
Projekt „KOMIKS o babke a dedkovi“ 

Milí priatelia, 

internet  nám môže priniesť nielen množstvo vedomostí, ale aj rôzne nebezpečenstvá.  

Nerozvážne správanie a dôverčivosť človeka  môže mať často krát aj tragické následky. Určite ste o tom už veľa 

počuli. Tiež sa však stáva, že sa ľudia svojim nerozvážnym správaním dostávajú do trápnych , niekedy až 

komických situácií. 

Tento komiks je toho príkladom. Prečítajte si ho (zelenú bublinu čítajte vždy ako prvú) a porozmýšľajte, ako by 

ste sa zachovali na mieste vnúčika z tohto komiksu, resp. ako by ste túto situáciu dedka a babky vyriešili. 

Porovnajte svoje úvahy s názormi žiakov 2. stupňa ZŠ s MŠ Francisciho ulici v Poprade.  

Niektorých žiakov inšpiroval komiks natoľko, že k nemu vytvorili aj básničky, ktoré sú uvedené hneď za 

komiksom.  

V závere nášho projektu sú k nahliadnutiu výsledky ankety, na ktorú odpovedalo 100 žiakov tejto školy. Boli 

rozdelení do dvoch skupín:  

1. skupina:10 – 12 roční žiaci 
2. skupina 13 – 15 roční žiaci 
 

Prajeme Vám príjemnú zábavu a pozor! Neverte všetkému, čo sa objaví na internete! 

   



 

´Čo to ten dedo toľko 

píše?...Veď  chcel pozrieť 

len výsledky z futbalu!´...                                                                                                                    

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verím Ti , vnúčik 

môj. Píšem si 

s jednou krásnou 

ženou... 

Jasné že nie, my 

muži musíme predsa 

držať spolu! 

No... už pár týždňov. 

Volá sa Elvíra.  A ja  

som akože  Albert   

A neprezradíš ma 

svojej babke? 

Dedko, ale to nie je futbal!  
                       

A ako sa volá? Dlho si 

už  s ňou píšeš? 
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O pár hodín neskôr: 

  

 

   

 

 

                                                

A čo povieš 

babke, že kam 

ideš? 

No predsa pôjdem 

akože na futbal! 

Teda dedo!!! Kto by to do 

teba povedal! Len dúfam, 

že ti na to babka nepríde! 

Aj to, vnúčik 

môj , ale...  

Babi, čo hľadáš na 

nete , nejaké recepty? 

???...to fakt??? 

A pôjdeš? 

A  

Zajtra ju chcem pozvať 

na kávu...do reštaurácie 

„Pod vežou“ 

...pozval ma jeden môj 

emailový ctiteľ na kávu, 

tak mu odpisujem  
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A ako sa volá ten   

Tvoj  internetový 

priateľ? 

 A čo dedo?  

Nenahnevá sa? 

Veď  to môže byť 

nejaký podvodník 

a ublíži Ti!!! 

Kto by už mne ublížil? 

Stretneme sa na rušnom 

mieste, kde je veľa ľudí. 

A prečo nie? 

A nemáš náhodou to 

stretnutie v reštaurácii 

“Pod vežou“?!!! 

Albert, nezvyčajné 

meno, však? A ja som 

sa mu predstavila ako 

„Elvíra“ 
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Dedovi  je to už jedno. 

On ide na futbal, tak 

využijem ten čas... 



Básničky: 

 

 

Miriam Kovaľová IX.A 

 

Vnúčik je na počítači, 

Dedko „Albert“ sa niekomu  páči. 

 

Vnúčik si myslí že dedko na futbal sa pozerá, 

no on nevedomky manželke svojej srdce vylieva. 

 

Dedko svoje pravé meno skrýva, 

aby spoznal ženu o ktorej sníva. 

Bohužiaľ netuší že to márne je, 

Babka - Elvíra to robí tiež, niet už nádeje. 

Ani babka ani dedko nevedia komu svoje srdce vylievajú, 

no keď sa stretnú určite sa pohádajú. 

 

Keď sa obaja pod vežou stretnú, 

hádam ukážu svoju tvár a dušu šľachetnú. 

 

 

 

 



 

Samuel Marušin VI.A  

 

Pod vežou je pripravená káva, 
keď obaja prídu, to bude zábava. 
 
Príde babka, príde dedko, 
a už pokazené je všetko. 
 
Čašníkom vlasy dupkom stoja, 
a návštevníci sa už jesť boja. 
 
V reštaurácii už lieta káva, 
no teraz to už nie je zábava. 
 

Babka kričí na deda, 
to bude len beseda. 
 
Dedo kričí na babku, 
volajte už posádku! 

 
Hromy blesky rýchlo bijú, 
volajte konečne políciu. 
 
Babka s dedkom pohádaní, 
tanier ďalší polámaný. 
 

O chvíľu sa udobrili, 
kávičku si už dopili. 
 
Poučenie si z toho vzali, 
že  klamať si nemali. 
 
Prišli domov zdraví, šťastní, 
a svoj cieľ už mali jasný. 
 
Šťastný koniec, šťastná rodina, 
a už sa končí vyučovacia hodina. 

 

 

 

 



Najzaujímavejšie príspevky žiakov: 

Antónia Bisová VI.A 

Ako by som pokračovala v komikse: 

Vnúčik: čo budem teraz robiť mam im to povedať ? ale veď som dal dedovi slovo že mi chlapci držíme spolu a potom by som porušil 

dohodu ? a sľúbil som aj babke že dedo sa nič nedozvie. A keď dám niekomu slovo tak by som ho mal aj dodržať  

Rozprávač: dedko a babka sa už stretnú pod vežou a vnúčik ticho sedí doma. Babka s dedom sa už stretli a z chuti sa zasmiali.  

 

Babka: takže ti si ten Albert? 

