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... prichádza čas vianočný ... 
 
 
 

 
 
 

Zamyslenie na úvod 
 
 Už sú tu zas. Najkrajšie sviatky v roku – Vianoce. Sú to 
neopakovateľné dni plné krásnych zážitkov a dojmov, s množstvom 
zvykov, tradícií a obyčajov. Začína nás opantávať sviatočná nálada 
a zároveň prípravy na najkrajšie sviatky v roku nás nútia k tomu, že akosi 
samozrejmejšie začíname byť k sebe ohľaduplnejší a milší, snažíme sa  byť  
lepšími  a viac premýšľame o svojom živote, rodine, o vzťahoch. 
 Hlavným poslaním Vianoc je prinášať posolstvo lásky, vzájomnej 
spolupatričnosti všetkých ľudí. Krásno by sme však nemali spájať iba 
s krásnym stromčekom, vyzdobeným bytom, aj keď bez toho by Vianoce, 
najmä v detských očiach, stratili svoje čaro, ale s krásnou duševnou 
pohodou, aby tieto chvíle boli návratom k rodinnému kozubu. Vianoce sú 
časom pre hlboké porozumenie druhým. Lenže vedieť prejavovať skutočnú 
lásku nie je vôbec ľahké. Šťastie, že sa to môžeme učiť celý život. Mali by 
sme vedieť, že tam, kde chýba láska počas celého roka, nepomôže ani ten 
najhonosnejší dar. Ak chceme obdarovať niekoho blízkeho, nezáleží na 
veľkosti daru. Darček, hoci len nenápadný, maličký, vlastnoručne vyrobený 
bude prejavom nášho vzťahu k obdarovanej osobe a mal by byť darom 
z úprimnej lásky. Fluidum Vianoc je ukryté v nás. 
 Nájdi si čas na lásku, je to skutočná životná radosť. 
 Nájdi si čas na radosť, je to hudba duše. 
ŠŤASTNÉ A VESELÉ... 
      Mgr. Ľubomíra Fejesová 
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Zábavný kútik 

 
Slimák: Slimák padol do jamy hlbokej 15 metrov. Chce sa z nej 
vyšplhať. Cez deň vylezie 5 metrov, ale cez noc spadne 4 metre. 
Koľko dní mu bude trvať, kým vylezie von? 
 
Hrebeňovka 
Aristoteles: Vzdelanie má horké korene, ...... (tajnička). 

 
1. Doktorka. 
 
2. Sanitné auto (hovorovo). 
 
3. Pôvodkyňa diela.  
 
4. Letopis. 
 
5. Operadlo. 
 
6. Oznam, ohlásenie. 
 
7.Malá ihla. 

 
Hľadajte mená vo vetách 
Vlas tam bol nejeden. 
Aj kolo manželovo bolo drahé. 
Vraj áno, príde v zime k nám. 
So zubami gorila niečo je. 
Ona mu dá šampón aj mydlo. 
Ale na prázdniny chcem ísť k babke. 
Tvoja nosí čerešne. 
Mám vám pomôcť, madam?                                      pripravila  Linda 

A  
     K A 
E  
     K A 
L  
     K A 
D  
     K A 
É  
     K A 
V  
     K A 
C  
     K A 
E   

Zábavný kútik 

      
Pre dievčatá (a zvedavých chalanov) 

Poznávame chlapca podľa jeho obľúbenej farby. 

Červená farba: Tento typ má teda poriadne vysoké sebavedomie 
a vyznačuje sa veľkým množstvom životnej energie, ktorú by mu mohol 
každý závidieť. Je to práve on, kto často ťahá celú partiu do akcie. Ale 
pozor, rozhodne mu chýba trpezlivosť a často býva pri svojich 
rozhodnutiach sebecký a neberie ohľad na druhých. 

Čierna farba: Osoby oblečené len v čiernom bývajú niekedy tak trošku 
náchylné na „depky“, takže by nebolo od veci, aby si tohto smutného 
chlapca občas rozveselila. Je totiž dosť zadumaný, všetko rozoberá zhora aj 
zdola. Nenechá hocikoho nazrieť do svojej dušičky. Takýto chlapec je často 
vlkom samotárom. 

Zelená farba: Je to zelená vŕba, ktorej môžeš zveriť všetky tajomstvá, 
vždy ti rád pomôže. Jeho rady ber vážne, pretože sú úprimné – on hádam 
ani klamať nevie. Má však i negatívne vlastnosti – vie byť skúpy a občas ho 
prepadne závisť. 

Žltá farba: Toto je také  bezstarostné slniečko! Kam príde, tam žiari. 
Miluje párty, zábavy, oslavy. Je tvrdohlavý, vždy si robí, čo sám uzná za 
vhodné. Rady si síce vypočuje, prikývne, ale aj tak vždy robí podľa svojho. 

Modrá farba: Rád nad všetkým rozmýšľa. Na prvý pohľad je chladný 
a samotár, ale v skutočnosti je to tým, že je neskutočný „kľuďas“. Jeho 
vnútorná pohoda môže pôsobiť aj na druhých, ale pozor – ľahko ovláda 
druhých ľudí. 

