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Užite si prázdniny pri vode! 
 
 
 

 
 

 

Dovidenia v septembri! 
 

 

Zamyslenie na úvod 
Milí čitatelia! 

Posledné dvojčíslie nášho časopisu v tomto školskom roku 
vychádza v mesiaci máj. Máj je krásny mesiac nielen tým, že celá 
príroda hrá jasnými farbami zelene a kvetov, ale aj preto, že je 
venovaný láske. Predovšetkým láske k našim mamám, mamkám 
či mamičkám. Veď kto iný, ak nie ony, si zaslúži váš šťastný úsmev, 
kúsok vášho srdiečka a hŕbu vašej lásky? Nezabúdajte svojim 
mamám denne prejavovať svoju úctu a cit, hoci aj dobrou známkou 
v škole, pekným obrázkom, malým kvietkom, alebo len vďačným 
pohľadom a milým slovom. 

 
Aj keď do ukončenia školy zostáva ešte pár týždňov, chcem 

sa vám v mene redakčnej rady Času na oddych poďakovať za 
celoročný záujem a priazeň. Veríme, že ste si na našich stránkach 
našli to, čo vás zaujíma. Mnohým sme umožnili uverejniť svoje 
literárne a výtvarné pokusy alebo vyjadriť svoj názor v ankete. 
Vytvorili sme rubriku Zo života školy, kde sa často opakovali mená 
najúspešnejších žiakov našej školy. Veríme, že nám zostanete verní 
aj v budúcom školskom roku a naďalej si budete náš časopis 
objednávať. Prajem vám úspešné ukončenie tohtoročného štúdia, 
deviatakom vykročenie do stredných škôl tou správnou nohou 
a všetkým pekné a veselé prázdniny. Dovidenia v septembri!         
                 p.uč.         
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Zábavný kútik 
Osemsmerovka  
 Aké je množné číslo od podstatného mena žiak? 

P E I N A V O Č U Y V R K U 
K A B I N E T U Č I Ť I Í Č 
R K A A K I Č A I Ž O A N I 
S V H D Í M Ň B T Z Š D L T 
A O I E A V N D E O T I O E 
K T N I O R E P Ľ Š U T K Ľ 
M K K R A L O K Š I D E Š K 
Á A O T R I A D I T E Ľ Ň A 
N B L A V I C A S E N D A M 
Z I Z E Ž A Ľ U B A T R N Á 

TABUĽA, PERO, ZOŠIT, RIADITEĽŇA, ŽIAK, RIADITEĽ, ŠKOLA, DNES, 
UČITEĽKA, KABINET, KNIHA, ZBOROVŇA, AKTOVKA, LAVICA, 
ZNÁMKA, TRIEDA, ŽIAČIK, ŠKOLNÍK, ŠTUDENT, VYUČOVANIE, UČIŤ, 
UČITEĽ 

Spoj 
čísla od 
1 do 64 
a hneď 
uvidíš, 
čo sa tu 

deje! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zábavný kútik 
Motorky 
Traja z týchto dvanástich pretekárov sú rovnakí. Ktorí? 
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Zábavný kútik 

 
Rýmovačka 
Ako si povieme v júli pri opekaní sa na slniečku?(tajnička) 
K slovám nájdi pod tabuľkou vhodné rýmy a doplň do tajničky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDÚZA, KROK, SMEJÚ, CVIK, NOSÍ, REZANCE, RYBA, 
MECHA, HOSŤ, CESTO, ČARO, STROM, NARÚBE, KLOPE 
 
 

Čarovná sila sliviek  
Tieto fialové mňamky ťa ochránia pred zlými poznámkami, 
klebetami, chorobami a nešťastie určite hodí spiatočku. Vo vrecku 
alebo vo svojej  izbe maj vždy jednu alebo dve slivkové kôstky! 
 

     DOM 
     BOSÍ 

     SEJÚ 
    Z ORECHA DO 
     V PRIEKOPE 
       

     MESTO 
OPEKANCE 

    ROK 
    DOSŤ 

    JARO 
     CHYBA 
       Z MOTÚZA 

 

     TRIK 
      V KOZUBE 

Hudobné okienko 

CLICHE                  
Vznik  skupiny sa datuje rokom 1999, keď  sa členovia  stretli  

v letnom tábore na Orave, v ktorom pôsobili ako vedúci. Na jeseň a 
zimu roku 2000 nasledovala šnúra koncertov na stužkových a 
imatrikulačkách. Okrem prevzatých skladieb znela aj ich vlastná 
tvorba. Na týchto koncertoch sa prezentovali pod názvom Big tits 
puppets (Veľké prsnaté bábiky). Po skúsenostiach na pódiu a po 
reakciách publika sa rozhodli venovať vlastnej autorskej tvorbe.  
V súčasnosti tvoria vlastné texty a spoločne skladajú hudbu.Všetci 
členovia skupiny bývajú v Bratislave. Medzi úspešné vystúpenia patrí 
vojenská súťaž mladých talentov. Z Bratislavy sa prebojovali do 
hlavného kola Folk & Rock Tatry v Liptovskom Mikuláši, kde získali 
ocenenie za autorskú tvorbu. V BA odohrali unplugged, na ktorom si 
ich všimol syn jedného z vydavateľov. 
V roku 2002 krst debutového CD Do každej domácnosti. 1. singel - 
Aj tak vás môžem – obsadzuje na niekoľko týždňov prvé miesto 
hitparády Slovak Gold.  
V roku 2004 u Ďura Kupca sa nahráva singel Žena s producentom 
Tomášom Slobodom, spevákom skupiny LePayaco. Po vydaní sa 
dostáva do hitparády Slovak Gold, kde zotrval 10 týždňov. V roku 
2004 taktiež odohrali úspešné koncerty a festivaly Topvar Rock Fest, 
Rudava, Pohorelá a iné. Práve vyšiel 2. album s názvom Elpíčko. 
                                                                         pripravila Natália, IX.C 
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Zaujímavosti z ríše zvierat 
 
Rekordmani živočíšnej ríše 
 
Žaba „pralesnička“, nazývaná tiež „šípová“, 
žije v Strednej a Južnej Amerike. Jej krikľavo 
sfarbená koža obsahuje jed, ktorého jedna 
stotisícina gramu je pre človeka smrteľná. Z kože 
jednej takejto žaby získali Indiáni jed na 40 
smrtiacich šípov. 