Dedo: takže ti si tá Elvíra?  

Babka: tak poďme na tú večeru  

Dedo: ideme ... 

 

Rozprávač: starý pár išiel na večeru, a potom sa spolu peši vybrali domov. Keď prišli domov vnúčik celý nedočkavý očakával ich 

reakciu na to či sa dobre zachoval ?  

Vnúčik: čo, mal som vám to povedať ?  

Babka s dedkom: zachoval si sa správne že si neporušil slovo, sme šťastní že máme takého poctivého vnúčika ktorý neporuší 

slovo. 

Vnúčik: tak som rád že nie ste zo mňa sklamaný a aká bola večera ? 

Babka s dedkom: výborná  

vnúčik: som rád že vám chutila  

 

Rozprávač: dvaja starý zamilovaní ľudia sa poučili že si už nikdy nebudú s cudzími ľuďmi písať emaily lebo to takto dopadne. 

Nakoniec babka z dedom sľúbili aj vnúčikovi že ho nabudúce zoberú na dobrú večeru miesto písania emailov.  

Vnúčik zažil pekné prázdniny a má dobrý zážitok s ktorého sa aj on poučil že nikdy si netreba písať na internete s cudzími ľuďmi.  

 

 



 

Čo by som urobila na mieste vnúčika: 

Ja by som im nič nepovedala a sledovala by som ich keď by som vedela kde sa majú stretnúť, oni by boli možno s toho prekvapení 

a začali by sa smiať. Potom by som prišla k ním a povedala by som im že som vedela že si píšu medzi sebou ale nechcela som im 

to povedať, a potom by som sa ich spýtala či ideme do tej reštaurácie . Ale toto by sa nestalo, lebo môj dedo nevie ani čo to je 

google ale moja babka je na internete veľmi zbehlá a vie o veľa viac ako dedo.  

 

Chlapec na obrázku je s toho prekvapený a neviem ako by sa zachoval možno by im to aj povedal, ale na začiatku 3. obrázok 

chlapec povedal : jasné veď my chlapi držíme spolu. Takže keď by to babke zase povedal tak by nedodržal slovo. 

 

Gabriela Dujavová VI.B 
Pokračovanie komiksu: 

Babka sa už teší na stretnutie s Albertom 

Keď počuje že dedo zabuchol dvere upraví sa a ide do kaviarne. Vojde ale vtedy zistí že má problém, je tam viac mužov ktorým 

pristane meno Albert. Dedo má podobný problém, ale pomyslí si  že tá žena v čiernom kabáte, bude určite Elvíra. Posadil sa k stolu 

kde sedela a celý natešený sa na ňu pozeral. Ona sa len vystrašene pozrela a spýtala sa: „ Kto ste?“ Dedo sa začervenal pretože 

mu došlo že to nebude Elvíra. Pochopil že nemal správny tip. Babka sa obzerala sem a tam a potom doprava a potom zase doľava, 

no Alberta stále nevidí. Dedo zbadá babku. Babka sa tiež na neho pozrie. Babka za ním pomaly kráča. Keď sú už blízko pri sebe, 

cítia sa tak trápne že nedokážu povedať nič. V tom príde vnúčik, povie: „ Ja som vám hovoril že si nemáte písať s cudzími ľuďmi, 

nikdy nevieš kto to v skutočnosti je. Babka aj dedo to pochopili a odvtedy pre nich sociálna sieť neexistuje. 

 

Tatiana Hanulová VIII.A: 

Dokončenie príbehu: 

Babka: ako vieš že sa máme stretnúť pod vežou? 

Vnuk: tak nič... len si myslím 



Babka: nezdá sa mi to že by ti rovno na um zišlo POD VEŽOU 

VEČER POD VEŽOU 

 

ALBERT (DEDO) sedel chrbtom k dverám tak si nevšímal kto vchádzal do reštaurácii.  

ELVÍRA (babka) : vošla dnu a sadla si ku danému stolu.. nevedela kto sedel chrbtom k dverám ale bola celá natešená že videla 

toho svojo ,,milenca,, . 

ALBERT: postavil sa, že ju privíta a v tom som celý ,,rozžiaril,, že s kým si písal.. a povedal babke že by mu vo sne nenapadlo že si 

budu spolu písať ale pod inými menami.  

ELVÍRA: bola tiež celá mimo života že s kým si písala.. a povedala čo už...  

 

Ani sa na seba nehnevali ani nič.. len pochopili že keď sú na internete tak by sa nemali predstavovať pod iným menom.  

ako prišli domov tak vnúčik nechápal prečo idú tí dvaja spolu za ruky... a tak chcel všetko vedieť .. všetci traja si sadli spolu ku čaju 

a starí rodičia mu povedali čo sa stalo... Jemu bolo tak smiešne že nedokázal ani čaj vypiť. Ale potom nakoniec zo seba dostal ,že 

aspoň viete čo všetko internet dokáže... Nechcel potopiť starích rodičov ale nakoniec povedal.. ja som o tom vedel že vy dvaja ste 

si písali pod iným menom.. Starí rodičia sa zasmiali len :  

 

Yvonne Gandžalová VI.B 
Pokračovanie: 

Babka: Áno, pozval ma tam   ako si to zistil?  

Vnuk: Nooooo-o-o-(zakoktal) neviem či by si tam mala chodiť. 

Babka: Prečo? 

Vnuk: Čo keď to bude nejaký zlodej?  

Babka: Ale neboj sa, veď ja sa o seba viem postarať  

Vnuk: No dobre ako myslíš! 

O deň neskôr :)  

Bol deň kedy pozval Albert Elvíru na kávu 

Babka: (prišla do reštaurácie) 

Albert: (Bol tam, sedel pri stole a v ruke držal ružu) 



Elvíra: (Videla svojho vnúčika a pribehla ku nemu) vnúčik čo tu robíš? 

