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Moje záľuby 

Koľko  ľudí, toľko  chutí a možností, ako tráviť voľný čas. V tomto je každý z nás jedinečný 

a má rôzne záľuby. 

     Mojou najväčšou záľubou je hra na gitaru. Na začiatku som navštevovala krúžok, no 

potom som sa rozhodla pokračovať ako samouk. Zo začiatku  to bolo, samozrejme, ťažké. 

Začnú vás bolieť prsty, musíte sa naučiť akordy a vedieť ich striedať rýchlejším tempom. No 

výsledok stojí vždy za to. Tiež ma baví kreslenie a tvorivá práca. Ak si chcem oddýchnuť, 

najčastejšie siaham po papieri s ceruzkou. Počúvanie hudby je tiež niečo, čo obľubujem. 

Slúchadlá mi nikdy nemôžu chýbať.  

Záľuby sú dobré nielen na vyplnenie voľného času, ale zároveň sú aj prostriedkom, ako sa 

môžeme rozvíjať mnohými spôsobmi. Preto sa nikdy nevzdávajte toho, čo vás baví a napĺňa.           

Juliana  Hricová 

Knižné leto 

Na letné prázdniny sa teším najmä preto, lebo vždy siahnem po knihách. Od malička čítam 

knihy veľmi rada, ale keďže mám cez školský rok veľa povinností, viac kníh prečítam cez 

prázdniny. Kniha, ktorú som prečítala ako prvú, bola Harry Potter a Kameň mudrcov. Do 

sveta kúziel som sa ponorila s obrovským nadšením a so zatajeným dychom som prečítala 

všetkých 7 kníh. Takto moja láska ku knihám stúpala a ja som prečítala ďalšie a ďalšie. Toto 

leto som prečítala 5 skvelých kníh.  Kniha Jane Eyre bola zároveň aj mojou prvou knihou, 

ktorú som prečítala v angličtine. Nebo nie je výmysel a 90 minút  v nebi sú sfilmované knihy 

založené na skutočných udalostiach. Mŕtve dievča neklame je kniha, ktorú by si mali prečítať 

najmä tínedžeri a nakoniec knihu Severská mytológia odporúčam všetkým milovníkom 

´´marveloviek.´´ Dúfam, že som vás aspoň trochu inšpirovala a že sa vám tieto knihy budú 

páčiť tak ako mne. 

Nikola Šaradínová 

 

My yourney to English 

When I was younger I hated English. I didn't understand why I should learn a new language 

that I´ll never use. There are not a lot of jobs in Slovakia where using English would help you. 

I don' t remember the exact moment when I started to like English but since then English has 

become my favourite language. I started reading books and watching movies in English. I also 

took part in English Olympiad with my teacher. Last year I met a lovely girl there that I still 

keep in touch with. The only problem is that I understand English more than Slovak. 

Sometimes when I talk to my parents or friends I switch to English or I forget a certain word 

in Slovak and then my friends have to guess what I mean.    

Stella Kačurová 

 



Vojenské historické múzeum vo Svidníku a Vyhliadková veža na Dukle 

Na začiatku školského roka sme boli my, deviataci spolu s ôsmakmi na exkurzii vo 

Vojenskom historickom múzeu vo Svidníku a na Vyhliadkovej veži na Dukle. Múzeum bolo 

veľmi zaujímavé, naučili sme sa niečo nové o prvej a druhej svetovej vojne. Po zhliadnutí 

krátkych filmov o druhej svetovej vojne sme v areáli múzea obdivovali tanky a lietadlá. 

Navštívili sme aj pomníky hrdinov druhej svetovej vojny. Po skončení prehliadky sme sa 

premiestnili na Vyhliadkovú vežu na Duklu. Hore sme mohli ísť výťahom alebo schodmi. 

Veža dosahuje výšku 49 metrov. Videli sme z nej hranice s Poľskom a počuli zaujímavé 

príbehy z druhej svetovej vojny. Táto exkurzia sa nám veľmi páčila. 

Nikola Kaščáková, Viktória Pačutová 

Cesta k dejepisu 

Keď si spomeniem na 5. ročník, dejepis som vôbec nemala rada. Vždy som hovorila, že je to 

nudný predmet a nikdy som sa netešila na žiadne hodiny  dejepisu. Keď sa v ďalšom ročníku 

blížilo školské kolo dejepisnej olympiády, učiteľka sa ma opýtala, či ju neskúsim. Po dlhšom 

váhaní som súhlasila. Okrem mňa sa jej zúčastnili ďalší dvaja spolužiaci. Test som napísala 

celkom rýchlo, no keďže som ešte mala čas, všetky odpovede som si skontrolovala. A dobre, 

že som to urobila, pretože v teste som si našla veľa chýb. Zobrala som si teda ponaučenie, aby 

som sa nabudúce tak neponáhľala. O niekoľko dní som sa dozvedela pre seba nepotešujúcu 

správu. Postúpila som na okresné kolo. Niekoho by to potešilo, no mňa, keďže som dejepis 

nemala rada, to nepotešilo vôbec. Neskôr začali prípravy a veľa učenia. Úprimne, vôbec sa mi 

na ňu nechcelo učiť. No nakoniec som to zobrala zodpovedne a snažila sa naučiť všetko 

potrebné. V deň olympiády som bola celkom nervózna, pretože som na takúto súťaž šla 

prvýkrát. Po privítaní organizátorom sme začali písať. Po prečítaní úloh som si myslela, že 

skončím posledná. Ale aj tak som sa snažila napísať všetko, čo som vedela, alebo si aspoň 

tipnúť. Na druhý deň ma učiteľka zastavila s tým, že už vie výsledky. Čakala som hocičo, no 

jej odpoveď ma prekvapila. Pri vete „Skončila si na 2. mieste“ som si myslela, že niekto 

sfalšoval výsledky alebo som zle počula. No bola to pravda. Ako odmenu som dostala diplom 

a niekoľkoeurovú poukážku do obchodu TESCO. Myslela som si, že to mám za sebou, no 

opak bol pravdou. V 7. ročníku sa ma totiž učiteľka spýtala, či by som nešla znova. Dlho som 

váhala, no nakoniec ma presvedčila. A tak to opäť začalo. Veľa učenia a veľa testov. V deň 

olympiády som už nebola nervózna, len som si priala mať to rýchlo za sebou. Tento rok mi 

však otázky a úlohy na olympiáde neprišli až také zložité a vypracovala som ich rýchlo. 

Poobede som sa dozvedela svoj výsledok. A čo naň povedať? Bol taký istý ako pred rokom. 

No tentokrát som postúpila na krajské kolo do Prešova. Krajské kolo bolo  náročnejšie, ale 

snažila som sa  naň  svedomito pripraviť. Úlohy  boli pre mňa náročné, ale nakoniec som bola 

úspešnou riešiteľkou. V 8. ročníku som na olympiádu šla opäť, no našťastie som už druhá 

nebola. Bola som úspešnou riešiteľkou, čiže žiakom, ktorý získal viac ako 60 bodov. Teraz 

v 9. ročníku sa ešte len rozhodujem, či opäť pôjdem na Dejepisnú olympiádu. Od 5. ročníka 

sa mi názor na tento predmet celkom zmenil, no stále som si k tomuto predmetu celkom 

nenašla cestu.  

Júlia Haňová 