Oranžová farba: Toto je jednoducho vysmiaty chlapec. Nepokazí 
žiadnu zábavu a úplne najradšej má potulovanie s partičkou kamarátov. Rád 
sa ulieva, kde môže, je veľmi povrchný. Na dievčatách si skôr všíma 
vonkajší vzhľad ako charakter. 
                          pripravila Kika 
 

*Chybou je, keď veríš každému, ale chybou je aj to, keď neveríš nikomu.* 
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Zábavný kútik 

 
Osemsmerovka 
Tajnička má 29 písmen. 

 
MADAM, MAHAGÓN, MAHARADŽA, MAKAK, MAKETA, 
MALIARI, MAMOGRAFIA, MANIAK, MANIOK, MANKO, 
MANZARDKA, MAPKA, MARABU, MARATÓNEC, MARIÁŠ, 
MARIHUANA, MASÁŽE, MASKA, MASLO, MATADOR, 
MATEMATIKÁRKA, MATÉRIA, MATKA, METÁN, MIERA, 
MINÚTA, MISKA, MOKKA, MOKRAĎ, MOLITAN, MOMENTY, 
MONITORY, MORAVA, MORČA, MORÉNA, MÓRES, MORKA, 
MORUŠA, MOTEL, MOTOKÁRA, MOTOR, MRAKY, 
MRAMOR, MRAVČIAR, MÚRIK  
                       pripravila Mirka 
*Priateľstvo jedného múdreho je lepšie ako priateľstvo všetkých nerozumných.* 

M O K K A M A T A D O R O T O M 
O M K C I T A R A I Č V A R M T 
R A O E Ú R Á T B Ý M A S L O A 
É D R N Ď K Ú V É N M O T E L N 
N A I Ó O A A M Ó R E S R N I A 
A M A T A M R G A J I M B K T U 
I L O A K I A K Ž N A A Š E A H 
F M U R P H Y H O K Z Á K O N I 
A O B A A A K S A M I A K S Š R 
R N A M M V I K E R M N R Ch I A 
G I R A I L A M A A A O Á D K M 
O T A O D I Í M S M N Dž R T K P 
M O M E N T Y Á O O I S A U E A 
A R L A E D Ž A Č R O M N Ý Š M 
M Y M A T E M A T I K Á R K A A 

Spýtali sme sa našich učiteľov 

 
1. Kde by ste chceli prežiť tohtoročné Vianoce? Prečo? S kým? 
Bolo by to v Tatrách s celou rodinou, rodičmi, bratom, deťmi, lebo 
sme mali také spoločné Vianoce, keď sa mi narodila moja druhá 
dcéra.                                                                               p. uč. Šűdiová 
Doma s rodinou, lebo sú mi najbližší ľudia na svete.   

   p.uč. Valachová 
Chcem a strávim ich pravdepodobne v pôrodnici s mojou manželkou, 
lebo tam dostanem najkrajší dar, aký môže človek dostať. 

                      p.uč. Bujna 
2. Čo je šťastie? 
Mať pocit, že je človek milovaný a má koho milovať.    

      p. uč. Šűdiová 
Pocit spokojnosti.                                                        p. uč. Valachová 
Keď ste tam, kde máte byť, vtedy, keď tam máte byť a s tým, s kým 
tam máte byť.                                                                      p. uč. Bujna 
 
3. Aké známky najradšej píšete? Prečo? 
Samozrejme 1, lebo ich potešia.                                      p. uč. Šűdiová 
Samozrejme 1, lebo vtedy viem, že som ich naučila.   

              p. uč. Valachová 
Najradšej píšem známky, ktoré si žiaci zaslúžili.               p. uč. Bujna 
 
4. Máte doma zvieratko? Počúva vás alebo vy počúvate jeho? 
Nemáme žiadne zvieratko, aj keď deti momentálne píšu Ježiškovi, že 
chcú psíka.                                                                       p. uč. Šűdiová 
Máme psa a poslúchame sa navzájom.                       p. uč. Valachová 
Ešte nemám zvieratko, ale idem si kúpiť korytnačku.         p. uč. Bujna 
Ďakujeme za rozhovor a prajeme šťastné a veselé Vianoce. 
                pripravili Tomáš a Hanka 
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Zaujímavosti z ríše zvierat 

Chováme morča 
Morča je pomerne nenáročné, zvedavé a prítulné domáce zvieratko. Je 
aktívne prevažne cez deň, preto je vhodné aj k deťom. Na bývanie potrebuje 
klietku s rozmermi minimálne 60x40cm. Morčatá sú výhradne bylinožravé. 
Ako základ im denne podávame suché krmivo pre morčatá a seno 
v množstve, ktoré vydrží do ďalšieho dňa. Čerstvá voda v napájačke je 
samozrejmosťou. Vhodné je aj denne podávať čerstvú zeleninu a ovocie. 
Nedávame kapustu, šalát, zemiakové klíčky a paradajkovú vňať, ohrozilo 
by to život zvieratka. Kvôli brúseniu zubov im dávame suchý chlieb, 
špeciálne minerálne kamene pre hlodavce alebo konáriky z ovocných 
stromov. Morča nezapácha a ak mu klietku pravidelne čistíme 1 až 2-krát 
týždenne, zvieratko takmer nie je cítiť. Dá sa dobre skrotiť, ale po 
vypustení z klietky ho treba mať pod dozorom, pretože rado obhryzie 
všetko, čo sa mu páči. Pri dobrej starostlivosti sa dožije sedem až osem 
rokov. 