??? 
 
Kalifornská muška žije v prírodných vyvreninách surovej ropy a jej 
larvy sa kŕmia živočíchmi, ktoré v rope uviaznu. Larvy žijú priamo 
v rope a dýchajú mikroskopickými prieduchmi vedúcimi na povrch 
ropných škvŕn. Keď ropu prehltnú, prejde im telom, ale neotrávi ich. 
 

                                            ??? 
 
Opička Maki, ktorá žije na 
Madagaskare, vyzerá ako myška, vojde 
sa na dlaň a bez chvostíka meria 11 
centimetrov. V noci lezie po stromoch 
a živí sa plodmi, lístím, kvetmi, 
hmyzom i stromovými žabkami.  

 
 

                                         ??? 
 

Veľrybe pribudne za rok  až 20 centimetrov 
podkožného tuku, aby ju ochránil pred 
chladom. Tukový obal veľrybu nadnáša 
a je tiež zásobárňou živín, ale 
predovšetkým udržiava teplo vo vnútri 
tela. 

Zaujímavosti od A po Z 
Pamäť v prstoch 
Si nepolepšiteľne zábudlivý? Dnes sa už uzol na vreckovke nenosí. 
Ak ťa napadne dôležitá vec, ale nemáš možnosť rýchlo si ju zapísať, 
spoj špičky svojich ukazovákov a prostredníkov. Najbližšie, keď si 
budeš chcieť spomenúť, stačí tento pohyb zopakovať. 
Čo o tebe povedia tvoje vlasy? 
Dlhá natural hriva – Rozpustené vlasy z teba urobia ambicióznu 
a rozhodnú babu. Rozhodne si ich nezapínaj do vrkoča, pôsobila by si 
placho a zdržanlivo. 

     
Dva vrkôčiky – Ak nosíš vlásky v tomto hravom štýle, máš rada 
spoločnosť a vôbec ťa nezaujíma, čo si o tebe myslia ostatní. 
Správne! 
Polodlhý strih a ofinka – Tvoja osôbka sa zaoberá najmä harmóniou 
a rodinným šťastím. Si slečna spoľahlivá a ľudia ťa majú úprimne 
radi. 

   
Ježko – Vyzerať silne a sebavedome sa dá aj bez rebelantského 
strihu. Nie je veľa dievčat, ktorým tento strih pristane. Ak máš ale 
správny „fejs“, nič proti tomu. 73% chalanov ale tento strih u báb 
neuznáva. 
Kučeravý diabol – Veselá kopa pripravená na každé rebelantstvo – to 
si ty. Si dobre známa a obľúbená tvár na každom žúre. V tele ti 
koluje horúca krv. 
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Poznáme ich? 

        
Človek potrebuje okolo seba krásu a v škole sa učíme túto krásu vidieť 
a vytvárať. K tomu nám pomáha aj pani učiteľka Ľubica Gajdošová, ktorú 
sme požiadali o rozhovor. 
1. Koľko rokov učíte na našej škole? 
Už to bude ôsmy rok. 
2. Chceli ste byť učiteľkou už odmalička? 
Áno, to rozhodne, pretože mám rada deti a mládež. 
3. Aký predmet najradšej učíte? 
Výtvarnú výchovu, lebo celý život ma sprevádzalo umenie. Mám rada 
všetko pekné, čisté, nie gýčové. 
4. Je o vás známe, že máte rada umenie. Ktorý druh umenia najviac 
preferujete? 
Najviac ma fascinuje umenie grafiky. 
5. Chodili ste aj na umelecké súťaže? Aký bol váš najväčší úspech? 
Najčastejšie som chodila na recitačné súťaže, kde som aj reprezentovala 
školu v okresných kolách. Avšak ešte častejšie som súťažila vo folklórnom 
speve. Tiež som často účinkovala v rôznych súboroch. 
6. Učili ste niekedy žiaka, ktorý bol mimoriadne nadaný? 
Áno, tých nadaných žiakov bolo viac. Spomínam si napríklad na Davida  
Dlouhého z Čiech, ktorý vyhral celoštátne kolo súťaže v speve. Zo žiakov 
našej školy spomeniem Zuzanu Trepáčovú, Danu Krajčíkovú, Katku 
Jankeje, Evu Hankovú, ktorí reprezentovali školu v celoslovenských 
súťažiach. 
7. Aký je váš najobľúbenejší umelec? Prečo ho obdivujete? 
Martin Babjak. A to nielen pre jeho nádherný spev, ale hlavne pre jeho 
neuveriteľnú ľudskosť, ktorá z neho vyžaruje, veľmi príjemné spievanie 
a priateľskosť. 
8. Váš obľúbený  -  film: cestopisy a prírodopisné filmy; 
       - pieseň: slovenské ľudové piesne, z moderných  Voda, 
čo ma drží nad vodou – pre zmysluplnosť textu a melodickosť celej piesne, 
veľkú citovosť. 
      - kniha: Betty Mahmoodyová – Bez dcéry neodídem. 
 
Ďakujeme za rozhovor.                                                          pripravila Verča 

Kto vie, uhádne! 

 
Viete, čo je absolútna trpezlivosť? 
 

Aký je človek, ktorý sa narodil v Amerike, žil v Ázii a zomrel 
v Austrálii? 

 
 Čo vznikne skrížením zlatej rybky a žraloka? 
 
Viete, prečo chodia policajti popri stene? 
 

Ako sa najlepšie zoznámime s elektrikou? 
 

