
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veronika, 6.A 

                 Súkromná spojená škola Prievidza 
 

   E-školáčik 
 

Ҩ  správičky  Ҩ  príbehy  Ҩ  rozhovory Ҩ  
reportáže Ҩ pozvánky Ҩ tajničky Ҩ hudba 

Ҩ veľa iného a zaujímavého Ҩ  
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       Nájdi ponaučenie v bájke 
Ryba a zajac 
Žila raz jedna ryba a jeden zajac. Zajac sa považoval za veľmi 

bohatého a ryba taktiež. Zajac mal veľa mrkvy a ryba veľa 

červíkov. Ryba so zajacom boli dobrí priatelia, ale keď sa raz 

stretli na súťaži v jedení, každý si o sebe myslel, že je najrýchlejší 

jedák. Začali spolu súťažiť, jedli, jedli, až sa prejedli a praskli. 

Súťaž nakoniec vyhral starý kocúr.                                        Evka, 6.A   

Opica a žirafa  
V ten deň bolo veľké teplo a opica sa rozhodla, že vylezie na 

strom do tieňa a zavesí sa na chvost. O pár minút na strome 

zaspala. Neďaleko žila žirafa, ktorá bola veľmi namyslená 

a myslela si o sebe, že je krajšia ako páv. Zrazu dostala chuť na 

jedlo, a tak sa blížila ku stromu, na ktorom spala opica. Žirafa sa 

zahryzla do ucha opici. Opica vyskočila do výšky a s boľavým 

uchom skríkla: „Tak ty sa chceš biť?“ Namyslená žirafa 

odpovedala: „Kľudne.“ Ale nikto ju nemal rád a opica mala okolo 

seba veľa kamarátov. Všetci sa spojili proti žirafe. Žirafa 

s úsmevom na tvári začala radšej utekať. Odvtedy žirafy nežijú 

s inými zvieratami, ale iba so svojou rodinou.                Sofia Š., 6.A 

Tanečnica hrošica 
Bola raz jedna hrošica,     Ukradla ho babičke 

volala sa Horčica.               na osedlanej kravičke. 

Veľmi rada tancuje            Keď prišla na súťaž,  

a dokonale stepuje.            zase na ňu doľahla záťaž.  

                                                                                                      

Prihlásila sa na súťaž,       Do sály vošla babička   

bola to veľká záťaž.           a s ňou aj malá kravička. 

Utekala na taxík,                 Babička robila porotcu, 

až za ňou ostal pásik.        vyhodila zo súťaže hrošicu.      Susie, 6.A 

Maľované čítanie 

 

 

 
 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj: internet 



  Našimi očami 

                           charakteristika 

 
 
 

 
 

Naša pani prezidentka sa volá Zuzana Čaputová 
a má 47 rokov. Na Slovensku je prezidentkou     
2 roky. Má stredne dlhé vlasy blonďavej farby. 
Jej oči sú hnedo-zelené. Jej pery majú veľmi 