ZOO kuriozity 

Na Slovensku žije jediná sova, ktorá vyhľadáva ľudské obydlia. 
volá sa PLAMIENKA DRIEMAVÁ. Cez deň sa ukrýva na povalách 
starých domov alebo vo vežiach kostolov, kde aj hniezdi.. Okrúhle biele 
vajcia znáša na holú zem, lebo sama si žiadne hniezdo nedokáže postaviť. 
Aj keď žije ľuďom doslova nad ich hlavami, nevedia o nej, lebo na lov 
vylieta až v noci. 

Viaceré nočné motýle sú oveľa krajšie ako ich denní 
príbuzní. Napríklad SPRIADAČ ŠPENÁTOVÝ až nápadne pripomína 
krásneho exotického motýľa vďaka svojim krikľavo sfarbeným spodným 
krídlam. Normálne ich má prekryté nenápadnými vrchnými krídlami, ale 
v nebezpečenstve ich roztvorí, a tak zastraší nepriateľa. 
                        pripravila Mirka 

Zaujímavosti o Vianociach 

              
Čaro Vianoc 

Keď  je v škole štvrťrok, je to neklamný znak toho, že sa 
blížia Vianoce. Tíško, pokoj, neha, láska. Všetko toto si určite 
predstavíme, keď hovoríme o najkrajších sviatkoch v roku, ktoré 
vždy mali svoje miesto v srdciach ľudí. A tak si od našich predkov 
dodnes prechovávame niektoré zvyky, pranostiky a povery. 

Vianočné zvyky   
- Pri koledovaní a vinšovaní na Štedrý deň  nesmie vkročiť do domu 
prvá žena, lebo by sa domácim nedarilo po celý rok. 
- Pri večeri treba rátať počet zjedených opekancov. Čím viac ich 
zjete, tým dlhšie si požijete. 
- Jedlo sa zo stola neodkladá, ale sa prikryje obrusom, aby zostalo aj 
pre anjelikov. 
- Riad sa  v tento deň neumýva, aby sa neopláchlo šťastie. 
- Ráno sa majú dievčatá poumývať v studenej vode, aby boli krásne 
a svieže po celý rok. 

Vianočné pranostiky  
- Aké je počasie na Barboru, také býva až do Vianoc. 
- Lepšie Vianoce treskúce, než tekúce. 
- Na Vianoce blato, na Veľkú noc sneh. 
- Biele Vianoce, zelená Veľká noc. 

Zaujímavosti o Vianociach  
- V Austrálii je počas Vianoc leto. Ľudia obedujú moriaka s gaštanmi 
a vianočný puding. 
- Na Slovensku darčeky rozdáva Ježiško, vo Francúzsku Pere Noel, 
v Taliansku Befana, vo Fínsku Joulupukki ... v mnohých krajinách je 
to zas Santa Claus.                                                  pripravila Hannach 

*Malé dary chránia priateľstvo, veľké ho ohrozujú.* 
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Poznáme ich? 

        
Kto v našej škole by ho nepoznal? Jedným z mála učiteľov, ktorí 

učia na našej škole, je p. uč. Jozef Mikuš – náš telocvikár. Neodmietol 
rozhovor, a tak vám ho prinášame. 
1. Kedy ste sa rozhodli stať učiteľom? 
Bolo to na ZŠ v deviatom ročníku. 
2. Učili ste niekedy aj na inej škole? 
Áno, učil som v ZŠ SNP v Partizánskom. 
3. Chceli by ste učiť aj nejaké iné predmety ako fyziku a telesnú? 
Áno, chcel by som učiť výchovné predmety ako výtvarná, technické 
práce. 
4. Aké ste mali známky v ZŠ? 
Prevažne chválitebné. Ale raz som dostal aj päťku na pestovateľských 
prácach, ktopré ma dokonca učila moja mama. A to preto, že som jej 
na otázku – Kedy sa orie? – z „trucu“ odpovedal, že v zime. 
5. Sledujete reality-show? 
Nie, je to dosť primitívne. Ale niekedy len tak jedným očkom mrknem, 
čo sa tam deje. 
6. Keďže sa blížia Vianoce, prezraďte nám, dokedy ste verili na 
Ježiška? 
Do 15-tich rokov. 
7. Akým športom sa venujete, prípadne akým ste sa venovali? 
Súťažne som sa venoval futbalu a plávaniu. V súčasnosti ma zaujal 
windsurfing. 
8. Najobľúbenejší šport: futbal, windsurfing, rybolov 
 jedlo: sviečková na smotane 
 osobnosť: Einstein 
9. Kedy ste sa zoznámili s p. učiteľkou Mikušovou? 
Bolo to v pionierskom tábore v Striebornici. 
10. Máte nejaké životné krédo? 
NUNGWAM – nikdy sa nevzdávaj! 
Ďakujeme za rozhovor.                            pripravila Verča 

Kto vie, uhádne! 

