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Vyberme sa spolu 
do sveta vedomostí 

 
 

 
 

Začal nový školský rok 
2006/2007

Zamyslenie na úvod 

 
 
Milí čitatelia školského časopisu! 

Po prázdninových dňoch sme začali ďalší školský rok. Verím, 
že čas prázdnin ste si užili naplno a teraz sa plní energie pustíte do 
práce. Postupujete do vyššieho ročníka, a preto je dobré dať si hneď 
na začiatku určité predsavzatia, ktoré vás budú posúvať v dosahovaní 
vždy lepších a lepších výsledkov. Všetci ste sa podieľali na tom, aby 
naša škola mala dobré meno nielen v meste, ale i v blízkom regióne. 
O to sa chceme usilovať i v tomto školskom roku. Lenže udržať 
dobré meno školy je práca ťažká a vyžaduje v dnešných časoch 
nielen primerané materiálne podmienky, ale aj dobrú spoluprácu 
všetkých žiakov, učiteľov i rodičov.  

Milí žiaci, ako tento školský rok prežijete, čo v ňom 
dosiahnete, súvisí s vašimi očakávaniami, vašou usilovnosťou, 
trpezlivosťou a najmä poctivou prácou.  

Želám vám, aby ste mali dosť síl a odvahy popasovať sa so 
všetkými problémami, úlohami a povinnosťami, ktoré prinesie celý 
školský rok, aby ste mali pevné zdravie a veľa chuti do učenia. 

Nech je školský rok 2006/2007 úspešný! 
                                     Mgr. Mária Bezáková, riaditeľka školy 
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Zábavný kútik 
Magické obrázky 
Pozorne sa pozri na obrázok a zisti, čo je na ňom:  
a)    b) 

                             
 
Stredové kruhy 
Ktorý stredový kruh je väčší – vpravo alebo vľavo? 

 
Počítaj s nami! 
V stajni sú ľudia a kone. Spolu je tu 22 hláv a 72 nôh. Koľko koňov 
a koľko ľudí je v stajni? 
 

 
Muž a žraloky 

Muža hodili do veľkej nádrže, v ktorej bolo 5 živých, hladných, 
hrozných žralokov. 
Napriek tomu, že muž mal na sebe iba plavky a nemal žiadnu zbraň, 
o pol hodiny vyšiel z nádrže živý a zdravý, pričom v nádrži ostalo 5 
mŕtvych žralokov. Ako je to možné? 

Zábavný kútik 

 
Zápalky 
Premiestni jednu zápalku tak, aby rovnica vyšla správne. 

 
 
Doplň sudoku 

 
 
Minihádanky 
1. Mám 4 bratov, ktorí majú jednu sestru. Koľko je súrodencov? 
 
2. Jedno vajce varím 5 minút. Koľko budem variť 10 vajec? 
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                                           Zábavný kútik 
Obrázková osemsmerovka pre šikovných – Jurko sa pýta suseda, 
či jeho kravy fajčia. „Nie, kdeže!“ „Aha, tak ... (tajnička)!“ 
 

 
 

Spýtali sme sa  našich učiteľov 

 
Hneď na začiatku školského roka sme boli zvedaví na našich 
učiteľov, a tak redaktorky pripravili malú anketu. 
 
1. Akej aktivite ste sa venovali cez letné prázdniny? 
Väčšinou leňošeniu, ale počas prázdnin som sa naučil pracovať 
s počítačom.                                                                  
                                                                                      p.uč. Smolinský 
Bola som doma a robila domáce práce v záhrade. Chodilo k nám 
veľa návštev a bola som aj v Bratislave a Trenčíne.          
                                                                                           p.uč. Miková 
Predovšetkým rodine a poznávaniu Topoľčian.              
                                                                                        p.uč. Rástočná 
Hlavne som sa venoval dcére.                                         
                                                                                        p.uč. Kapusník 
Venovala som sa hlavne rodine, prečítala som niekoľko kníh, na 
ktoré inak nemám čas. Chodila som po horách a plávala.  
                                                                                         p.uč. Šűdiová 
2. Keby ste mohli na sebe niečo zmeniť, čo by to bolo? 
Je toho veľa, čo by som chcel zmeniť. Chcel by som byť mladší, 
usilovnejší, múdrejší. A chcel by som odstrániť veľa zlozvykov.  
                                                                                      p.uč. Smolinský 
Človek sa učí celý život. Ja by som sa chcela ešte všeličo naučiť, aj 
keď toho veľa nestihnem, lebo čas beží veľmi rýchlo.       
                                                                                           p.uč. Miková 
Niektoré vlastnosti: viac trpezlivosti, menej maškrtiť a viac 
športovať.                                                                         
                                                                                        p.uč. Rástočná 
Nie som náročný, takže nič. (Chcel by som väčšiu výplatu ... ha, ha!) 
                                                                                        p.uč. Kapusník 
Asi by som chcela mať viac trpezlivosti, ako mám.        p.uč. Šűdiová 
                                                    pripravili Kristína, Nika, Mária, Kika 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Zaujímavosti z ríše zvierat 
 