peknú výraznú ružovo-černenú farbu. Je stredne vysoká s pomer-
ne peknou postavou. Oblieka sa elegantne. Väčšinou nosí šaty. Je 
veľmi múdra a  milá, rada sa usmieva. Medzi jej záľuby patria 
prechádzky v prírode a čas strávený s rodinou. Môj názor na ňu je 
normálny – myslím si, že na Slovensku jej to ide dobre, za 
prezidentku sa mi hodí a určite chce v tejto práci ďalej pokra-
čovať. Kristína, 6.A 
... Oči má výrazné a sú hnedo-zelenej farby. Nos je pomerne širší 
a pery sú červené ako ruža. Postava je vyššia a plnoštíhla. Oblieka 
sa ako elegantná dáma. Jej šaty a šperky  sú jednoduché a nie moc 
výrazné. Je múdra, lebo vyštudovala právnickú školu. Je vždy 
usmiata, ale vie aj kritizovať. Rada chodí do prírody a veľmi rada 
trávi čas so svojimi dcérami. Môj názor – je milá, dobrá a vždy 
pomôže. Lea, 6.A   
... Má dlhé blonďavé vlasy, vyššie čelo a oči sú 
hnedo-zelené. Má širší nos a plné pery. Je stred-
ne vysoká a  má primeranú postavu. Nosí pre-
važne elegantné šaty. Na verejnosti vystupuje 
milo a príjemne. Keď si už nájde nejaký voľný 
čas, strávi ho v prírode a so svojimi dcérami 
a partnerom. Môj názor na ňu som si ešte 
nevytvorila, ale príde mi inteligentná a milá. Veronika, 6.A  
... Na jej tvári ma vždy najviac zaujmú veľké hnedo-zelené oči a aj 
pekné biele zuby a široký úsmev. Pôsobí na mňa ako milá a prí-
jemná pani.   Ninka, 6.A  
... Je mi nesympatická, ale možno je to dobrý človek. Evka, 6.A 
... Vyzerá byť príjemná. Počúva veľa názorov. Neviem ohodnotiť 
jej prácu, lebo ju najlepšie nepoznám, ale aj tak dúfam, že bude 
úspešná. Jakub, 6.A             

 

      Správičky              

 

 

                   

SEPTEMBER           

  2. 9. – otvorenie šk. roka 2020/21 

  4. 9. – účelové cvičenie v prírode 

14. 9. – spoznávanie okolia Prievidze 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       16. 9. – 1. stretnutie ŽŠR  

 

 

 

 

21. – 25. 9. -  škola                                                                                                      

v prírode v T. Tepliciach 

 

 

                                                      OKTÓBER   

                                                            19.10. – testovanie profesijnej  

                                                                            orientácie žiakov 9. ročníka  

 

 

 

 

 

 

 

21. 10. – svetový deň jablka 

26. 10. – žiaci II. stupňa sa učia 

NOVEMBER                   online    

25. 11. – chute zdravých potravín a  SKUTOČNE ZDRAVÁ ŠKOLA 

 



             Nata Sabová 

je úspešná slovenská autorka, povolaním 
učiteľka žijúca v Smoleniciach. Vďaka príbehom 
s mysterióznymi prvkami, ktorých ústrednou 
témou je láska, si získala uznanie mnohých 
čitateľov.  
 

→ Debutovali ste románom Zuzanina skrytá  
tvár. Ako sa vám písala vaša prvá kniha?  
Prvý román a  vlastne aj druhý som písala ako terapiu. Ako 
verejnosť vie, lebo to neskrývam, mám ŤZP syna, s ktorým som 
doma ako opatrovateľka a občas je to naozaj ťažké, tak človeku 
dobre padne takýto relax. 
 
 

→ Presadiť sa ako spisovateľ nie je jednoduché. Aké boli vaše 
spisovateľské začiatky?  
K písaniu som sa dostala až pred štyridsiatkou a prvé dve knihy 
som písala s tým, že budú len pre mňa a pre zopár mojich blízkych, 
ktorým ich požičiam. A práve oni ma presvedčili, aby som prvú  
knihu ponúkla vydavateľstvám a  asi som natrafila na dobré 
obdobie, lebo mi vydanie knižky ponúkli v priebehu 2 týždňov. 
Dnes by to bolo ťažšie, možno až nemožné.  

 

     „Píšem neustále, je to pevná súčasť môjho života.“ 
 

→ Po prvom románe vyšla druhá kniha Ochrankyňa. Čo vás 
inšpirovalo k jej napísaniu? 
Povedala som si, že napíšem aj niečo pre mladšie čitateľky, a tak 
som umiestnila hrdinku na trnavské gymnázium medzi 
stredoškolákov, hoci ona sama má už oveľa viac rokov. Neviem, či 
je tá kniha jedinečná, ale je pravda, že práve pri nej si ma našli 
mladé čitateľky a mnohé mi písali, že vďaka mne zistili, že aj 
slovenské autorky vedia písať dobré mystery, fantasy, sci-fi a ja 
som rada, že mnohé z nich sú moje kamarátky a navzájom sa 
podporujeme.   