Čo je najnezmyselnejšia bitka? 
 
 Kedy červíky lietajú? 
 
Ide blondína po ulici a zbadá banánovú šupku. Čo povie? 
 

Čo robia stonožka a stonožiak večer vo svojej diere? 
 
Aká je to čínska diéta? 
 

Je to zlé a chrčí to. Čo je to? 
 
Čo sú to múmie? 
 

Ktoré zviera je najprítulnejšie? 
 
Je to mŕtve a ešte sa to po smrti 500-krát otočí. Čo je to? 
 

Ako sa začína láska? 
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Horoskop podľa hodiny narodenia 
    
Spýtaj sa maminy, ktorú hodinu si sa narodila: 
00:00-02:00 Nepoznáš hranice: Rada skúšaš všetko, čo je nové. Zaujíma ťa, kde 
sú hranice, za ktoré už nemôžeš ísť. Baví ťa pozorovať reakcie ľudí v tvojom okolí. 
Práve preto si stredom pozornosti všade, kam prídeš. A to ťa ozaj veľmi teší. 
02:00-04:00 Obletovaná a rozmaznávaná: Dievčatá, ako ty, si užívajú život 
plnými dúškami. Pri pomyslení na deň strávený nakupovaním, na víkend 
u kamošky sa ti rozbúši srdce. Pokiaľ ide o lásku, túžiš, aby ťa chlapci neustále 
obletovali a rozmaznávali. 
04:00-06:00 Najlepšia kamarátka: Presne vieš, čo chceš, naviac ti nevadí povedať 
to druhým otvorene a na rovinu. Svojich priateľov máš rada takých, akí skutočne 
sú, pretože sa nerada pretvaruješ. To isté očakávaš aj od nich. A práve to z teba robí 
najlepšiu kamarátku pod slnkom. 
06:00-08:00 Spoliehaš sa na srdce: Si veľmi citlivá a väčšinou sa riadiš svojím 
srdcom. Dokážeš sa ľuďom pozrieť do duše a poznať, akí sú a ako sa k tebe budú 
správať. Vďaka svojmu inštintktu poznáš, kto sa k tebe hodí a kto nie. 
08:00-10:00 Sebaistá a úprimná: Sladká, jemná, spoločenská. Jednáš na rovinu 
a vďaka tomu máš veľa priateľov. Tým, že sa k druhým chováš pekne od samého 
začiatku, si pomerne ľahko získaš ich dôveru. 
10:00-12:00 Máš svoj cieľ: Nič nenechávaš na náhodu. Si cieľavedomá a tvrdo 
ideš za svojím cieľom v živote i láske. Si rodená na flirtovanie, žiadny chlapec ti 
neodolá. 
12:00-14:00 Obyčajné dievča: Si rada stredom pozornosti, ale len výnimočne. 
V skutočnosti si obyčajné dievča, ktoré sníva o veľkej a romantickej láske. Nikdy 
by si nedokázala zradiť priateľov. 
14:00-16:00 Neriadená strela: K svojmu životu potrebuješ veľké vzrušenie. 
Niekedy si úspešná, niekedy úplne na dne. Tvojim kamarátom sa páči práve táto 
tvoja prelietavosť a večný nepokoj. 
16:00-18:00 Stále zamilovaná: Láska je pre teba ten najkrajší cit na svete. Žiť bez 
nej nedokážeš ani minútu. Rada robíš ľuďom radosť a svojím krásnym úsmevom 
dokážeš potešiť každého. 
18:00-20:00 Dobrá opora: Akonáhle potrebuje niekto pomoc, si tým pravým 
človekom, na ktorého sa môžu obrátiť. Vieš si rady s každým problémom. Nikdy sa 
nepovyšuješ nad ostatných, a preto nezneužívajú tvoju ochotu. Pre svoje okolie si 
veľkou oporou. 
20:00-22:00 Nevypočítateľný mix: Niekedy vyzývavá, pritom krehká, inokedy 
divoká a potom hneď mierna. Málokto sa v tebe vyzná. Si nepredvídateľná, 
dokážeš si omotať okolo prstu každého. 
22:00-24:00 Odmietaš kompromisy: Kto chce s tebou vychádzať, 
musí byť trpezlivý a vytrvalý. Presne vieš, čo chceš a nerobíš žiadne 
kompromisy. Kým si nájdeš priateľov, vždy to chvíľu trvá. 

Smiech lieči 
        

V škole: „Mirko, vytvor množné číslo od slova nedeľa.“ 
„Prázdniny!“ 

??? 
Udychčaný mladý poštár príde k dedkovi s dôchodkom a hovorí: 
„Dedo! Už ma nebaví chodiť každý mesiac za vami na samotu 18 
kilometrov od dediny!“ 
Dedko na to:  
„Ma neštvi, lebo si objednám dennú tlač!“ 

??? 
Pána Nováka uštipol komár. Prv ho chytil, ale potom hneď pustil. 
„Prečo si ho nezabil?“ čuduje sa pani Nováková. 
„Či ho môžem zabiť, keď mu v žilách koluje moja krv?“  

??? 
V škole sa učiteľka pýta malého Peťka: 
„Peťko, chodí už tvoj malý braček?“ 
„Ešte nie, ale nohy už má ...“ 

??? 
Peťko zdesene kričí na mamu: „Mamííí!“ 
„Prosím.“      
„Opuchol mi prst!“ 
„A ako si na to prišiel?“ 
„Nezmestí sa mi do nosa.“ 

??? 
„Vieš, Jožko, prečo som ťa nazval malým hlupáčikom?“ 
„Áno, pán učiteľ. Lebo ešte nie som taký veľký ako vy.“ 

??? 
Mladá žena kupuje papagája: 
„Tak čo, hlupáčik strapatý, vieš rozprávať?“ 
„Samozrejme, že viem. A čo ty, fiflena vymaľovaná, lietať vieš?“ 