Vnuk: Hmmmmmm (zakoktal)  mal som sa tu stretnúť s kamarátom (rýchlo si niečo vymyslel) 

Babka: A prečo si mi to nepovedal?!?! Okamžite domov zajtra máš školu! 

Dedko: Vnúčik čo ty tu robíš? A ty? Čo tu robíš ? 

Vnuk: Ja už som na odchode 

Babka: Nooo, ja som sa tu mala stretnúť s mojou kamarátkou, že sa porozprávame, a ty? Čo  s tou ružou tu? 

Dedko: No poviem ti pravdu mal som sa tu stretnúť s ctiteľkou Elvírou ktorou som sa zoznámil na internete 

Babka: Ani ja ti nebudem klamať čakala som tu na jedného muža s internetu, Alberta 

Dedko: Ja som ten Albert! 

Babka: A ja som tá Elvíra 

(Dedko a Babka si sľúbili že sa s nikým na internete už nebudú zoznamovať a nebudú  si klamať na koniec dedko povedal) 

Dedko: Keď sme už tu no tak ťa pozývam na kávu ja!!!  

(Babka a Dedko si sadli ku stolu a vychutnali si kávu..) 

 

Alžbete Babničová VI.B 
Babka: Ó áno ako to vieš? 

Vnúčik: Jaaaa len tak som si tipol  

O 2 hodiny neskôr: Dedko sedí pri stole a pije kávu 

Babka: Ku nemu príde a pýta sa: Ty si nemal byť na futbale? 

Dedko: Klamal som Ti! Chetoval som na internete s Elvírou a mali sme sa tu teraz stretnúť  Ospravedlňujem sa Ti!!! 

Babka: Keď už ide o to ospravedlnenie mala by som sa Ti aj ja ospravedlniť lebo ja...... ja som tá Elvíra  

Dedko: To nič. Hlavne že sme si všetci všetko odpustili a vieme že sa ešte stále po dlhých rokoch máme radi  

 Zazvonil zvonec. A komiksu je koniec!! 



 

Kristína Dudžáková VI.A 

No takže....ja by som sa tak že by som ostala ticho a nič nehovorila pretože potom by som porušila dedkov sľub ktorý som mu 

dala....možno by my bolo trochu smiešne ale nechala by som to tak.......však keby sa tam stretli tak by mali ďalšie "rande" ako za 

mlada  

Juliana Fabová VII.A 

Keď by som videla, ako babka je zaľúbená do  Alberta a dedko do Elvíry a skutočne sú to oni, premohla by ma reakcia smiechu. Aj 

starí ľudia majú zmysel pre humor ale niekedy to zachádza až príliš ďaleko  Šla by som s dedkom do reštaurácie, akoby som 

o ničom nevedela. Keď by som uvidela babku ELVÍRU ako vchádza do reštaurácie vysvetlila by som jej to hneď ešte predtým ako 

by som tušila, že dedo si myslí kde tak dlho som. Keby som to vysvetlila babke aj tá by sa zasmiala.  Dedkovi by nič iné 

neostávalo ako pochopiť náš rozhovor o tom , že tá Elvíra je vlastne jeho žena čiže moja babka.  Možno by sme sa smiali všetci 

spolu, ale smiech by netrval dlho. Ihneď by som im vysvetlila, prečo už nikdy nemajú ísť na takéto stránky. Mali by sa poučiť z iných 

prípadov, o ktorých som im hovoril . Pod mojou kontrolou by sa vymazali zo zoznamky a takto by to skončilo 

Sarah Chovancová VII.A  

Dokončenie príbehu: 

Babka šla do kuchyne a začala variť obed. Vnúčik si zatiaľ zapol babkin facebook a odpísal Albertovi:  

,, Dnes nemôžem prísť necítim sa dobre.“  Zatiaľ si dedko sadol za facebook a prečítal si správu . Odpovedal na ňu takto : ,,  Ja nemôžem prísť 

niečo mi do toho vošlo.“ Zatiaľ kým babka dovarila polievku sadla si za počítač a pozrela si správu.  Odpovedala na ňu takto : To nevadí 

stretneme sa inokedy.“ A dedko odpísal: Dobre  hocikedy inokedy.“ A vnuk sa potešil že babka a dedko sa to takto nedozvedeli. Lebo keby áno 

bol by z toho veľký prúser. 

Beáta Furmanová VIII.A: 
V tomto príbehu je zaujímavé to, ako vieme byť zaslepení tým, že nám niekto niečo napíše a my mu s radosťou uveríme a pritom 

ani nevieme kto je na tej druhej strane. Nikdy netušíme, či na druhej strane nemôže byť nejaký podvodník,ktorý sa len tvári že je 



nejaký Albert alebo niekto iný pseudonym. 

Na chlapcovom mieste by som ich nechala sa stretnúť a potom by som im povedala,že prečo robia takéto hlúposti keď majú jeden 

druhého.  

Lenka Krempaská VII.A 

Pokračovanie: 

Babka: „Áno presne tam. Ako si to vedel ?“  

Vnúčik: „ No, babka mala by si niečo vedieť.“   

Babka: „No hovor, čo ? „  

Vnúčik: „ Vieš babka, ten tvoj internetový Albert, je náš dedko.“  

Babka: „ Náš dedko ? Ale prosím ťa, veď on dnes išiel na ten zápas.“  

Babka bola veľmi prekvapená z toho čo jej vnúčik povedal, a nechcela tomu uveriť.  

Vnúčik: „Áno náš dedko, povedal ti, že ide na zápas, ale mal stretnutie s Elvírou čo si ty.  

Babka: „No vidíme kto bude mať pravdu, pôjdem tam a hotovo.“  

Babka na to stretnutie nakoniec šla, a nebola z neho veľmi nadšená.   