 

https://www.luci-lifestyle.com/post/rozhovor-nata-sabova 
 

Spišský hrad 
A tu ho máme. Majestátny 

ako vždy. 
Spišský hrad vznikol v 12. storočí.  
Koncom 13. stor. mal rozlohu skoro 
ako dnes. Prvá písomná zmienka sa viaže k roku 1214.  Patril 
kráľovským dynastiám Arpádovcov a Anjuovcov. V roku 1464 
prešiel do rúk Imricha Zápoľského.   V roku 1780  hrad podľahol 
ničivému požiaru. 
Stručné fakty: 

 Je to najväčší hrad v strednej Európe. 
 Bol jeden z mála hradov, ktoré odolali Mongolom. 
 Keď zomrel kráľ Ondrej III., v hrade bývali Omodejovci, 

ktorí pomáhali Karolovi I. Róbertovi stať sa kráľom. 
 Matúš Čák Trenčiansky tu utrpel porážku, keď obliehal 

hrad. Samozrejme mal dlhšiu históriu. Ale toto sú stručné 
fakty. 

 Na hrade žili: Ján Jiskra, Ján Imrich a Štefan Zápoľský, 
Omodej Aba, Juraj Turzo. 

... nález stredovekej latríny vo veži ...  

 

 

Stredné nádvorie: opevnený priestor 
s dnešnou hlavnou bránou vzniklo                   
v 14. storočí. Spojuje paláce s dolným 
nádvorím. Kapitánsky dom: používaný na 
vojenské účely bol považovaný aj za 

väzenie. Renesančná vstupná brána (turzovská brána): bola 
vybudovaná v 16. storočí, keď hrad patril Thurzovcom. 
Východné paláce: boli súčasťou obytných priestorov  neďaleko 
kasárni. Renovácie: Zápoľskovci reno-
vovali hrad z vojenskej pevnosti na 
gotické šľachtické sídlo. Thurzovci 
prestavali hrad na pohodlnejšie pánske 
sídlo. Čákiovci prestavali hrad tiež pod-
ľa svojich potrieb.                   Maxim, 7.A 



Vedeli ste že? 

Medzi najslávnejších vedcov a vynálezcov patrili ... 
Karl Benz (1844-1929) 
bol nemecký vedec, ktorý nevynašiel samohybný 
stroj ani motor, ale ako prvý vyrobil Motorwagen, 
motorové vozidlo. Patent naň získal         
v roku 1886 a v roku 1926 spojil svoju 
firmu s Gottliebom Daimlerom, meno 
firmy Daimler-Benz . 

Alfred Nobel (1833-1896) 
bol švédsky chemik a inžinier,  preslávil sa vynále-
zom dynamitu,  vďaka tomuto vynálezu sa stal 
jedným z najbohatších ľudí na svete. Za svoj život 
zaregistroval 355 patentov, napr. bol po ňom 
pomenovaný prvok nobélium. Založil najviac 
uznávané celosvetové ocenenie - Nobelova cena.  
Alexnader Fleming (1881 - 1955)  
bol škótsky lekár, mikrobiológ a farmakológ. V roku 1921 objavil 
látku ničiacu baktérie – lyzozým. Toho roku pred odchodom na 
dovolenku nechal ležať na stole misku s baktériami. Keď sa vrátil, 

v miske vyrástla pleseň okolo ktorej sa 
vytvoril kruh bez baktérií. Tak izoloval 
antibiotickú substanciu, penicilín z plesne, 
za ktorú získal Nobelovu cenu za medicínu. 
Svoj objav neskôr okomentoval slovami: 
 „Človek niekedy nájde to, čo nehľadá.“ 