??? 
Príde zlodej v noci do domu a počuje papagája, ako mu vraví:  
„Feri ťa vidí, Feri ťa vidí.“ 
Zlodej vezme deku, zakryje klietku a papagáj znova škrieka:  
„Feri nie je papagáj. Feri je pidbul!“ 
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Veštenie pre poverčivých 

 
Veštenie  
Aztékovia dlhé tisícročia používali symboly, keď prosili o rady 
svojich bohov. Vyskúšaj si to aj ty. Ako na to: 
1. Nakresli si na papier veľký kruh, rozdeľ ho na 20 rovnakých častí, 
nakresli na ne nasledujúce symboly alebo ich očísluj od 1 do 20. 
2. Mysli na to, čo chceš zistiť 5 minút, potom so zatvorenými očami 
ukazovákom pravej ruky ukáž na niektoré políčko.  
3. Keď otvoríš oči, posuň sa o 9 políčok v smere hodinových ručičiek. 
4. Pozri sa, čo znamená symbol na výslednom políčku. 
 
1. Krokodíl: V blízkej dobe ťa čaká šťastie. Ak ešte nemáš 
priateľa/priateľku, čoskoro ho stretneš. Užívaj si plnými dúškami všetko, čo 
ti život ponúka. 
2. Vietor: Si vo veľmi nejasnej situácii. V láske si musíš vybrať medzi 
dvoma možnosťami. Nanešťastie osud ťa dá vždy dokopy s tou nepravou 
bytosťou. Snaž sa počúvať svoje srdce. 
3. Dom: Trpezlivosťou a vytrvalosťou môžeš zdolať všetky prekážky 
a môžeš rátať aj s pomocou rodiny. Počúvaj dobre rady kamarátov. 
4. Jašterica: Buď odvážna/odvážny a pusť sa do dobrodružstva. 
Nepreháňaj to v užívaní si života, sústreď sa na najdôležitejšie veci. 
5. Had: Rob, ako ti srdce káže. Ak si osamelá/osamelý, teraz môžeš rátať  
s dôležitým stretnutím, ktoré ti trochu skomplikuje život. 
6. Smrť: V spomienkach hľadaj hlbší význam. Tvoje dlhodobé plány ti 
prinesú výsledky plné radosti, preto sa zameraj na budúcnosť. 
7. Jeleň: Veľa cestuj a nadväzuj nové priateľstvá. Lásku hľadaj v kruhu 
svojich kamarátov. Rozvíjaj svoje umelecké sklony. 
8. Zajac: Neboj sa ničoho, šťastie je na tvojej strane. Tvoja jediná chyba je, 
že ľahko odpúšťaš druhým aj sebe. 

9. Voda: Darmo plánuješ, aj tak nikdy nič nie je tak, ako by si chcela/chcel. 
Napriek tomu ver ďalej  v zázraky a silu svojich rozhodnutí. 
10. Pes: Tvoja blízka budúcnosť sa šťastne vyvinie, iba ak si dáš pozor na 
neprajníkov. Z úprimných citov môže vzniknúť aj láska. 
11. Opica: Čakajú ťa situácie plné prekvapení a nečakané stretnutia. 
Neplánuj svoj život príliš dopredu, ži súčasnosti. 
12. Tráva: Okolo teba vládne chaos. Kašli na dobré aj zlé správy. Tvoja 
duševná energia naďalej rastie, prevláda u teba optimizmus. 
13. Ruža: Mnoho ľudí ťa potrebuje, radi prijmú tvoje rady. Stále si nevieš 
nájsť lásku, pri ktorej by sa ti rozbúšilo srdce. 
14. Mačka: Si citlivá a cieľavedomá osoba. Valíš sa dopredu ako tank 
a vieš plniť svoje plány. Aj v láske ťa čakajú úspechy. 
15. Orol: Jasne vidíš svoje ciele, máš pevnú vôľu. Nasledujúce obdobie 
bude pre teba veľmi šťastné, len nepodľahni netrpezlivosti. 
16. Sup: Situácia sa ti vymyká z rúk. Počúvaj svojich kamarátov, pomôžu ti 
dostať sa zo slepej uličky. Pozor, si veľký egoista. 
17. Koleso: Všetko sa dobre skončí, ak vezmeš veci do svojich rúk 
a nebudeš čakať na iných. V blízkej dobe nikomu nič nesľubuj! 
18. Nôž: Momentálne sa nevieš rozhodnúť ako ďalej. Si 
nespokojný/nespokojná so svojím životom. Plánuj dlhodobo, na budúcnosť 
sa môžeš spoľahnúť. 
19. Dážď: Všetko príliš komplikuješ, lebo sa snažíš uskutočniť svoje 
uletené nápady. Pozor na peniaze, máš tendenciu veľa míňať. 
20. Kvetina: Tvoja duša je citlivá ako krehký lupeň ruže, preto sa ľahko 
zraníš. Trochu uber, tvoje sny nie sú veľmi reálne. 
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Testík 
 
Je pre teba svet gombička? 

1) Mávaš z vlaku a malý fagan ti da zvonku facku ako remeň:  
    a) Zasmeješ sa, dobrý vtip!  
    b) Zatiahneš záchrannú brzdu, vyskočíš z okna a vrátiš mu ju. 
    c) Nikdy nebudeš mať rád cudzie deti.  

2) Otočíš sa po džús a kamarát ti bleskurýchle zje obľúbený koláč:  
    a) Dáš mu na zapitie svoj džús a raduješ sa, ako mu chutí.  
    b) Vrazíš mu jednu a dlho sa s ním nerozprávaš.  
    c) Smutne pozbieraš odrobinky a odídeš spať.  

3) Na svet sa usmievaš:  
    a) Pred jedlom.  
    b) Po jedle.  
    c) Len keď si čistíš zuby, a i to smutne.  