Babka: „ Dedko ? Ty čo tu robíš ?“  

Dedko: „ Ja ? Čo tu robíš ty ?“  

Babka: „Ja tu mám stretnutie s Albertom.“  

Dedko sa rozosmial a babka len prekvapene na neho pozerala.  

Dedko: „Veď ten Albert som ja :D“  

Babka: „Takže ten náš malý vnúčik mal nakoniec pravdu.“  

Dedko: „On ti to nemal povedať, ale určite nám chcel dobre.“  

Babka: „A ja som mu nechcela veriť. Nevadí, aspoň viem, že mu nabudúce mám veriť.“  

Dedko a babka sa vrátili spolu domov a vnúčik sa bál, že dedko ho skričí, že babke povedal to veľké tajomstvo, ale mýlil sa, babka 

mu poďakovala, a povedala že nabudúce mu bude veriť, a dedko mu povedal, že sa zachoval správne a nehnevá sa na neho. 

Vnúčik sa potešil, že dedko sa na neho nehnevá, a oboch ich objal, a všetci sa na tom zasmiali.  

Katarína Vinceková VII.A 



Ja keby som bola ten vnúčik tak by som ich nechala aby sa stretli ale išla by som za nimi Pod vežu a pozerala by som ako sa tu 

všetko vyvinie. 

Príbeh by som dokončila asi  takto: 

Dedko by už sedel pod vežou pri stola ktorý si rezervovali. Keď za ním prišla babka tak sa veľmi čudovala čo ten tu robí no zatiaľ ho 

neoslovila. Po chvíli nabrala odvahu a zo zadu ho oslovila "Albert". Dedko s otočil a s údivom povedal: "Elvíra ?". Babka si prisadla 

a opýtala sa ho: "Načo ti bola ďalšia žena ?". Dedko hneď nato odvetil: "Nato načo tebe ďalší chlap!" Vtom za nimi prišiel vnúčik a 

povedal: "Obidvaja ste si chceli nájsť niekoho iného a navzájom ste sa do seba znova zaľúbili." Dedko dodal: "Vnúčik ma pravdu ". 

Babka sa usmiala a zamilovane sa pozrela na dedka. Nakoniec všetko dobre dopadlo.  

Denis Slavkovský VII.A 

Na mieste vnúčika bi som im to povedal aby to neskončilo zle napr. by sa mohli rozviesť lebo by prišli na to ze si neveria a ze si 

hladajú iných partneroch. 

Juraj Chlipala VII.A 

Pokračovanie komiksu: 

Babka: „Áno presne tam , ako si to vedel ?“ 

Vnúčik: „No presne tam ide aj dedko , nejde náhodou s tebou ?“ 

Babka: „Nechám sa prekvapiť pôjdem tam a uvidím.“ 

 

Babka prišla do reštaurácie. Sedel tam dedko a bol prekvapený že tam prišla aj babka. Prišiel za ňou a spýtal sa jej čo tu robí . 

Povedala že tu má stretnutie a to isté sa spýtala aj dedka . Dedko tiež povedal že tu má stretnutie . A potom sa dedko opýtal nie si 

ty náhodou Elvíra? Babka povedala že áno a potom sa ho spýtala či to nie je náhodou Albert. Dedko povedal že áno. A tak sa 

všetko vyriešilo. Obidvaja si sadli ku jednému stolu a spoločne sa najedli. 

Kamila Červáková VIII.A: 



Vnuk to povie dedkovi, že Elvíra je babka. Ten sa zhrozí a nepríde na "rande" v reštaurácií „Pod vežou“. 

No babka tam príde a bude čakať na "Alberta", ktorý teda nepríde lebo je to dedko. 

Babka čaká a čaká ale nikto nechodí. 

Príde domov celá smutná, že to bol podvod. 

Povie, že už nikdy si nebude písať s cudzími ľuďmi cez internet.  

Vnuk sa rozhodol, že by to mohol povedať aj babke aby o tom vedela. 

Babka zareagovala celkom dobre. 

Zasmiala sa aj keď jej prišlo ľúto, že obidvaja podľahli internetu a zoznámili sa s ľuďmi cez internet. 

Boris Dominik Marko VIII.A 

Podobne, ako Kamila: 

Dokončený komiks:: 

Vnuk povie dedkovi že "Elvíra" je babka a tak dedko nepríde do reštaurácie "Pod vežou". Babka o ničom nevie a pôjde čakať  

"Alberta". Sadne si ku stolu a čaká. Ubiehajú sekundy, minúty, hodiny, ale nikto neprichádza. Po 3 hodinách konečne pochopí, že 

žiaden "Albert" neexistuje. Smutná a zároveň aj naštvaná sa vracia domov. Dedko aj vnuk jej všetko vysvetlia. Nakoniec sa obaja 

dohodnú že už si nebudú písať s neznámymi osobami na internete. 

Emma Mária Hanulová VI.B 

Babka: Áno mám ako to vieš ?! 

Vnuk: Vieš babi včera som tu sedel o takom to čase ako dnes lenže miesto teba tu sedel dedko, povedal mi že dnes má rande s nie 

akou záhadnou krásnou pani menom Elvíra!  

Babka: Fakt a on ti to povedal?! 

Vnuk: Áno povedal. 

Babka: Hmm.... tak teda viem aspoň kto je ten chlap a nemusím mať obavy. 

Vnuk: No myslím si že..... keď to vieme len mi dvaja tak by sme mohli zavolať dedkovi že nemusí tam na teba čakať lebo že ty si ta 

Elvíra a že si písal s tebou.  



Babka: Dobrý nápad. Alebo vieš čo ja mu zavolám a nastavím si na mobile že keď mu budem volať takže mu bude ukazovať že 

neznáme. 

Vnuk. Ale babíííííí!  Alebo môžeš. 