Bratia Luis a Nicolas Lumiérovci (1864-1948) 
boli francúzski vynálezcovia a priekopníci vo 
filme a fotografii. V roku 1903 si dali 
patentovať autochróm, čo je technika na výrobu 
farebnej fotografie.  V roku 1895 uviedli  vo 
francúzskej kaviarni jeden z prvých filmov vo 
svete. Zakrátko sa chýry o pohyblivých obráz-
koch rozšírili a denne do kaviarne chodilo 2500 
ľudí na prvé kino na svete.              chlapci  z  9.A 

 Treba veriť  

zimná rozprávka 

Raz sa narodilo malé krásne 
dievčatko. Keď malo päť rokov, 
opýtalo sa svojej mamičky: ,,Mami, 
prečo máš ty tak rada Vianoce?“  

 

Jej mamička jej na to odpo-
vedala: ,,Lebo sa stretnú vždy celé 
rodiny a sú spolu a urobia si na seba 

čas. Sú spolu pri vianočnom stromčeku, a to je to krásne, čo robí 
Vianoce Vianocami.”  

 

,,Aha, no deti v škôlke hovorili, že to darčeky robia to 
krásne na Vianociach. Ty, mami, máš pravdu, nie deti zo škôlky!”  

 

O dva dni na to, keď bol Štedrý deň, a inak, volala sa 

Elizabeth, si rozbalila ten najväčší darček. A keď ho otvorila, tak si 

pomyslela: ,,Čo to je?” Až potom zistila, že to je stroj času. Bol tam 

gombík. Keď ho stlačila, tak videla naozaj to všetko krásne 

vianočné, čo jej hovorila mama. Keď zavrela oči, a potom ich 

otvorila, tak si všimla, že má krídla. Veľké, krásne, biele. Potom si 

všimla, že pri nej stojí Anjel. Ten Anjel jej povedal, že všetko čo sa 

deje to krásne, robia anjeli a škriatkovia, Zúbková víla, Dedomráz 

a iní. Oni robia deti šťastnými a pomáhajú im veriť, aby na 

nich nezabudli. Anjel nakoniec iba dodal, že ak jej ešte 

niečo nebude jasné, má 

stlačiť gombík. 
 

Dievčatko sa zobudilo, objalo 
svoju rodinu a bolo šťastné. Zazvonil 
zvonec a rozprávky je koniec. Evka, 6.A 



Môj príbeh o Harrym 

     Harry si dodnes myslel, že je úplne obyčajný chlapec. Nikdy 

nepoznal svojich biologických rodičov. Zomreli pri autonehode, 

keď mal Harry dva mesiace. Ale ako jediný prežil, ale neodniesol 

to bez ničoho, lebo na tvári mu zostala veľká jazva.  
 

     Keď mal Harry štrnásť rokov, býval so svojimi krstnými 

rodičmi, s ujom Vernonom a tetou Petúniou. Mali syna Dudlyho, 

ktorý mal jedenásť rokov. Ale Harryho nemali radi. No jediný, kto 

ho mal rád, bola jeho sova Hedviga. Raz v noci sa im do domu 

vlámal veľký a  tučný muž. Bol to profesor zo strednej 

čarodejníckej školy - ROKFORTU. Prišiel za Harrym. A profesor 

Hadrig mu povedal, že bol prijatý do Rokfortu. Harry mu na to 

povedal, že on čarovať nevie. Hadrig mu povedal, že mu po 

ceste povie tajomstvo. Harrymu totižto celý život tajili, že jeho 

rodičia boli známi čarodejníci pod menom POTTEROVCI. Harry sa 

to nakoniec dozvedel a zostal v nemom úžase.  
 

     Napokon prišli do Rokfortu a roz-

delili sa na dva tímy, na Slizolin                    

a Chrabromil. Harry tam spoznal zo 

súperiaceho tímu Slizolinu Draca 

Malfoya, svojho nepriateľa. A napokon 

stretol aj dvoch priateľov, ktorí ho 

vo všetkom podporovali,  Hermionu 

a Rona. Každý rok sa na Rokforte 

konal metlobal a tento rok išli proti 

sebe Harry a Draco. Harry metlobal 

vyhral aj napriek tomu, že mu počas 

súťaže Draco robil zle...     