        
Ako si blondína našetrí na video? 
 Ako si chlap predstavuje jedlo so siedmimi chodmi? 
Prečo slimák pije z bodkovaného pohára? 
 Ako sa volá western spoza školských lavíc? 
Ako sa obliekajú Eskimáci? 
 Aké má ryba oči? 
Aký je to maximálne preplnený autobus? 
 Prečo musí štrajk železničiarov trvať minimálne tri dni? 
Čo vznikne, keď skrížite mandarinku a zemiak? 
 Ty sedíš na koni. Pred tebou je lietadlo, za tebou požiarne 
auto. Ako prestúpiš na lietadlo? 
 Čo je vrchol sadizmu? 
Viete, kedy je totálny lejak? 
 Čo robí blondína, keď hádže na prechode cez cestu na zem 
pukance? 
 Aká je pravá podstata hemendexu? 
Na seneckých jazerách sa prevrátil čln so šiestimi policajtami. Koľko 
policajtov sa utopilo?  
 Kto potrebuje mobilný telefón najviac? 
Aký je rozdiel medzi mrazom a traktorom? 
 Čo robiť, ak dostanete chuť do roboty? 
Čo je jašterica? 
 Ako sa smejú Marťania? 
Čo vedia hlúpi žiaci? 
                                                                               pripravila Renátka 

* Kto nič nevie, musí všetkému veriť.* 
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Horoskop podľa dňa narodenia 

   
 Spýtaj sa vašich (alebo si vypočítaj  podľa večného kalendára  
z 2. čísla vlaňajšieho školského časopisu), kedy tvoja malá hlavička 
prvýkrát vykukla na tento svet a dozvieš sa, čo ťa čaká a čo ťa 
„neminulo“. 
 
Pondelok: Si človek jemný, pokojný a máš rád, keď ti ľudia hovoria 
pravdu do očí. Si dobrý človek a máš svoje zásady, ktoré za žiadnych 
okolností neporušíš. 
Utorok: Bývaš často nahnevaný a máš v sebe veľkú dávku odvahy. 
Keď sa do niečoho vložíš, dokážeš to urobiť perfektne, nemusíš sa za 
svoju prácu hanbiť. 
Streda: Ľudia o tebe vravia, že si krásny človek, a to samozrejme 
nielen navonok. Boh ťa obdaril aj prirodzeným intelektom. Máš 
tendenciu vyberať si zaujímavé koníčky. 
Štvrtok: Ak si sa narodil vo štvrtok, si pravdepodobne veľmi milá 
osôbka, ktorá má súcit so slabšími. Si praktický človek a vieš naplno 
využiť svoj voľný čas. 
Piatok: Miluješ bielu farbu a si skromný a praktický človek, ktorý si 
poradí v každej situácií bez toho, aby zaťažoval okolie svojimi 
problémami. 
Sobota: Máš sklony k lenivosti a občas sa v komunikácii s ľuďmi 
správaš nerozumne. Si emotívny a dávaš to všetkým dostatočne 
najavo. Všade ťa je priveľa. 
Nedeľa: Ak si sa narodil v tento sviatočný deň, tak si urečnený, 
odvážny a rád cestuješ. Ľudia sú radi v tvojej spoločnosti, lebo sa 
nemajú kedy pri tebe nudiť. 
                 pripravila Renátka 

Smiech lieči 

   
Na hodine chémie: 
Učiteľka  sa pýta: ,,Ako pomocou vody získame svetlo?´“ 
Jeden žiak povie: ,,Stačí umyť okno, pani učiteľka!“ 

%%%%% 
„Vojak Metlička, vy neviete, že alkohol zabíja?“ 
„Vojak sa nesmie smrti báť, pán kapitán!“ 

%%%%% 
Idú dvaja cigáni na bicykli, spadnú do vápna a sú celí  bieli. 
Jeden z nich povie: ,,Čo budeme robiť?“ 
Ten druhý povie: ,,Si pár sekúnd biely a už by si chcel pracovat?“ 

%%%%% 
,,Pán doktor, porebujem okuliare!“ 
,,Vyzerá to tak, že áno, toto je totiž stánok s hranolkami.“ 

%%%%% 
Synček sa pýta otecka: „Ocko, prečo si si zobral mamičku?“ 
Otecko sa obráti na mamičku a povie:  
„No vidíš, aj ten malý sa tomu čuduje.“ 

%%%%% 
Ježko sa pýta zajaca: „Prečo máš také krátke uši?“ 
„Lebo som romantický...“ 
„A to s tým ako súvisí?“ 
„To vieš, raz som sa tak započúval do spevu slávika, že som nepočul 
kosačku.“ 

%%%%% 
Veverička si sadne na strom a začne lúskať oriešky. Rozlúskne prvý, 
strieborné šaty. Rozlúskne druhý, zlaté šaty. Rozlúskne tretí, 
diamantové šaty. Sadne si na kraj halúzky a začne vzlykať: 
„Kvôli tej sprostej rozprávke skapem od hladu!“ 

     pripravila Kika 
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Okienko pre každého 