Mačka psychoterapeutka 

Tondalayo je 45-ročná 
orangutanka, ktorá pred dvomi 
rokmi prišla o svojho životného 
partnera. Ako citlivú žienku ju to 
veľmi zobralo. Predstava 
osamelej staroby jej spôsobila 
veľký žiaľ, ktorý   sprevádzala 

nechuť k jedlu aj pohybu, že ošetrovatelia boli nútení pristúpiť 
k netradičným terapiám. Premietali jej filmové komédie, bábkové            
divadlo, až sa rozhodli dať jej vlastné zvieratko. Odkedy do 
Tondalaynho života vstúpila malá ryšavá mačička, stala sa z nich 
nerozlučná dvojica, ktorá robí všetko spoločne. Každodenne sa spolu 
objímajú, hrajú, spia. 
 
 
Prečo tučniakom nikdy neprimrznú nohy 
k ľadu? 
Tam, kde žijú tučniaky, sa totiž ľad nikdy 
netopí ani znovu nezamŕza. A pretože ich 
nohy majú úplne rovnakú teplotu ako 
zamrznutý ľad, nemôže sa im nikdy stať, že 
by niekde uviazli. 
 
 
Bojí sa slon myši? 

Možno si už niekedy počul o tom, že slony 
trpia fóbiou z malých hlodavcov. Lenže to 

je lož. V skutočnosti sú slony veľmi 
zvedavé tvory, a tak by sa s myškami určite 

chceli skamarátiť. Museli by si ale dávať 
dobrý pozor, aby týchto drobčekov 

náhodou nezašliapli.  

Zaujímavosti od A po Z 
Kedy boli zavedené žiacke knižky? 
             Zošítok so záznamami o prospechu a správaní žiaka 

na základných školách – žiacka knižka – sa u nás do 
praxe zaviedol v roku 1951. 

 
 
Odkedy v školách zvoní? 

V minulosti sa do školy, podobne ako do 
kostola, zvolávalo zvonením na zvon, príp. 
udieraním na nejaký kovový predmet. 
Zvonenie zvoncom, resp. elektrické 
zvonenie, sa do škôl dostalo až pod vplyvom 
technického pokroku v období I. ČSR (1918 
- 1938). Dnes je už samozrejmosťou 
zvonenie prostredníctvom hodinového 
automatu. 

Mravce útočia! 
Na celom svete žije asi 6 miliárd ľudí a 10 000 biliónov mravcov. 
Pokiaľ by sme ich posadili na jednu misku váh a všetkých 
obyvateľov našej planéty na druhú, vážili by rovnako! Hmotnosť 
jedného človeka sa totiž rovná 1,6 miliónu maličkých mravcov. 

 
Čo je dúha? Môžeme vidieť i druhý oblúk dúhy? 
Videli ste dúhu? Je to jeden z najkrásnejších úkazov na dennej 
oblohe. Javí sa nám ako oblúk so všetkými farbami slnečného 
spektra. Vzniká lomom, odrazom a rozkladom slnečného svetla vo 
vodných kapkách. Vidíme ju vtedy, keď svieti slnce na jednej strane 
vzhľadom k pozorovateľovi, a keď na druhej strane prší, (je tam 
dažďová stena). A to len ráno, alebo podvečer, keď slnce stojí nižšie 
nad obzorom, menej ako  42 stupňov. Pri 42 ° dúha opäť mizne. 
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Poznáme ich? 