                                                       Laura, 5.A 

Žiacka školská rada 
 

Naše prvé tohtoročné stretnutie sa konalo v stredu 16. 09. 2021, 

na ktorom sa zúčastnili zástupcovia všetkých tried, okrem                     

1. ročníka. Prvákom sme nechali najprv čas, aby si zvykli na 

školské povinnosti a v 2. polroku ich prizveme medzi nás.  

Tak, ako po minulé roky, uskutočnili sme voľby do ŽŠR 

s týmito výsledkami: predseda ŽŠR: Charlie Kleskeň, 9.A 

                                          podpredseda ŽŠR: Sebastián Varga, 4.A 

                                          pokladník: Maxim Hraňo, 7.A 

                                          zapisovateľ: Charlie Kleskeň, 9.A 

                                          fotografka: Daniela Humajová, 9.A.  

 

 

 

 

 

                                        Naše úlohy a ciele v tomto školskom roku:  

 Rozprávať sa a diskutovať na rôzne témy. 

 Zastupovať záujmy žiakov. 

 Zlepšovať spoluprácu  

       a informovanosť v triedach. 

 Pomáhať pri organizácii 

              akcií a súťaží v škole.  

 Zapájať sa do dobrovoľníc- 

       kych aktivít.                       ZK 



Recenzia knihy Rusko 
 

                     od  Pavla Hiraxa Baričáka 
 

     Asi rok dozadu vyšla kniha od známeho spisovateľa Pavla 
Hiraxa Baričáka s názvom Rusko a s viac ako len výstižným 
podnázvom zbožňované aj zatracované. Kniha ma od začiatku 
upútala a požičal som si ju hneď, ako to bolo možné. V knižnici 
som si najprv pozrel obrázky a prečítal viac strán. Neskôr som 
mal väčšiu chuť prečítať si ju, a tak som teda začal.  
     Autor knihy p. Baričák je veľmi dobrý spisovateľ, dokonca až 
taký dobrý, že cez jeho fotografie a slová som ako keby s ním to 
Rusko navštívil. Napísal ešte niekoľko veľmi dobrých cestopisov 
a to Ekvádor, Etiópia, Indonézia a Nepál a ešte napísal alebo skôr 
nafotil aj fotocestopis Nový Zéland.  
      Mnohí, hlavne mladí ľudia považujú Rusko za Mekku (keby ste 
nevedeli čo je Mekka, tak použijem iné slovo napr. stredisko) 
alkoholizmu, opilcov, autonehôd, vrážd a medveďov ako domá-
cich miláčikov. Ale sám autor až na jednu autonehodu vo veľkom 
Novogorde nič z toho osočujúceho zoznamu nevidel. Naopak, 
Rusko vnímal ako krajinu dobrosrdečných ľudí, krásnej prírody  
a teraz citujem z knihy, ako si autor zapamätal najväčšiu krajinu 
na svete.  „Rusko v roku 2018 mi zostane v pamäti ako 
fungujúca krajina, žiaden tretí svet či zaostalosť, ako vám 
môže byť kýmsi predkladané. Vymrel aj kult pripútanosti k 
alkoholu, zákaz voľného  cestovania či sila pečiatky. Naopak 
prekvapil ma hlad ruského ľudu po kultúre, bezprostredný 
záujem človeka o človeka, ale najmä nesmierna sila ruského 
ľudu prekonať všetko, čo mu cesta prinesie a to bez príliš-
ného šomrania, prosenia, žobrania”.  
     Túto knihu odporúčam požičať si ju alebo kúpiť a podporiť 
tým autora. To nie je reklama. Je to podpora ľuďom nakloneným  
slovanské štátom, ale aj ľuďom, ktorí si o Rusku myslia, že je také, 
aké bolo po páde železnej opony a každý si robí, čo chce. 
Posledné a veľmi vystihujúce slová tohto článku budú  znieť:  
krása, dobrosrdečnosť a odolnosť.       Ľudovít H. Kleskeň, 9.A 