Babka: Dobre tak mu teda zavolám a poviem aby nám aj niečo objednal. A čo si budeš prosiť? 

Vnuk: Tak ja by som si prosil veľkú pizzu Hawai a 3dl kofoly. 

Babka: Dobre. 

ROZHOVOR S BABKOU A DEDKOM: 

Dedko: Haló? 

Babka: Haló?! Albert?! Si to ty?! 

Dedko: Elvíra si to ty? 

Babka: Áno som to ja. 

Dedko: Tak kedy prídeš? 

Babka: Vieš čo vyskytol sa malý problém mám tu vnuka tak už sme na ceste tak prosím ja neobjednal by si nám už? 

Dedko: Áno áno a čo si dáte ?! 

Babka: Ja by som si dala jahodový koktail a vnúčik veľkú pizzu Hawai a 3dl kofoly. 

Dedko: dobre objednám. 

Ako to že tu má vnuka sme momentálne jediný v dedine ktorý majú na prázdninách vnuka. Hmm ....... čudnéééé. 

Tak a napokon prišla Elvíra s vnúčikom. 

Dedko: Hanka a ty tu čo robíš ?!!!! vyľakaný dedko sa pozeral na babku. 

Babka:  Ja tu čakám na známeho šarmantného krásavca Alberta a ty?!  

Dedko: Ja tu čakám na krásnu šarmantnú a peknú Elvíru.:) 

Babka: Vieš Janko tá Elvíra som bola ja!!!!:) 

Dedko: Hanka a ten Albert som bol ja.  

Babka: Hmm........ tak teda vieme že kto to bol.. nemuseli sme sa aspoň báť toho záhadného človeka. Tak teda keď sme tu tak 

dajme si to čo sme si objednali. 

Dedko: Skvelý nápad. 

A tak dedko, babka a vnúčik sa šťastne najedli šli domov a žili šťastne až do smrti. 

 



Dominika Cajgovičová VI.B 
Babka: Už sa teším na stretnutie s Albertom určite je to fešák  

Dedko: Neznáma Elvíra je určite krásna a pôvabná-presne ako moja Žofka (jeho manželka) !!! 

Babka: Konečne som tu (v kaviarni) tam je voľné miesto-sadnem si teda tam! Pozval ma na kávu tak kým tu ešte nie je objednám 

mu ju.  

Dedko: (Dedko príde do kaviarne zloží si klobúk z hlavy a usmeje sa na čašníčku.) ; Dobrý deň ja som Albert, hľadám Elvíru-

krásnu, pôvabnú a šarmantnú krásavicu... 

Babka: (Keď babka počula všetky tieto slová s radosťou a so slzami v očiach pribehla k dedkovi a povedala) ; Ahoj Albert volám sa 

Elvíra  

Dedko: Vidíš aj tie červené šatky na ktorých sme sa dohodli máme-sme to my..  

Objali sa a sľúbili si že si už nikdy nebudú písať s inými..  

Sadli si ku káve a vychutnávali si príjemné chvíle..   

 

Zuzana Pilcová VI.B 
Ja si myslí o tom komikse že vnúčik sa zachoval zle preto lebo nechal dedka sa s ňou stretnúť. Ja by som na jeho mieste  to hneď 

povedala babke že dedo robí hlúposti a nech mu povie na rozum určite ako prvej by som to povedala mamke lebo by mi babky bolo 

ľúto. Viem, že by som dedovi klamala že to nepoviem ale ja myslím že to je pre jeho dobro. A aj tak nerobím to preto a by som 

dakoho bonzovala mám rada babku aj dedka. 

 

Samuel Čisarik VIII.A 

Môj názor na to je že nemám rád zoznamovanie ľudí cez internet, pretože 

sa títo ľudia  nepoznajú a často dochádza k omylom a preto si myslím  

že je lepšie normálne zoznamovanie . 

Martina Lešundáková VIII.A: 



Tu je môj dokončený príbeh: 

Vnuk to babke ani dedkovi nepovedal. 

Povedal si , že by to bola veľká zábava a rád by si pozrel, čo sa stane. 

Tak tam teda išiel!  

Videl, ako tam jeho dedko sedí a v ruke mal kvety pre Elvíru. 

Zrazu zbadal babku ako ide ku reštaurácií "pod Vežou" 

Zbadala dedka a najprv si myslela , že má rande s nejakou inou. 

Dedko si to myslel tiež. 

Začali sa hádať a potom prišiel ich vnuk. 

Všetko im vysvetlil a všetci sa na tom poriadne zasmiali. 

Ale babku to sklamalo, že by dedko išiel na kávu s inou a ešte jej aj kúpil kvety. 

Povedala o svojom nešťastí vnukovi a on jej vysvetlil, že ona tiež išla na kávu s iným..aj keď to bol dedo. 

Vnuk sa rozhodol, že pre všetkých by bolo lepšie, keby odpojil WiFi. 

Tak sa aj stalo a dedko s babkou sa majú šťasne a internet im vôbec nechýba ♥♥♥ 

Aurélia Jendruščáková VI.B 

Babka: Áno vnúčik ako to vieš? 

Vnúčik: Ále baby veď som si len tipol  

Babka: Stretneme sa tam o 16:00 

Babka sa krásne vyoblieka, namaľuje ako zamlada a ide.  

Vnúčik: Páni babi ty si sa ale vystrojila! Potom mi povieš ako to s ním dopadlo.  

Vnúčik sa potichu zasmeje . 

Babka: A z čoho ti je tak smiešne? 

Vnúčik: Veď babi potom uvidíš to prekvapenie! 

Babka nechápe a už odchádza aj s veľkou zvedavosťou. 

Neskôr na káve: 

Babka vošla do kaviarne a uvidela veľký stôl posypaný lupienkami z ruží a za stolom vidí chrbtom k nej otočeného chlapíka. 

