky rovnako dôleţité ako je pre nás dôleţitý 

kyslík!“                                                                                

                                                                                                       Adelka Nedeľková, V.B 

                                        

 



 

 

 
Materinská reč  
 
Jednu krásnu reč poznám, 
slovenčinou ju volám.  
Veľmi rád ju preto mám,  
lebo s najbliţšími sa s ňou 
dorozumievam.  
 
Počúvam ju odmalička, 
učila ma ju moja mamička.  
Slovenčina je veľmi krásna, 
ale gramatika v nej je veľmi ťaţká.  
 
Kde mám písať aké „i“, 
ktoţe mi to poradí?  
Keď chcem byť s ňou kamarát, 
musím sa s ňou veľa hrať.  
 
Preto veľa písať chcem, 
nech slovenčine rozumiem.  
 
                          Nina Krčulová, V.B 
 

 
Materinský jazyk  
 
Vie to asi málokto, 
ţe uţ tento piatok  
má kaţdý rodný jazyk sviatok.  
 
Tým mojím je krásna slovenčina,  
ktorú má od narodenia  
učila milovaná mamina.  
 
Materinský jazyk si treba chrániť 
a mať rád,  
nikdy sa ho nevzdávať. 
 
Je to predsa poklad drahý, 
ktorý si človek so sebou nesie navţdy.  
 
                    Kubínová Karolína, V.B 

        
 

 

 



 

 

 
Krásna krajina 
 
Od Tatier k Dunaju 
všetci Slováci tu radi bývajú. 
Jazyk mimoriadny majú, 
všetci do bodky ním rozprávajú.  
Deti na lúke sa hrajú, 
riekanky si rozprávajú. 
Vo svojich detských srdiečkach  
radosť schovávajú. 
Rodná reč sa ich dotýka 
ako krídla vtáčika. 
Slovenčina sa v školách hrdo ozýva, 
rád sa ju učí kaţdý ţiak, 
v škole sa teší na diktát. 
Aj keď sa do sveta rozutekáme, 
na svoju rodnú reč nezabúdame.  
 
                                Dávid Salaj, V.B 
 

 
Slovenčina  
 
Bývať, bylina, mydlo, ryba, 
to je naša slovenčina.  
Kobyla, dobytok, rýchly, ryť, 
zákerný je ten ypsilónik.  
 
Ypsilóny všade, 
máme ich uţ plno v hlave.  
Ale máme čosi viac, 
my vieme i zmäkčovať! 
 
Láska tvrdo, ľúbiť mäkko, 
Všetci majú uţ v tom zmätok.  
Jediný, kto to všetko vie,  
Je náš Ľudovít Štúrovie.   
 
To vám bol muţ statný, súci, 
pre krajinu hoci aj v núdzi. 
Národovec hlavou, srdcom 
To on bol tým správnym vodcom!  
 
                      Sofia Jambrichová, V.B 

 

                                         

 

 

 

 

Váţení čitatelia, viac z Vašich prác sa nám do mimoriadneho čísla nevošlo, preto nám 

zachovajte svoju  priazeň a v nasledujúcom čísle Vám prinesieme ďalšie diela, ktoré sú oslavou 

nášho materinského jazyka.  

Dovoľte nám, aby sme sa prispievateľom do tohto čísla poďakovali i v mene našich čitateľov a 

učiteľov, pretoţe Vaša tvorba nás zahriala pri srdci!  Ďakujeme a „dočítania“, priatelia!  



 

 

 

 

 

 