Bájky zo šestky   
 

O sove  a prasiatku 
Raz múdra sova letela ponad ľudské 
obydlia a uvidela malé prasiatko, ako 
jedlo na skale, ktorá bola presne nad 
lepkavým blatom, ktorého sa všetky zvieratá v lese báli, pretože 
kto doň spadol, už viac z neho nevyliezol. Sova zletela k prasiatku 
a povedala mu: „ Prasiatko, dávaj si pozor, inak spadneš a už ti 
nebude pomoci!“ „Ale choď!“ odpovedalo prasiatko a ďalej si 
pochutnávalo na zvyškoch jedla, ktoré ľudia vyhodili. Sova sa 
zamračila a povedala: „Len si dávaj pozor, inak zle skončíš!“ 
Prasiatko len pokrútilo hlavou a pokračovalo vo svojej činnosti. 
Takto to išlo asi týždeň, keď vtom bolo prasiatko veľmi ťažké 
a skala sa prelomila, prasiatko spadlo a kričalo o pomoc. Najskôr 
nikto neprišiel, keď vtom si prasiatko všimlo sovu, ako letí 
priamo k nemu. Sova zletela dole a  iba smutne pozrela na 
prasiatko, a to vedelo, že už nikto nič nezmôže.  
Ponaučenie: Počúvaj rady druhých.                         Veronika, 6.A1  

 
 
 
 

 

 
 

O žirafe  a tučniakovi 
Jedného dňa sa narodili dve krásne zvieratká – žirafa a tučniak. 
Vtedy iste nevedeli, že budú najlepší kamaráti a ich príbeh sa 
začína práve teraz. Raz prišiel tučniak na dovolenku do Afriky. 
Ako tak išiel, zostal neskutočne smädný, hladný a unavený. Prišiel 
k obrovskej rieke Níl a chcel sa z nej napiť. Ako sa približoval 
bližšie a bližšie, zrazu z nej vyliezol veľký tučný krokodíl. Tučniak 
nahlas zakričal: „Pomóóóc!“ Začal utekať a bežal a bežal, až nara-
zil na veľký strom a bác, tučniak narazil hlavou do stromu: „Au, to 
bolí!“ Všetky zvieratá naokolo sa otočili, pozreli na neho a začali 
sa smiať. Strašne sa smiali a tučniak tam od bolesti kričal. Podišla 
k nemu žirafa a spýtala sa ho: „Je ti niečo, kamarát?“ „Áno, áno, 
bolí to,“ odpovedal. „To nič nie je.“ A odvtedy si žirafa a tučniak 
neustále pomáhajú.   
Ponaučenie: Nezáleží, ako vyzeráš, či si iného druhu. Záleží 
na tom, aké máš srdce.                                                               Lea, 6.A  



        Úvahy o demokracii 
                       Na to, aby sme sa mohli zamyslieť nad tým, či si ľudia 

demokraciu zaslúžia, je potrebné najprv pochopiť, čo to demokracia 

vlastne je? Demokracia je aj možnosť ľudí slobodne vyjadriť svoj 

názor, sloboda výberu povolania, výberu školy a zároveň možnosť 

slobodne cestovať.  

     Bola tu demokracia stále? Nie. Demokracia na Slovensku nastala 

udalosťou, nie tak typickou pre revolúcie, pomenovanou ako zrkadlo 

vtedajších udalostí - Nežná revolúcia. Nežná revolúcia je základ 

demokratického Slovenska. Nežnú revolúcia začali najmä mladí 

ľudia, ktorí chceli zmenu, zmenu režimu, ktorou je demokracia. 

Predchodcom demokracie bol komunizmus, politický režim, ktorý 

bol presným opakom demokracie.  