Chlapík sa otočí. 



Babka: Dedo, čo tu robíš? Prečo nie si na futbale? 

Dedo: Babi? Čo tu ty robíš? 

Babka: Dedo, ty si ten internetový  Albert? 

Dedo: Babi, ty si ta internetová Elvíra? 

Babka z dedom povedali naraz ÁNO!!! Spolu odišli domov a doma si všetko vysvetlili. 

 

Veronika Nečasová VI.B 
Podľa mňa vnúčik nepovie babke ani dedkovi čo sa dozvedel, ale nechá ich stretnúť. Pomyslí si že : veď nech sa stretnú aspoň 

uvidia že kto je na druhej strane obrazovky.  

 

Ja by som to asi povedala, pretože si myslím že by si ľudia nemali vytvárať falošné profily, lebo to môže takto dopadnúť, že si už 

dlhšie píšu a potom sa chcú stretnúť. Nieje to práve najlepší nápad, nikdy nevieme kto je na druhej strane. Napr. niekto si vymyslí 

že je "krásny" 16 ročný chlapec, dohodne si "rande" a príde nejaký starý dedo.. Takže NIKDY sa nevydávajte za niekoho kým nie 

ste, lebo dopadnete jak babka s dedkom, pôjdu do tej reštaurácie a tam babka uvidí dedka a dedko zase babku a mohli by sa 

pohádať pretože si vytvorili falošné profily, vydávali sa za niekoho iného a vôbec, klamú seba samých..  

 

Ponaučenie: NIKDY SI NEVYTVÁRAŤ FALOŠNÉ PROFILY, VYDÁVAŤ SA ZA NIEKOHO INÉHO,PÍSAŤ SI S TÝMI KTORÝCH 

NEPOZNÁME.. A STRETÁVAŤ SA S NIMI !!! 

 

Diana Anna Rovdičová VI.B 
Vnúčik sa nezachoval správne, mal sa s dedkom porozprávať a s babkou tiež. Nemal by klamať, aj keď ide o rodinu. Možno ich 

neprezradí, ale len upozorní. Keby som bola na jeho mieste, tak by som dedka napomenula a asi by som mu to chcela rozhovoriť.  

 

Samuel Meltzer IX.A 

Ja by som to nechal tak . Bol by som zvedavý čo urobia keby sa stretli, sadol by som si niekde vedľa a sledoval ich. Keby sa 

pohádali tak by som im povedal: ,,Chybu ste urobili obidvaja , tak si sľúbte , že sa to už nikdy nestane. " takto by som to urobil ja  



Kristína Ondrišíková IX.A 

Nechala by som ich,aby sa poučili z vlastných chýb. Myslím, že v ich veku by nemali chodiť na sociálne siete. Starí ľudia sa dajú 

ľahko oklamať, sú naivní 

Mário Harvan VIII.A: 

Dokončenie príbehu: 

Babka: „Ako vieš že sa stretneme v reštaurácii Pod vežou?“ 

Vnuk: “Len som tipoval. Kľudne choď Babka určite stretneš zaujímavého muža.“  

 

O pár hodín neskôr v kaviarni: 

Dedko sedí pri stole a čaká šarmantnú ženu. Keď ho uvidí babka, skoro odpadne. 

Babka: „Prečo nie si na futbale, ale v kaviarni?“ 

Dedko: „Mal som sa tu stretnúť s jednou šarmantnou dámou.“ 

Babka: „A ja s pekným pánom.“ 

Obidvaja sa poučili že si nemajú chatovať s neznámymi ľuďmi. 

Paulína Dudová VIII.A: 

Na mieste toho vnuka by som to nechala tak. Veď nech sa stretnú a zistia že sú si zjavne súdení. 

Erik Nikerle IX.B 

Vnúčik ich bude nenápadne sledovať a zasmeje sa keď ich uvidí  ..heh 

Natália Račeková VII.A 



Podľa mňa by im to nemusel hovoriť, aby si to vyriešili sami a potom sa z toho aj poučili... No, veď v ich veku na internete...  

Ja by som im to nepovedala, ale keby som nevedela, že to sú v postate iba oni dvaja, tak by som babku určite odhovárala... Veď, 

ten vnuk mal pravdu, mohlo sa jej hocičo stať. Ale keďže sú tam nie je zainteresovaný nikto cudzí ani nebezpečný, príde mi tá 

situácia komická a určite poučná.  

Samuel Slebodník VII.A 

Vnuk by to nemal babke povedať že si píše s dedom a mali by sa stretnúť aby bola sranda  

Natália Dachová VII.B 

Dokončenie komiksu: 

Babka : no, možno prečo sa pýtaš ? :/ 

Vnúčik: lebo dedko tadial chodí na futbal a mohol by ťa uvidieť .. :/ 

Babka: ale ja viem predsa, že to je dedko  

Vnúčik: a pôjdeš tam teda ?  

Babka: jasné že áno aspoň dostane ponaučenie  

Nikola Csőlleiová VII.B 

Dokončenie komiksu: 

Vnúčik: Babi musím ti niečo ! Albert nie je Albert ale náš dedo! 

Babka: Ale ja viem Martinko! Ked tam príde tak mu dám riadnu príučku !  

Vnúčik: Babi dúfam že mu neublížiš ! 

Babka: Nie neboj. Potom ti porozprávam ako to dopadlo no teraz musím ísť čaká ma Albert!  

Nikola Červáková VII.B 

Dokončenie komiksu: 



Babka: Ty chlapčisko, ty si si čítal moje správy?! 

Vnuk: Nie baby! 

Babka: Tak potom skadiaľ to vieš?! 

Vnuk: No, ja náhodou Alberta poznám! 

Babka: Naozaj? A ako vyzerá? Je vysoký? krásny? Pekný? 