 
Čo znamenajú naše mená?   I1. časť 
Adam – pochádza z hebrejského „hadáma“, čo znamená „človek“; 
Alena – s najväčšou pravdepodobnosťou ide o skrátenie mena 
Magdaléna alebo Helena. Ale je tiež možné, že je to ženská varianta 
mena Alan, ktoré pochádza z keltštiny a znamená „svornosť“. 
Dana – je utvorené od hebrejského slova „dán“, teda „rozsúdiť“, 
alebo „sudkyňa“. Nositeľka tohto mena rozsúdi každú hádku. 
Darina – má juhoslovanský pôvod, znamená „darček“. Môže mať 
pôvod aj v mene Dária a znamená „držiteľka dobra“. 
Dominik – z latinského prídavného mena „dominus“, čo znamená 
pán. Meno má teda význam „pánov“. 
Eliška – je to variant hebrejského mena Alžbeta, čo sa prekladá ako 
„môj Boh je prísaha“. Prísahy a sľuby sú jej veľmi blízke. 
Emil, Emília – vzniklo z latinského „aemulus“, čiže „súťažiaci“ 
alebo „súperiaci“. Sú im blízke všetky súťaže. 
Erik, Erika – má pôvod v starom islamskom mene Eirikur – „vážený 
vládca“. Sú všetkými uznávaní vodcovia. 
Helena – z gréckeho „heléne“, čo znamená „pochodeň z horiaceho 
rákosia“. Veľmi ľahko pri každej príležitosti vzplanie. 
Jozef – z hebrejského Jóséph – „ten, čo pokračuje, pridáva“. 
Nevzdáva sa pri prvej prekážke. 
Katarína - z gréckeho slova „kathará“, čo znamená „čistá“ i „cudná“. 
Linda – pochádza buď zo španielského linda – „krásna“ , alebo 
z nemeckého Linde – „mierna, jemná“. 
Marína – z latinského slova „mare“, čiže „more“. Má rada more a je 
nespútaná ako more. 
Martin-  je z latinského prídavného mena od Mars, čo je boh vojny. 
Je to rozvážny vojak, rád bojuje. 
Michaela, Michal – hebrejské meno vo význame „podobný bohu“ 
alebo „kto je ako boh“.                                                  

  pripravila  Verča 

Poučme sa 
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Testík 

      
Malý snár  
Vieš, čo to znamená, keď vidíš vo svojom sne najaké číslo? 
0 – niečo ti v tvojom živote chýba; 
1 – možno  sa vrhneš do niečoho nového; 
2 – tvojím kľúčom k úspechu bude vnútorná rovnováha; 
3 – budeš si pripadať skvelo; 
4 – darí sa ti a skúsiš, kam až môžeš zájsť; 
5 – nájdeš dobrodružstvo, po ktorom túžiš; 
6 – budeš  veľmi zodpovedný, možno až priveľmi; 
7 – vieš, čo chceš a dosiahneš to; 
8 – budeš nespokojný sám so sebou; 
9 – niečo skončí, ale niečo nové aj začne. 
 
Máš rád školu? 
1. Čo máš najradšej? 
a) prázdniny 1b          b) školu 3b                                c) iné   2b 
2.Čím by si chcel v triede byť? 
a) najlepším žiakom 3b     b) sám sebou  2b        c) pokladníkom  1b  
3. Kedy sa učíš na pondelok? 
a) v piatok   3b             b) v sobotu, nedeľu 2b         c) neučím sa   1b 
4. Čo máš v škole najradšej? 
a) vyuč. hodiny    3b    b) prestávky 2b        c) koniec vyučovania  1b 
5. Čo najradšej počúvaš? 
a) hudbu   2b            b) hlas vyučujúceho  3b           c) zvonček  1b
               pripravila Mortishia 

 
* Múdry človek mlčí o tom, čo nevie.* 

Poradňa psychológa 

 
Ovplyvňuje tréma tvoj výkon? 
Odpovedajte áno, áno aj alebo nie.  

1. Keď mám byť vyskúšaný, mávam väčšinou strach. 
2. Často si myslím, že nebudem nič vedieť. 
3. Veľmi sa bojím, že urobím chybu. 
4. Keď mám písať písomku, najradšej by som nešiel do školy. 
5. Veľmi sa obávam známkovania. 
6. Často som neistý a neviem, ako mám v odpovedi pokračovať. 
7. Keď idem ráno do školy, mávam strach, ako to dopadne. 
8. Často urobím chyby v náročnejších situáciách. 
9. Som veľmi nepokojný a nervózny pred dôležitou úlohou. 
10. Keď sa mi nedarí, ľahko strácam sebadôveru.  

 
Vyhodnotenie dotazníka  
Hodnotenie: áno =2 body, áno aj nie = 1 bod, nie = 0 bodov 
Výsledky:  
15 b – 20 b – Máš strach zo zlyhania a tréma je tvojím problémom. 
Potrebuješ častejšie povzbudenie a podporu, preto sa zdôver niekomu, od 
koho ich môžeš očakávať. Ak máš možnosť stretnúť sa so psychológom, 
vyhľadaj ho. Pomôže ti zmeniť tvoje negatívne emocionálne prežívanie 
a ovplyvniť myšlienky a správanie, ktoré ho sprevádzajú. 
7 b – 14 b – Tréma, s ktorou sa stretávaš, ti môže v niektorých situáciách 
prekážať. Pozri si odpovede, ktoré hovoria o tvojej tréme a všimni si 
okolnosti, za ktorých sa vyskytuje. Tvojou možnosťou je spochybňovať 
myšlienky, ktoré ju sprevádzajú hľadaním rozumnejších odpovedí 
a opakovať to, čo robíš, keď sa ti darí trému zvládnuť. 
0 b – 6 b – Nepoznáš trému ako stav, ktorý by ťa ohrozoval a dokážeš ju 
zvládnuť.  
                Mgr. Magdaléna Krošláková 
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Vlastná tvorba 

 
Okno v srdci... 