4) V autobuse ti niekdo dupne na nohu: 
    a) Zaraduješ sa, že len na jednu a spoločne to oslávite.  
    b) Veselo sa zasmeješ a dupneš mu tiež na nohu.  
    c) Pokazí ti to celý deň.  

5) Najradšej oslavuješ:  
    a) Rano.   b) Poobede.   c) Večer.  

6) Ješ perfektný párok v rožku. Myslíš na:  
    a) Párok.   b) Rožok.   c) Autobus.  

7) Beh do vrchu alebo iný pohyb pro teba znamená:  
    a) Výborný spôsob ako dostať smäd.  
    b) Drastický spôsob ako dostať smäd.  
    c) Krv, pot a slzy.  

8) Na svojich trapasoch sa: 
   a) Smeješ. 
   b) Usmievaš. 
   c) Učíš. 
 
 

Spýtali sme sa našich učiteľov 

 
Naša redaktorka Verča opäť brázdila chodby našej školy a pristavila 

niektorých učiteľov. Čo ju zaujímalo, keď tu máme taký pekný mesiac, akým je 
máj?  
1. Aký bol váš najväčší detský sen? Splnil sa vám? 
Okrem toho, že som chcela byť v prvom rade učiteľkou, často som v kútiku 
srdca obdivovala speváčky. Pri každej príležitosti, či už pri pobyte v letnom 
tábore, alebo v záujmovej činnosti v škole, som sa zapisovala do hudobných 
krúžkov. Žiaľ, moje hlasové kvality boli oveľa slabšie ako moje ambície. 
A tak som zostala verná učiteľstvu. Teda môžem povedať, že sa mi sen 
splnil.                                                                                         p. riaditeľka 
Chcel som byť policajtom.                                                         p.uč.Bujna 
Snívala som, že budem učiteľkou a aj sa mi to splnilo.            p.uč.Králová 
Mojím snom bolo cestovať po zaujímavých krajinách.             p.uč.Manzone 
Žiť pri mori, mať pekný dom, veľa detí a super manžela.        p.uč.Rástočná 
Stať sa učiteľom telesnej výchovy a učiť samých dobrých bezproblémových 
žiakov. Prvá časť sna sa mi splnila.                                          p.uč.Mikuš 
Chcela som byť učiteľkou.                        p.uč.Mokrá 
2. Čo je podľa vás láska? 
Dať a dostávať to najkrajšie na svete. Láska je to, keď človek človeku 
odovzdá kus svojho srdca, svojho „ja“. Celý život som ho dávala svojim 
najbližším-manželovi, deťom a teraz vnúčatám. Ale „láska“ v pravom slova 
zmysle je cit, ktorý prechádza celým človekom nie len v mesiaci máj. Mal by 
byť citom na celý život. Najkrajšie je, keď vás niekto pritúli, objíme a povie, 
že vás má rád.                                                                         p.riaditeľka 
Je hlboký ľudský cit.                                                              p.uč.Smolinský       
Vzájomná úcta, tolerancia.                                                     p.uč.Manzone 
Je to niečo, čo by sme si mali prejavovať každý deň. Nielen priatelia, 
manželia, ale aj deti s rodičmi.                                               p.uč.Rástočná 
Láska je najkrajšia vec na svete. Láska hory prenáša.          p.uč.Mikuš 
Láska je porozumenie, náklonnosť.                                       p.uč.Mokrá 
Láska je to najkrajšie, čo môžeme v živote prežiť.                 p.uč.Jamborová 
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Vlastná tvorba 

 
Srnčia rodinka 
 V jedno krásne slnečné popoludnie som sa ja a moja rodina vybrali 
na dlhšiu prechádzku do lesa. Z domu sme odišli o tretej hodine popoludní 
a cestou som si všímala rôzne zaujímavosti. 
 Len čo sme vošli na určené miesto, niečo neznáme sa mihlo 
v kríku. Ja som sa veľmi preľakla a utiekla som sa rýchlo skryť za bútľavý 
strom. 
 „Čo je to?“ spýtala sa moja sestra. 
 „To je niečo, čo človek neuvidí každý deň,“ odpovedala naša 
mama. 
 „Tak teda, čo to je?“ trošku zvedavým a nervóznym hlasom sa 
opýtala moja sestra. 
 „Buď tichšie,“ okríkla som ju, „lebo niečo, čo tam je, vyplašíš 
a potom to už neuvidíme!“ 
 Chvíľu sme počkali za stromom a kým sme to opäť neuvideli, zjedli 
sme niečo pod zub. O päť minút sme to znova uvideli. 
 „Jéj, veď to je srnčia rodina!“ 
 „Naozaj?“ opýtala sa moja sestra mamy. 
 „Máš pravdu.“ 
 A naozaj to bola srnčia rodina. Opatrne sme k nej podišli a ja som 
malému srnčiatku podala kúsok koláča. 
 „Mali by sme už ísť domov,“ povedala nám mama. 
 „Tak poď!“ zavolala som na sestru. 
 „Už idem, len jej dám posledný kúsok.“ 
 Keď ho srnka dojedla, odišla som od nej aj ja. 
 Hneď, ako sme prišli domov, všetko sme rozpovedali nášmu otcovi. 
Keď ma mama večer posielala spať, spýtala som sa: 
 „Mami, nebol to iba sen?“ 
 „Nie, nebol!“ 
 Neskôr som si pomyslela: 
 „Bol to krásny zážitok!“                                                   Lucia, VI.C 

Vlastná tvorba 

                                           
O neposlušnej mačke Mile a zachránenej slečne Magde 
 Malá Betka bola milé, usmiate, láskavé, slušné dievčatko. Bol teplý 
letný podvečer, Betka mala otvorené okno a písala si denník. 
 Vtom počula niekoho kričať. Pozrela sa von a videla bežať slečnu 
Magdu, ktorá bola celá udychčaná. Slečna Magda bola už staršia pani, žila 
sama a najviac na svete zbožňovala mačky. Ako som vravela, bežala po 
ulici a kričala na svoju obľúbenú mačku Milu: 