 
Od septembra prišla medzi nás nová pani učiteľka, PaedDr. 

Jana Šubová, ktorá je triednou v I.A triede. A ako je už naším 
zvykom, hneď sme jej položili niekoľko otázok. 
1. Ako sa vám zatiaľ páči v našej škole? 
Ja túto školu trochu poznám, lebo sem chodila moja dcéra a pomaly 
sa s ňou zoznamujem. 
2. V ktorej škole ste predtým učili? 
V Nitre na  základnej škole, ale aj na vysokej škole, kde som učila 
budúcich učiteľov. V poslednom období som pracovala ako odborný 
zamestnanec Školského úradu v Topoľčanoch. 
3. Kedy ste sa rozhodla stať učiteľkou a prečo? 
Keď som bola veľmi malá. Nerozhodla som sa, pocítila som to. 
Myslím si, že je to moje poslanie. 
4. Aký predmet najradšej učíte? 
Veľmi rada učím všetky predmety na I. stupni, ale pracovné 
vyučovanie by som prenechala svojim kolegom. 
5. Ako učiteľka sa považujete za prísnu? 
Áno. 
6. Aké ste mali v základnej škole známky vy? 
Samé jednotky, len z ruštiny dvojku. 
7. Vaša obľúbená – farba: prírodné odtiene, hnedá, zelená 
                               - kniha: zo starého Egypta 
                               - jedlo: kurča 
8. Čo by ste chceli odkázať tým žiakom, ktorí by sa chceli stať 
učiteľmi? 
Aby si to veľmi dobre rozmysleli. 
Ďakujeme za rozhovor.                              pripravila Veronika, VIII.B 

Kto vie, uhádne! 

     
Viete, aká je najhoršia kombinácia na svete? 
 

A viete, aká je ešte horšia kombinácia? 
 
Dokážete vymenovať 3 po sebe idúce dni v týždni bez toho, aby ste 
použili slová – pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok, sobota, 
nedeľa? 
 

Ako poznáme veselého motocyklistu? 
 

Čo bolo prvé – kura alebo vajce? 
 

Viete, čo je najnižšia rýchlosť? 
 
Prečo má pes chvost? 
 

Aká je definícia leňocha?  
 
Prečo sa vyrábajú biele fidorky?  
 

Je to farebné a nie je to vidieť. Čo je to?  
 
Vieš, kedy je najlepší čas na oberanie ovocia?  
 

Viete, čo je maximálna chudoba? 
 
Čo je to maximálna samota? 
 

Prečo sa malá blondínka češe pred zošitom? 
                                                                      pripravila Lucy, VII. 
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Horoskop na jeseň 