Vnuk: Baby, vyzerá, ako tvoj manžel. 

 

Peter Uhrín IX.A 

Myslím , že ten chlapec nemal pomáhať dedovi mal ho vykričať alebo to povedať babke . Proste ho nemal kryť. 

Jakub Longa IX.A 

Dobrý deň, chcel by som vyjadriť môj názor na tento komiks. 

Je to pekný komiks a vystihuje dobu v ktorej žijeme, ale tiež ukazuje jednu s hrozieb tejto zoznamky. Táto zoznamka je veľmi dobrá 

vec pri hľadaní partnera, ale taktiež sa môže stať že sa takáto zoznamka zvrtne v katastrofu. Môže sa napríklad stať že partner o 

ktorom si myslíme že je náš celoživotný parter, je človek čo sa snaží len využiť vo svoj prospech. Preto treba dávať pozor na 

každého človeka na internete lebo nikdy nemôžeš 100% vedieť kto sedí na druhej strane monitoru . 

Veronika Dikantová VIII.A: 

Ako by som sa zachovala ja: 

Povedala by som dedovi, že tá s ktorou sa má stretnúť je babička. A navrhla by som mu aby to stretnutie zrušil a aby sa potom 

porozprával s babkou a celé jej to vysvetlil. 

Katarína Svrčková VII.A 

Nechala by som to tak, nech sa penzisti zabavia, keď nemajú čo robiť, že vymýšľajú také sprostosti. 



Alexandra Petruľová VII.A 

Ja by som nechala nech tam idú aspoň by zistili že si spolu píšu a žeby zistili že sa majú radi aj keď o tom sami nevedia.:-) 

Lívia Zgodavová VII.A 

Ja by som si na chlapcovom mieste zavolala aj babku, aj dedka a povedala im to a oni by si to potom už medzi sebou snáď vyriešili.  

Gabriela Mulíková VII.A 

Pokračovanie: Vnúčik pochopil, že v skutočnosti si písali babka s dedkom. Ani babka, ani dedko v skutočnosti nemali žiadnych 

tajných ctiteľov. 

Keď sa stretnú v kaviarni, obaja budú veľmi prekvapení. Budú sa cítiť trápne, pretože obaja sa zachovali ako malé deti. 

 

Našlo  sa aj pár „pesimistickejších“ žiakov Tu sú ich názory: 

Kevin Rindoš VI.A 

Babička išla na kávu z Albertom, no to ešte nevedela že Albert je jej manžel. Keď to babička zistila, veľmi sa prekvapila. Obaja si 

povedali, že už nikdy na webové stránky nepôjdu,  ale babka to nevydržala a o pár týždňov tam bola znovu  a písala si z ľuďmi 

ktorých nepozná. Dopadlo to tak, že sa s dedkom rozviedla. Dedko si našiel inú aj babka si  našla iného.  

Eliška Mrovková VII.A 

Vnúčik podľa mňa neprezradí dedkovi nič, ale si dohodne tajné stretnutie s frajerkou a pozve ju na to isté miesto, kde pozval dedko 

babku a vnúčik ich bude špehovať ďalej 



Jakub Kopnický IX.B 

Babka sa ho opýta skade to vie, ale on len povie, že je to najlepšia reštaurácia v meste tak, že ho to napadlo. Potom sa stretli tam v 

reštaurácií a pohádali sa. 

Samuel Hrabovský IX.B 

Pokračovanie komiksu: 

Babka sa spýtala vnúčika, že odkiaľ to vie, že stretnutie je v reštaurácii „Pod vežou“ a on odpovedal že si tipol. Babka odišla a keď 

sa vrátila tak sa jej vnuk opýtal, aké bolo rande. Smutne sa priznala, že to bol dedo. Konštatovala, že vyzeral ako vždy - strašne a 

pozeral futbal v telke v reštaurácii a tak odišla skôr, nechala ho tam, lebo jeho výkriky GOOOOOOL sa nedali vydržať. Keď mu 

chcela niečo povedať, tak ju prerušil a zreval na ňu, že chce pivo... takže tak ... a vnuk odpovedal že to je čistý dedo ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anketa: 

Starší žiaci:  

 

Vek:     13 – 15 rokov  
Celkový počet žiakov: 50 
Chlapci: 20 
Dievčatá: 30 
  

  
 
 
 
1. Čo si myslíš, mal vnúčik varovať dedka, aby nešiel na rande s Elvírou ( teda s babkou)? 
áno 20  40%  
nie 30  60%  
Súhrn odpovedí 50   
 
2. Ak by sa stretnutie uskutočnilo a starí rodičia zistia, že sa navzájom klamali, čo myslíš, že sa stane? Udaj najviac tri 
odpovede: (viacero odpovedí je možných) 
zasmejú sa navzájom 20  15.4%  
povedia si, že ich osud znova spojil 21  16.2%  
upevní sa ich láska 14  10.8%  
budú sa veľmi hanbiť 8  6.2%  
bude to riadny trapas 11  8.5%  
budú nešťastní 2  1.5%  
naruší to ich doteraz pekný vzťah 6  4.6%  



zvyšok života budú žiť v neistote 7  5.4%  
prestanú si dôverovať 12  9.2%  
pohádajú sa 5  3.8%  
viac už na internet nepôjdu 20  15.4%  
budú sa chcieť rozviesť 2  1.5%  
Iné 2  1.5%  
Súhrn odpovedí 130   
 
 

  

3. Máš veľa kamarátov? 
 
áno 27  54%  
nie 1  2%  
myslím, že dosť 22  44%  
chcel by som mať viac 0  0%  
Súhrn odpovedí 50   
 
 
4. Kde sa s kamarátmi najviac denne stretávaš? 
četujem s nimi 11  22%  
hrám s nimi PC hry 7  14%  
navštevujeme sa 9  18%  
hráme sa vonku 14  28%  
len v škole 9  18%  
Súhrn odpovedí 50   
 