     Nakoľko komunizmus vládol pevnou rukou, ľudia si zaslúžili 

pocit slobody a voľna, ktoré si tak priali. Ľudia v časoch ukončenia 

komunizmu a vzniku demokracie poznali pocit strachu                         

z vojny, utláčania a prenasledovania. Postupom času sa však tieto 

pocity z ľudí vytrácali. Ľudia zabudli aké to bolo žiť v časoch vojny, 

v časoch nedostatku aj bežných životných potrieb. Keďže ľudia na 

tieto pocity zabúdajú, začínajú strácať základnú myšlienku 

demokracie, a to slobodu, slobodu slova, prejavu a napríklad aj 

cestovania. Aj napriek tomu, že hlavne mladí ľudia už nepoznajú 

históriu, vznik a základ demokracie, a teda nevedia, prečo 

demokracia vlastne vznikla a výhody demokracie s radosťou 

využívajú. Veď kto by nechcel ísť na dovolenku na miesto, kam si 

len prstom ukáže? ______________________________ Žaneta, 9.A 

      Demokracia je o dialógu, o dôvere a o spoločných hodnotách. 

Ibaže na Slovensku nič z toho dnes nefunguje.  Naša spoločnosť je 

úplne rozpoltená. Namiesto dialógu, sme svedkami hádok medzi 

politikmi, osočovania v médiách, na sociálnych sieťach je to na 

dennom poriadku. Samozrejme, že tým sa zvyšuje aj vplyv extrémis-

ických skupín. Ako môžeme mi 14-ročný takto oddeliť pravdu                

od klamstva? Sme svedkami toho, že nedôvera v politikov rastie 

a pritom voľby boli demokratické. Naši rodičia chceli pre nás, svoje 

deti, len to najlepšie. Išli k urnám a ... 

     Ale vrátim sa k tomu, čo prináša demokracia hlavne mladým 

ľuďom. V prvom rade je to cestovanie. Možnosť študovať v zahraničí 

a samozrejme, máme slobodu prejavu. Môžeme vyjadriť svoj názor, 

svoju mienku, svoje postoje, čo si myslíme a cítime. Presne tak, ako 

to robíme ja teraz. Lenže mala by sa zachovať istá morálka a kultúra 

prejavu. Demokracia, ktorú máme po roku 1989, priniesla veľa 

zmien. Je v nej veľa pozitívneho a negatívneho pre mladého človeka. 

Preto by nás dospelí ľudia nemali odsudzovať kvôli nášmu správaniu, 

ale mali by hľadať riešenia,  ako nám pomôcť  viac chápať problémy 

dnešných dní. My sme predovšetkým  budúcnosť štátu – budúcnosť 

demokracie. Malo by sa predsa investovať do nás – do budúcnosti. 

Chceli by sme, aby ste videli, ako sa vedie plnohodnotný život                              

v demokracii. _________________________________Martina, 9.A 

     Ľudia si zaslúžia životné istoty a stabilnú politickú vládu, ktorá 

bude spravodlivo vládnuť a bude pomáhať nám, ľuďom, ktorí by 

mali byť na čele tej správnej demokracie. Demokracia sa nám 

vymyká spod kontroly a  v podstate si zaslúžime úplne novú demo-

kraciu so všetkým, čo k tomu aj patrí. My nechceme politikov, ktorí 

sľubujú a  nesplnia svoje sľuby. Nestarajú sa o  nás a klamú. 

Nechceme politikov, ktorí zneužívajú svoju moc. Nechceme 

skorumpovaný štát. Chceme pociťovať tie ozajstné znaky 

demokracie, ktorú si ľudia zaslúžia. Istotu, bezpečnosť, morálku.  

     Demokracia v podstate u nás zlyhala a je hlavne dôsledok zlej 

vlády, zle nastaveného piliera. Naši politici sa nestarajú o nás, ale 

skôr o seba. Každý z nás si zaslúži tu pravú, čestnú a korektnú 

slobodnú demokraciu a každý z nás si zaslúži žiť v krajine, z ktorej 

by nemusel utekať, ale kde by mohol ostať a pracovať. Ozajstnú 

demokraciu! __________________________________Carmen, 9.A 