„Stoj! Ty mačka neposlušná! Počuješ? Stoj!“ 
 Keď to slečna Magda kričala, mačka prebehla cez cestu na druhú 
stranu ulice. Betka videla, ako ide z pravej strany auto a zakričala: 
 „Pozor! Slečna Magda, ide auto!“ 
 Lenže neskoro. Slečna Magda vykročila na cestu, bolo počuť len 
veľký tresk. Lenčo sa to stalo, Betka bežala po rodičov: 
 „Mamíí, ocíí! Slečnu Magdu zrazilo auto!“ 
 Rodičia rýchlo zavolali záchrannú službu. A Betka, ako jediný 
svedok, musela všetko dopodrobna vyrozprávať, hoci sa jej do očí tlačili 
slzy. Mala slečnu Magdu rada, aj keď bola často trochu uletená. 
 O pár dní sa Betka dozvedela, že sa slečne Magde nič vážne 
nestalo. Mala iba pár modrín a zlomenú ruku. Betka bola veľmi rada. Aj sa 
jej už lepšie spalo. Neprenasledovali ju nočné mory. Po desiatich dňoch 
slečnu Magdu priviezli domov. Lenčo vystúpila z auta, Betka 
s kamarátkami išli za ňou. 
 „Dobrý deň, ako sa máte? Pomôžeme vám?“ 
 Ale ona jej neodpovedala, iba sa ponáhľala domov. O chvíľu 
vybehla a povedala: 
 „Ďakujem, keby nebolo teba, už by som tu asi nebola. Som ti za to 
vďačná!“ a podala jej velikánsku čokoládu. 
 „Možno som bola len v správny čas na správnom mieste,“ odvetila 
Betka. 
 Od tých čias slečna Magda prestala chovať mačky. Betka jej robila 
spoločnosť celé prázdniny. Teraz chodí za ňou pravidelne na návštevy. 
                 Zuzana, VI.C 
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Naši športovci v akcii 

 
Majstrovstvá Slovenska vo viacboji všestrannosti: 8.4.2006, 
zúčastnila sa víťazka okresného kola žiačka IX.A Nikola 
Chabroňová. Súťaž prebiehala v disciplínach: skok do diaľky 
z miesta, člnkový beh, šplh na tyči, hod do diaľky plnou loptou 
a plávanie. V rámci konečného umiestnenia skončila naša žiačka na 
1. mieste a stala sa majsterkou Slovenska vo viacboji všestrannosti. 
Majsterke Slovenska Nikole Chabroňovej srdečne blahoželáme. 
Žirafa – hokejbalová liga: Žiaci našej školy sú zapojení do 
dlhodobej súťaže v hokejbale. V súťaži sú žiaci topoľčianskych 
základných škôl a ZŠ Solčany. Stretnutia sa odohrávajú v sobotu. 
Systém hry je jesenná plus jarná časť. V priebežnom hodnotení sa 
naši chlapci trvalo usadili na 2. mieste, hneď za hokejovou ZŠ na 
Továrnickej ulici. Po skončení základnej časti bude súťaž pokračovať 
systémom play-off. Cieľom našej školy je obsadiť poradie do tretieho 
miesta. Školu reprezentujú žiaci: Porubský, Král, Manina, 
Koscelník, Hippík, Otrubný, Vaňo, Varga, Oháňka, Lisanský, 
Ortega, Jančovič. 
Krajské finále v basketbale žiakov: 22.3.2006 v Leviciach; súťaže 
sa zúčastnilo sedem družstiev víťazov okresov Nitrianskeho kraja. 
Naši žiaci obsadili 4. miesto. Umiestnenie je pre našich žiakov 
úspechom, nakoľko víťazné tri družstvá boli družstvá zo športových 
basketbalových tried. Našu školu reprezentovali: Manina. Král, 
Wiedermann, Owaida, Krátky, Lisý, Pařil, Močary, Varga, Ortega. 
Žiakom k umiestneniu gratulujeme! 
Krajské kolo v hádzanej: 29.3.2006 v Nových Záruboch za účasti 
víťazov okresov Nitrianskeho kraja. Naša škola v celkovom 
umiestnení skončila na peknom 3. mieste. Školu reprezentovali žiaci: 
Matej, Juraj Jelenák, Hippík, Schwarz, Varga, Trenčanský, Šupa, 
Jursa. K úspechu gratulujeme! 
             pripravil p. uč. Jozef Mikuš 

Pátranie po predkoch 

 
Poznávaj svoju minulosť alebo Pátranie po predkoch je 

výchovno-vzdelávací projekt, do ktorého sa v tomto školskom roku zapojilo 
aj 13 našich žiakov pod vedením p.uč. Oľgy Turečekovej. Cieľom projektu 
je vzbudiť záujem žiakov o svoju minulosť, prítomnosť a cez ne 
i budúcnosť. Žiaci v rámci projektu tvoria dejiny vlastnej rodiny, 
zhromažďujú informácie a materiály z bližšej, staršej i najstaršej histórie 
svojich blízkych a predkov. Tvoria rodokmeň a rodostrom  vlastnej rodiny, 
zapisujú spomienky na detstvo a mladosť svojho otca, mamy, starého 
a prastarého otca a mamy, hľadajú zaujímavé príbehy z ich života. Pátrajú, 
ako veľké dejiny ovplyvňovali život ich rodiny a ako členovia rodiny 
zasahovali do veľkých dejín. Pátrajú, ako sa vyvíjali mená v ich rodine, 
z čoho vznikli. Hľadajú slávne osobnosti v rodine, vynálezcov, 
spisovateľov a iné významné osobnosti, ktoré preslávili ich  alebo ich vlasť. 
Projekt prebieha podľa vypracovaného harmonogramu a rámcovej osnovy, 
ktorá je vlastne námetom pre žiakov, aby vedeli, ako postupovať. V júni 
budú vyhodnotené najlepšie práce žiakov a organizátori pripravia výstavu 
zo zozbieraných materiálov. 
 