 
Slnko svieti na kvety,   Divné obdobie prežívam, 
kvety stoja vo váze,   hurikán v sebe mám, 
váza a jej deti,    hľadám samu seba, 
deti slnka, ktoré svieti.   ba volám aj do neba. 

                         Už nie je vo mne len detský smiech, 
Ich vôňa letí cez náš dom,  ale aj starosti, možno aj hriech... 
dá nám v srdci správny tón, 
tón lásky a radosti,   Mám tu však ja svoju mamu, 
ktorej nie je nikdy dosti.  ona dodá mi odvahu, 
     ktorú teraz potrebujem, 
Avšak neviem, či chcem ten svet, aby som bola tým, čím chcem, 
v ktorom žiadnej starosti niet.  aby ma nezničila hlúposť mladosti, 
Nebol by ten svet príliš nudný?    aby som zažila aj nejaké  
Nechám to tak ... príde deň súdny. tie radosti z dospelosti, 
     stojí tu pri mne mama v pozornosti. 
Jediné, čo teraz viem, je to,  
že poďakovať sa svojej mame chcem. Niekedy je príliš tvrdá, 
Ako ľudia ďakujú Bohu,  niekedy je aj omylná, 
ja ďakujem panej tohto domu,  ale jedno viem - 
panej domu môjho srdca,  - mám ju rada! 
v ktorom je len jeden sudca,  Hoci už chcem byť sama... 
sudca milý, prívetivý,   Možno je to dočasné 
ktorý robí samé divy.    a ja z toho vyrastiem. 
                         Anička, IX.A 

 

Vlastná tvorba 

         
O záhadnom strome 
 
 Mám rád prírodu a prechádzky lesom. Raz som išiel do lesa 
s ocinom a maminou. 
 A zrazu sa mi otvoril jeden strom. V tej chvíli som sa zľakol 
a išiel som rýchlo preč. Povedal som to otcovi. Išli sme sa tam všetci 
aj s maminou pozrieť. Zo stromu sa ozýval hlas dieťatka. Všetci sme 
sa zľakli a báli sme sa priblížiť. 
 Ocino nám povedal: „Buďte tu, ja sa tam idem pozrieť.“ 
A pobral sa.Vydesil ho aj zvuk strašidelného leva. Zľakol sa a všetci 
sme ušli do auta, zamkli sme sa a išli sme domov. 
 Myslel som si, že je to naozaj, ale našťastie sa mi to len 
snívalo. 
                         Michal, VI.A 
 
Slovensko 
 
Slovensko je krásna zem,  V diaľke zrúcaniny hradov, 
v ktorej navždy bývať chcem. pamätajú svojich pánov. 
 
Sú tu mestá, dedinky,   Hory, lesy chránia nás, 
kopce, vrchy, pasienky.  Slovensko je plné krás. 
 
Na pastvinách ovečky,  Je to moja domovina, 
pastier nôti pesničky.   srdcu bližšia nie je iná. 
           Nicolette, VI.B 
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Učíme sa jazyky 
 
Obrázkový anglicko-nemecký slovník 

                         
     dice   crown          glasses             high boots  
e Wűrfel                  e Krone                    e Brille              e Stiefel  
 

                                         
   ring                         bell                      scissors               snowflake              
 r Ring                   e Glocke                  e Schere            e Flocke 
 

                          
    sweets                cracknel            lady-bird             rocking-horse 
e Bonbons             e Brezel           r Marienkäfer    s Schauhelnpferd 

                                                    
  triangle                    globe                    music              snow-man 
s Dreieck                r Globus                  e Noten       r Schneemann 
 

                                         
  umbrella                   bulb                    tooth              tooth-brush 
r Regenschirm       e Glűhlampe          r  Zahn              e Zahnbűrste 
 

*Bez fantázie niet ani dobra, ani múdrosti.* 

Spýtali sme sa našich žiakov 

 
1. Keby si bol dedo Mráz s plným vrecom darčekov, komu by si 
dal najväčší darček a prečo? 
Prišla by som do nejakého detského domova a rozdávala radosť. 
                     Dominika, IX.C 
Do detského domova. Deti nemajú rodičov a mne je ich ľúto. 
                                                Aďa, VIII.B 
Rodičom, lebo mi kupujú, čo chcem, snažia sa mi vyhovieť a starajú 
sa o mňa, tak si to zaslúžia.                                                  Daro, IX.B 
Sebe, lebo som lakomý.                                                        Juro, IX.A 
2. Kde by si chcel prežiť tohtoročné Vianoce, keby si si mohol 
vybrať jedno miesto na Zemi? Prečo? S kým? 
Na nejakej chate s kamarátmi, lebo je to romantické.   