 
5. Už si sa s niekym cudzím zoznámil cez internet? 
áno 32  64%  
nie 18  36%  
Súhrn odpovedí 50   
 



 
6. Ak by si sa zoznámil s niekym cez internet, a on by Ti navrhol stretnutie, ako by si reagoval? 
bez váhania by som sa s nim stretol 5  10%  
odmietol by som sa stretnúť 21  42%  
povedal by som o tom svojim rodičom a na stretnutie by som šiel s nimi 2  4%  
stretol by som sa nim na rušnom mieste, kde je veľa ľudí 22  44%  
Súhrn odpovedí 50   
 
 
7. Prihlásil si sa už niekomu na internete pod cudzím menom? 
áno 13  26%  
nie 37  74%  
Súhrn odpovedí 50   
 
 
8. Oklamal Ťa už niekto cez internet? 
áno 12  24%  
nie 38  76%  
Súhrn odpovedí 50   
 
 
9. Ako dlho si denne na internete? 
menej ako 1 hodinu 10  20%  
2 hodiny 24  48%  
3 hodiny 7  14%  
viac ako 3 hodiny 9  18%  
Súhrn odpovedí 50   
 
 
10. Ako väčšinou využívaš internet? 
na vzdelávanie a vyhľadávanie nových informácií   8  16%  
na hranie 18  36%  



na korešpondenciu 10  20%  
Iné 14  28%  
Súhrn odpovedí 50   
Iné odpovede: 

 četovanie,vyhľadávanie informácií 
 na chatovanie 
 facebook twiter skype 
 komunikovanie s blízkymi priateľmi a kupovanie rôznych vecí 
 na vzdelávacie hry 
 niekedy na vzdelávanie a na to, aby som sa dohadovala s kamarátkami kedy pôjdeme von a tak 

 

Mladší žiaci:  

Vek:    10 – 12 rokov:  
 

Celkový počet respondentov: 50 
Muž: 23 
Žena: 27 
Priemerný vek: 11.2 rokov 
 
1. Čo si myslíš, mal vnúčik varovať dedka, aby nešiel na rande s Elvírou ( teda s babkou)? 
áno 28  56%  
nie 22  44%  
Súhrn odpovedí 50   
 
 



 
 
2. Ak by sa stretnutie uskutočnilo a starí rodičia zistia, že sa navzájom klamali, čo myslíš, že sa stane? Udaj najviac tri 
odpovede: (viacero odpovedí je možných) 
zasmejú sa navzájom 30  19.2%  
povedia si, že ich osud znova spojil 32  20.5%  
upevní sa ich láska 13  8.3%  
budú sa veľmi hanbiť 10  6.4%  
bude to riadny trapas 16  10.3%  
budú nešťastní 5  3.2%  
naruší to ich doteraz pekný vzťah 4  2.6%  
zvyšok života budú žiť v neistote 8  5.1%  
prestanú si dôverovať 4  2.6%  
pohádajú sa 4  2.6%  
viac už na internet nepôjdu 23  14.7%  
budú sa chcieť rozviesť 2  1.3%  
Iné 5  3.2%  
Súhrn odpovedí 156   
Iné odpovede: 

 už nikdy spolu neprehovoria 
 tak skoro so sebou neprehovoria 
 ospravedlnia sa že klamali 
 budú nahnevaný na vnúčika 
 ospravedlnia sa za to že si klamali 

 
3. Máš veľa kamarátov? 
áno 28  56%  
nie 0  0%  
myslím, že dosť 15  30%  
chcel by som mať viac 7  14%  



Súhrn odpovedí 50   
 
 
4. Kde sa s kamarátmi najviac denne stretávaš? 
četujem s nimi 6  12%  
hrám s nimi PC hry 3  6%  
navštevujeme sa 12  24%  
hráme sa vonku 13  26%  
len v škole 16  32%  
Súhrn odpovedí 50   
 
 
5. Už si sa s niekym cudzím zoznámil cez internet? 
áno 22  44%  
nie 28  56%  
Súhrn odpovedí 50   
 
 
6. Ak by si sa zoznámil s niekým cez internet, a on by Ti navrhol stretnutie, ako by si reagoval? 
bez váhania by som sa s nim stretol 3  6%  
odmietol by som sa stretnúť 31  62%  
povedal by som o tom svojim rodičom a na stretnutie by som šiel s nimi 7  14%  
stretol by som sa nim na rušnom mieste, kde je veľa ľudí 9  18%  
Súhrn odpovedí 50   
 
 
7. Prihlásil si sa už niekomu na internete pod cudzím menom? 
áno 11  22%  
nie 39  78%  
Súhrn odpovedí 50   
 
 



8. Oklamal Ťa už niekto cez internet? 
áno 11  22%  
nie 39  78%  
Súhrn odpovedí 50   
 
 
9. Ako dlho si denne na internete? 
menej ako 1 hodinu 30  60%  
2 hodiny 12  24%  
3 hodiny 4  8%  
viac ako 3 hodiny 4  8%  
Súhrn odpovedí 50   
 
 
10. Ako väčšinou využívaš internet? 
na vzdelávanie a vyhľadávanie nových informácií 23  46%  
na hranie 13  26%  
na korešpondenciu 1  2%  
Iné 13  26%  
Súhrn odpovedí 50   
Iné odpovede: 

 aj na vzdelávanie aj na 5 žiaci 
 niekedy na hranie a niekedy na projekty do školy alebo iné učebne pomôcky 
 chodím na www.bezkriedy sk, príp. na pol hodinu hry 
 skypovať 
 Facebook 
 sociálne siete 
 Chatovanie 
 čítam si o ľuďoch 
 na pozeranie videí 