Zapojeným žiakom sme položili dve otázky: 
1. Čo ťa najviac zaujalo a bavilo na projekte? 
Fotenie a spoznávanie minulosti mojej rodiny.                    Andrej Lukáč 
Opis fotografií.                                                                     Silvia Hnátová 
Vypracovanie môjho životopisu.                                          Lucia Kissová 
Najviac zo všetkého ma zaujali získané informácie o mojich blízkych 
predkoch.                                                                             Anna Šimovičová 
2. Čo bolo na celom projekte najťažšie? 
Životopis mojej tety z Nemecka.                                           Andrej Lukáč 
Zozbierať informácie o predkoch.                                       Silvia Hnátová 
Životopis starých rodičov.                                                   Lucia Kissová 
Najťažšie bolo nakreslenie rodostromu.                             Anna Šimovičová 
 

Všetkým zúčastneným žiakom prajeme výdrž pri zaujímavej práci 
a veľa zaujímavých zistení o svojej rodine. 
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Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz (LVVK) 

 
LVVK žiakov našej školy sa konal v dňoch 13.-18.3.2006 vo 

výcvikovom stredisku Skalka pri Kremnici v horskej chate Limba (obr.1). 
Zúčastnili sa ho žiaci 7. ročníka pod vedením vedúceho kurzu učiteľa 
telesnej výchovy Jozefa Mikuša a inštruktorov lyžovania p.uč. Mokrej 
a p.uč. Valachovej. Zdravotnú službu zabezpečoval Dr. Kňaze.  

Prvý deň boli žiaci rozdelení podľa výkonnosti do troch družstiev. 
Pokročilí lyžiari hneď druhý deň používali lyžiarske vleky. Postupne sa 
naučili základom lyžovania aj ostatní účastníci kurzu. I oni sa po zvládnutí 
základných krokov na lyžiach naučili používať lyžiarske vleky. Žiaci okrem 
lyžiarskeho výcviku časť dňa trávili v skupinkách rozdelení po izbách, mali 
možnosť spoločenských hier v miestnosti k tomu určenej, v ktorej pozerali 
televízor, hrali stolný tenis, počúvali hudbu, poriadali večerné diskotéky. 
Spoločne na chate boli ubytovaní i stredoškoláci, s ktorými naši žiaci 
nadviazali nové priateľstvá. Tretí výcvikový deň v popoludňajšej časti mali 
žiaci voľnejší program so zameraním na oddych. Toto popoludnie sme 
zavítali do okolia vysielača, zhromaždiska štartu Bielej stopy SNP, 
známych pretekov v bežeckých lyžiarskych disciplínach. Okrem 
humorných situácií pri lyžovaní, zažili žiaci veľa humoru pri zábave 
v spoločenskej miestnosti i na ubytovacích izbách. Hlavnou činnosťou vo 
voľnom čase bol šachový turnaj. Chlapci i dievčatá zohrávali šachové 
súboje, v ktorých sa ukázal p. uč. Mikuš ako neporaziteľný. Lyžiarsky 
výcvik prebiehal v nádhernej zasneženej prírode v kremnických horách, 
v prostredí, v ktorom strávili naši siedmaci sedem krásnych dní. 
Z lyžovania si odniesli veľa pekných zážitkov, nových životných skúseností 
a myšlienku, že sa na Skalku určite raz vrátia.  

Týmto zároveň pozývame budúcich siedmakov na lyžiarsky kurz, 
ktorý opakovane budeme realizovať v lyžiarskom stredisku na Skalke pri 
Kremnici v horskej chate Limba v mesiaci marec 2007. Možnosť zúčastniť 
sa kurzu budú mať i starší žiaci. 
                  pripravil p.uč. Jozef Mikuš 
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Zo života školy 

  
Stolný tenis: dvojhra-chlapci; súťaže sa zúčastnilo 64 žiakov, počas piatich 
popoludní sa odohralo 63 dvojhier; 1. miesto: Lukáš Ryban, VIII.D; 
 2. miesto: Marián Želíska, VI.A; 3. miesto: Róbert Papp, VIII.B a Peter 
Paluš, IX.C; 
Hviezdoslavov Kubín: školské kolo 3.4.2006; vyhodnotenie: 
I. kategória  – poézia:  1. miesto – Michaela Urminská, IV.B;  2. miesto – 
Natália Božiková, II.B; próza:  1. miesto – Barbara Vašková, IV.B; 2. 
miesto – Zuzana Záňová, II.B; 3. miesto – Kristína Štreicherová, III.C; 
II. kategória – poézia: 1. miesto – Linda Marková, V.B; 2. miesto – Beáta 
Močaryová, VII.A; 3. miesto – Róbert Kajzer, VII.B; próza: 1. miesto – 
Michaela Šmitalová, V.A; 2. miesto – Veronika Majtánová, VII.B; 
3. miesto – Kristína Grmanová, VI.B; III.kategória – poézia: 3. miesto – 
Jana Belohorská, VIII.C; próza: 1. miesto – Mária Chochulová, IX.B;  
2. miesto – Karolína Dominová, VIII.C; 3. miesto – Lenka Kissová, VIII.B; 
Hviezdoslavov Kubín: obvodné kolo, 27.4.2006, 1.miesto – Barbara 
Vašková, IV.B; 1.miesto – Linda Marková, V.B; 1.miesto – Hana 
Chotárová, VIII.A; 2.miesto – Lucia Kajzerová, V.B; 
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry: šk.kolo 11.4.2006; 
1. miesto: Katarína Kováčová, IX.B; 2. miesto: Peter Paluš a Branislav 
Pillár, IX.C; 3. miesto: Veronika Jamrichová, IX.B; 
Chemická olympiáda: 31.3.2006 okresné kolo 1. miesto Roman Martoš, 
IX.C; v krajskom kole 21.4.2006 bol úspešným riešiteľom; 
Európa v škole: výtvarná súťaž, krajské kolo, 2. miesto - Marína 
Uherčíková, IX.C; 
Čo vieš o hviezdach: okresné kolo súťaže, 6.4.2006, 1. miesto – Jakub 
Dolinský, VII.A; 
Čo vieš o hviezdach: krajské kolo, 27.4.2006, 3.miesto – Jakub 
Dolinský,VII.A; 
Folklórna spevácka súťaž: okresné kolo, 5.4.2006, 1. miesto – Hana 
Chotárová, VIII.A; 
Životné prostredie očami detí: výtvarná časť 3. miesto – Nikoleta 
Michálková, V.B; literárna tvorba 1. miesto – Lenka Kissová, VIII.B; 
Fyzikálna olympiáda: okresné kolo, 5. miesto – Katarína Kováčová, IX.B; 