                                       Dominika, IX.C 
S rodičmi v Tatrách na nejakej chate, lebo ich mám rada a Tatry sú 
krásne.                                                                                Aďa, VIII.B 
S rodinou a mojimi najlepšími kamarátmi v New Yorku, lebo je tam 
pekne.                                                                                  Zuzka, IX.A 
V Karibiku, lebo je tam teplo, s Tomášom, Hankou a Zuzkou (IX.B, 
IX,C).                                               Natália, IX.C 
V Tovarníkoch, lebo je to najlepšia dedina, a to je jedno s kým.   
                              Paťo, IX.A 
Doma s rodinou, lebo ich mám rád.                                      Juro, IX.A 
S rodičmi v Amerike, lebo by som chcel spoznať New York.     
                                                                                              Kura, IX.B 
3. Prečo chodí dedo Mráz v červenom oblečení? 
Aby ho ľudia spoznali.                                                         Aďa, VIII.B 
Lebo to má ako reflexnú vestu.                                            Paťo, IX.A 
Asi sa mu páči červená farba.                                             Zuzka, IX.A 
                                                                      pripravili Tomáš a Hanka 
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Keď príde hosť 

 
Ovocný koláč s piškótami 
Potrebujeme: 
1 liter mlieka, 2 vanilkové pudingy, 250 g lístkového cesta, 1 balíček 
piškót, 2 veľké poháre chutného kompótu (višňového, čerešňového, 
jahodového...). 
Postup:  
Z mlieka a pudingových práškov uvaríme vanilkový puding. Lístkové 
cesto rozdelíme a vyvaľkáme dva tenké pláty. Jeden plát dáme na 
plech, poukladáme naň piškóty a zalejeme ich uvareným pudingom. 
Do pudingu povtláčame odkvapkané ovocie z kompótu a všetko 
prikryjeme druhým plátom cesta. Pečieme 25-30 minút. Hotový 
múčnik posypeme práškovým cukrom a pokrájame. 

 
Ovocná limonáda 
Potrebujeme:  
50 ml ovocného malinového sirupu 
šťava z polovičky citróna 
šťava z polovičky pomaranča 
sóda (alebo voda) 
5 kompótových čerešní 
ľad 
Postup:  
Do vysokého pohára nalejeme malinový sirup, šťavu z citróna a 
pomaranča a dolejeme sódou. Pridáme čerešne a ľad. 
Podávame s dlhou lyžičkou. 
                                                                                       pripravila Nika 

Hudobné okienko 

NIČ NOVÉ                 
Pomaly, ale isto, sa do povedomia slovenskej verejnosti 

dostáva ďalšia mladá kapela. Pätica chalanov z Prievidze sa už 
úspešne dostala do väčšiny slovenských rádií, v ktorých bodujú so 
svojím singlom „Dnes". Čo sú vlastne zač??? 

História tejto rock popovej kapely sa začína písať začiatkom 
roka 2000. V pôvodnej zostave - Roman, Ivan, Peter, Michal, Ivan, 
Janči, vystriedal klávesáka Michala Andreas, ktorý onedlho zaujíma 
post speváka a autora repertoáru. Neskôr v kapele prebehli nejaké 
nezhody, ktoré mali na svedomí viaceré výmeny členov. V súčasnej 
zostave hrá kapela Nič Nové asi rok. Pred nedávnom chalani 
predstavili  v  Rádiu  FM  nový  singel   „Kým  spíš",  ktorý  sa  hneď   
z novinky umiestnil na bronzovej priečke, prejavilo oň záujem aj 
rádio Okey. 

Dokonca Andreas Imrich – spevák kapely Nič Nové sa tento 
rok objaví aj v súťaži Slovensko hľadá Superstar 2. Andreas postúpil 
do najlepšej 40-tky a teraz o jeho účinkovaní rozhodnú len diváci. 
Tak hlasujte, lebo Andreas je naozaj výborný spevák a k tomu ešte aj 
super chalan. 
Súčasná zostava:Andreas Imrich - spev, gitara, tvorba 

   Marián Ján - elektrická a sólová gitara 
   Jakub Tvrdík - klávesové nástroje 
   Juraj Labaj - basová gitara 
   Metronóm - bicie nástroje 

                                                                         pripravila Natália, IX.C 
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Zo života školy 

   
13. 10. 2005 – Imatrikulácia prvákov – žiaci I.A a I.B boli 
slávnostne prijatí medzi žiakov našej školy. Po zložení svojho sľubu 
im boli pridelení krstní rodičia z radov deviatakov. A všetko sa 
končilo veselou zábavou (niekedy aj pobytom na dlážke telocvične). 
12. 10. 2005 – Exkurzia 8.D do Martina – zaujímavosti o ľudových 
krojoch sa dozvedeli v Národopisnom múzeu; na Národnom cintoríne 
sa zastavili pri pomníkoch významných spisovateľov; v Múzeu A. 
Kmeťa poznávali faunu a flóru Turca. Najväčší zážitok mali zo 
skanzenu, kde sa zoznamovali s architektúrou našich predkov. 
25. 10. 2005 – Európsky deň rodičov a školy – chodby a triedy sa 
zaplnili rodičmi a starými rodičmi, ktorí chceli vidieť na vlastné oči 
a skúsiť na vlastnej koži, ako ich ratolesti prežívajú dni za bránou 
našej drahej školy. 
7. 11. – 11. 11. 2005 – Týždeň boja proti drogám – besedy 
s názvom Empatia-schopnosť vcítenia sa do iných ľudí, Medziľudské 
vzťahy, Agresívna hudba, ako aj  mestský turnaj v hokejbale, 
dotazník o šikanovaní a vydieraní, výtvarnú súťaž Nebezpečenstvo 
drog a iné zaujímavé akcie s danou problematikou pre žiakov našej 
školy pripravili p. Krošláková, p.Turečeková, p. Gajdošová, p.Mikuš, 
p. Mišutová. 