Kútik pre najmladších 

 
Skladačka 
V akom poradí treba poskladať jednotlivé časti, aby vznikol 
kompletný obrázok?                                  

 
Zápalky 
Premiestni jednu zápalku tak,aby rovnica vyšla správne. 
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Kútik pre najmladších 

 
Ktorá cesta vedie k ohnisku? 

 
Prekvapenie 
Vyfarbi políčka, ktoré sú na obrázku označené bodkou. 

 

Trocha humoru  s redakčnou radou 

 
Máj je lásky čas, a tak ožíva nielen príroda, ale aj naše city. 

Prejavte trocha lásky ľuďom okolo seba a uvidíte, že sa hneď budete cítiť 
o niečo lepšie. 

 
„Hej, kamarát, čo tá hrča na čele?“ 
„Ale, ani sa ma nepýtaj! Jedna kočka mi dala košom.“ 
„Preboha, kde?“ 
„V Kauflande.“ 

 
Peter robil v preoblečení za ľadového medveďa reklamu v Kauflande. Prišiel 
k nemu pán a hovorí: 
„Nepripadáte si v tom ako hlupák? 
„Ja? A vy si nepripadáte ako hlupák, keď hovoríte s medveďom?“ 

 
Jožinko sa prebudí s výkrikom: „Príšerné!“ 
Mamička sa ho pýta: „Čo sa stalo?“ 
„Zdalo sa mi, že horí škola!“ 
„To bol len sen, Jožko ...“ 
„No práve!“ 

 
„Oci, istá dáma ti navrhuje schôdzku ...“ 
„Kde a kedy?“ 
„Zajtra popoludní v našej škole ...“ 

 
„Robí vaša dcéra nejaký šport?“ 
„Samozrejme! Behá za chalanmi, kľučkuje v matematike, pláva v prírodopise, 
občas skočí na rande a každý deň si zo mňa strieľa!“ 

 
Klopanie na nebeskú bránu ... Svätý Peter zakričí: 
„Čo je?“ 
„Nie čo je, ale kto je!“ 
„Bože! Zase učiteľka!“ 

 
„Ocinkóóó, poď rýchlo k obloku! Mamička sa autom usiluje odtlačiť spred domu 
tú veľkú jabloň!“ 
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Riešenia úloh  
Zábavný kútik: Osemsmerovka -...prosím, banda mizerná; 
Rýmovačka – Toto je leto horúce; 
Motorky 3,5 a 10; 
Kútik pre najmladších: Skladačka – 6-4-3-2-8-1-7-5; 
Zápalky: X – VIII = II 
Kto vie, uhádne! Urobiť si volské oko a počkať, kým na teba žmurkne a až 
potom ho zjesť; Mŕtvy;Vznikne zlatá ryba, ktorá vám splní tri posledné 
želania; Aby boli drsnejší; Podáme jej ruku;Keď sa dvaja holohlaví bijú 
o hrebeň;Keď jablko, v ktorom bývajú, padá zo stromu;Ach, bože, zase 
spadnem...;Vyzúvajú si topánky;Ješ iba jednou paličkou;Robo Mikla;Sušení 
Egypťania;Pytón-keď sa raz pritúli, do smrti vás nepustí;Grilované kurča; 
Pocitom, že vám niečo chýba a až neskôr zistíte, že to bol rozum; 
Testík:   Vyhodnotenie - Zrátaj, ktorých odpovedí si mal najviac (a, b alebo c). 
  A: No, kamarát, tebe je svet úplne ukradnutý! Si nekonečne šťastný človek. Tvoja 
tvár je večne vysmiata. Nevykoľají ťa ani buchot zbíjačky o pol šiestej ráno, ani 
cesta do školy, či dve päťky za jeden deň. Tvoj optimistický pohľad na život ti 
umožňuje ísť vpred aj cez mŕtvoly. Radujeme se s tebou!  
B: To, že si označil najčastejšie odpoveď b, ešte neznamená, že si nejaký „zdravý 
priemer"! Jeden úsmev za sezónu z nikoho neurobí vtipného človeka. Možno si len 
nešťastne zamilovaný/á, alebo permanentne hladný, ale vykašli sa na to! Raz dole, 
raz hore - to sa nedá! Nemôžeš sa v reštaurácii tváriť otrávene a potom plesať nad 
vysávaním predsiene. Nikdy ale nie je pozde. Ešte máš šancu zmeniť svoj život, skús 
sa trochu odviazať! Daj sa do toho.  
C: Nechceme ťa deprimovať, ale je to s tebou biedne. Žiadna zábava sa nekoná. 
Žiarivý úsmev jednoznačne chápeš ako ironický, sám sa vôbec nevieš usmievať. 
Kúp si škripec a denne si rozťahuj kútiky úst, nech to aspoň nejako vyzerá. 
Nechápeš žiadny žartík a všetci ťa radšej obchádzajú, keď vidia tvoju zamračenú 
tvár. Spamätaj sa, možno máš ešte nejakú šancu, ale musíš prijať pomoc 
kamarátov. 
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