*Niet krajších rozprávok ako tie, ktoré píše sám život.* 

Kútik pre najmenších 
Svet rozprávok 
Ku každému obrázku napíš názov jednej rozprávky, v ktorej 
postavička vystupovala. 

             
 
 

             
 
 

                      
 
 

                                                                                         
                                                                                   pripravil Andrejň 
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Kútik pre najmladších 

 
Prešmyčky 
Usporiadaj v každom výraze písmená tak, aby si dostal pomenovania 
štyroch slovenských miest. 
 
SLAVAIBRAT   KEŽROKMA    
OVCEMICHAL   ČANYTOPOĽ 
 
Sedmičky 
Koľko sedmičiek je na obrázku? 

 
Hádanka 
Ak správne zoradíš písmená, z ktorých sa skladá vták a pridáš jedno 
A, dostaneš jeho meno. 

 
                                                                                      pripravila Linda 

Na slovíčko s redakčnou radou 

 
Milí čitatelia! Sme veľmi radi, že je medzi vami stály záujem o časopis, na 
príprave ktorého ozaj vzorne pracujeme. Snažíme sa byť zaujímaví, pouční 
a súčasne zábavní, lebo je to časopis v prvom rade na zábavu a oddych. 
Niektoré rubriky sa pravidelne striedajú, iné obmieňame podľa 
momentálnej inšpirácie. Všetci, ktorí ste si zaplatili predplatné, automaticky 
dostanete vždy nové číslo hneď, ako ho prinesieme z tlačiarne. Takže 
z našej strany je ozaj veľká snaha uspokojiť vaše čitateľské potreby. Horšie 
je to trochu s niektorými z vás, ktorým na časopise vôbec nezáleží, kupujú 
si ho len kvôli kupónu. Skúste doň nazrieť, určite si niečo pre seba nájdete. 
Stále veríme, že vás všetkých presvedčíme o tom, že sme naj, naj 
....časopis!!! 

Stále nezabúdajte na internetovú stránku našej školy – 
www.skola.topindex.sk alebo časopisu – www.casnaoddych.unas.cz 
- kde môžete nazrieť do vlaňajších čísel časopisu, poprípade napísať svoje 
námety. Veľmi radi uvítame vašu vlastnú tvorbu, námety na ankety 
a rozhovory. Pokiaľ chcete spolupracovať, navštívte učiteľskú knižnicu na 
poschodí, kde vás p. uč. Vystrčilová rada privíta.  

!!! Dobrá správa – žolíky platia počas celého školského roka!!!  
                                                                                                        p.uč.                                                                                                               
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Riešenia úloh  
Zábavný kútik: Slimák: 11 dní; 
Hrebeňovka: ...ale sladké ovocie. 
Hľadajte mená vo vetách: Vlasta, Koloman, Ján, Igor, Dáša, Alena, Jano, 
Adam; 
Osemsmerovka: Kto býva najbližšie, chodí posledný. 
Kto vie, uhádne! 
Predá televízor; Pizza a šesť plechoviek piva; Lebo ten s kockami sa mu 
rozbil; Sedem nedostatočných; Veľmi rýchlo; Vodotesné; Keď aj vodič musí 
stáť; Preto, aby si verejnosť uvedomila, že ide naozaj o štrajk a nie o bežné 
meškanie vlakov; Maniak; No predsa počkáš, kým zastaví kolotoč; Vyľakať 
pštrosa stjaceho na betóne; Keď majú dažďovky okolo pása plávacie 
koleso; Kŕmi zebru; Je to hodinová práca pre sliepku a celoživotné 
rozhodnutie pre prasa; Dvanásť. Ďalších šesť sa utopilo pri rekonštrukcii; 
Bezdomovec, lebo je najmenej doma; Ak vám prejde mráz po chrbte, dá sa 
to vydržať;Sadnúť si do kúta a počkať, kým vás prejde; Vreckový aligátor; 
Od Ufa k Ufu; To, že nič nevedia; 
Testík – Máš rád školu?: 
5 – 6 bodov: Školu nemáš vôbec v láske. Najradšej máš prázdniny, aj 2-
ročné. Nechýbajú ti vedomosti? 
7 – 12 bodov: Škola ti nerobí problémy, máš tam kamarátov. Najviac však 
obľubuješ prestávky. 
13 – 15 bodov: Školu máš rád, na hodinách si aktívny. Nie si náhodou 
bifľošom triedy? 
Kútik pre najmladších: 
Prešmyčky – Bratislava, Michalovce, Kežmarok, Topoľčany; 
Sedmičky – osem; 
Hádanka – volavka; 
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