         
Baran –  Zistíš, kto je tvoj naozajstný priateľ, ostatných naber na rohy, 
alebo aspoň riadne popreháňaj. Nezabudni, že na tých ozajstných sa môžeš 
spoľahnúť, a to nielen pri písomkách. 
Býk –  Máš pred sebou veľmi dobré obdobie. Konečne sa upokoja tvoje 
hormóny a rodičia si na chvíľu vydýchnu. Nezabúdaj ale, že fotríkovci sú 
v strehu a hocikedy ťa môžu prekvapiť svojimi výchovnými metódami. 
Blíženci –  Mars ti v tomto období dodá veľa energie, ktorú sa snaž 
rozumne využiť. Zasa sa po dlhých prázdninách zblížiš s prácou a všetko ti 
pôjde super. 
Rak – Neprejedz sa fazule, aby ťa vetry ďaleko neodviali. Budeš túžiť po 
ďalekých cestách, ale, kamoško, už je tu škola. V hlave sa ti zrodí veľa 
super nápadov, ktoré ocenia aj tvoji kamoši. 
Lev –  Leto skončilo, tak si daj ostrihať svoju hrivu, čo ti cez prázdniny 
narástla a ukáž všetkým, čo v hlave máš. Nemáš sa za čo hanbiť, vedomosti 
ti letný vietor nevyfúkal. 
Panna – Konečne máš vo všetkom jasno. Tvojím najjasnejším dňom bude 
21. október, aj keď bude pršať. Poriadne sa naň priprav, kto vie, čo 
zaujímavé ti prinesie. 
Váhy –  Poctivo sa pripravuj do školy, aby si nemal horšie známky ako 
vlani. A aj na správanie sa trošku sústreď, u opačného pohlavia jednotka 
vždy zaváži. 
Škorpión –  Zažiješ šok, ktorý ti spôsobí tvoja láska alebo blízky priateľ. 
Nezabudni sa rýchlo spamätať. Nevšímaj si štipľavé reči neprajníkov. 
Strelec –  Nestrieľaj si z kamarátov kanadskými žartíkmi, lebo si oni 
vystrelia z teba. Radšej sa nad sebou zamysli a konečne zober rozum do 
hrsti, aby si zbytočne nepremárnil ďalší školský rok. 
Kozorožec –  Ak ešte na teba nikto nezabral, daj si do nosa naušnicu, alebo 
si prefarbi vlasy a nikto ti neodolá. Pozor ale na školský poriadok! 
Vodnár –  Snaž sa kamarátov nepotopiť, lebo ťa oni utopia v lyžičke vody. 
Nezabudni odpísať úlohu 17.10. a 30. 10. 
Ryby –  Preplávaš jeseňou celkom dobre, len koncom októbra zažiješ malú 
búrku. Dávaj si pozor na matiku a zemepis! 

Smiech lieči 

   
Na druhý deň po kúpe sa príde sťažovať zákazník k pekárovi: 
„Včera som našiel vo vianočke, ktorú som si u vás kúpil, muchu.“ 
„A prečo ste ju nepriniesli? Mohli sme vám ju vymeniť za 
hrozienko.“ 
 
Stretnú sa dve babičky    Stretnú sa dve mačky. 
a jedna vraví:     Jedna hovorí: 
„Predstavte si, vedľa v ulici   „Ahoj!"  
zrazilo auto kominára!“   a druhá na to: „Meee!" 
„No vidíte, už ani na tých    „Čo prosím ťa blbneš?!" 
strechách nie je človek v bezpečí.“  „No čo, učím sa cudzie 

jazyky." 
 
„Moja mama jazdí autom ako blesk." 
„Tak rýchlo?" 
„Nie, ale každú chvíľu s ním praskne niekam do stromu." 
 
„Prečo máš z dejepisu    „Maminka, mne sa do tej 
stále päťky?" hnevá    školy nechce. Dievčatá 
sa otec na syna.     zo mňa majú srandu, 
„Vieš, ocko, ja za to nemôžem.   chlapci mi podrážajú   
Učiteľ sa stále pýta na veci,    nohy, učitelia ma nemajú 
ktoré sa stali pred     radi, ja tam nepôjdem!"  
mojím narodením!"  „Musíš, keď si tam 

riaditeľ..." 
 
Učiteľka dala žiakom slohovú úlohu s témou: Keby som bol 
riaditeľom firmy. Všetci žiaci sa pustili do písania, iba Matej nie.  
„Prečo nepíšeš?" pýta sa učiteľka.  
„Čakám na sekretárku." 
                                                           pripravila Juli, VII.C 
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Dôverné okienko pre každého 
Zázračná sila lásky 
Ako slovo „láska“ dokáže ovplyvniť veci okolo nás? V jednom 
výskumnom centre sa zaoberali touto otázkou. Omrvinky chleba dali 
do dvoch pohárov vody. Na jeden napísali LÁSKA, na druhý 
NENÁVISŤ. Po 15-tich dňoch prekvapivo zistili, že prvý pohár ostal 
čistý, kým druhý bol kalný a plesnivý. Znamená to, že aj 
žblnkotajúca voda má pocity? 
Je vedecky dokázané, že aj rastliny cítia. Preto, ak ti ochorie 
obľúbená papraď, vrhni sa na ňu so všetkými svojimi „ťuťuli 
muťuli“, poprípade jej hladkaj listy a presaď ju do farebného 
„zaláskovaného“ kvetináča. Zalievaj podľa potreby s krhličkou 
s nápisom LÁSKA či ĽÚBIM ŤA. 

 
Áno alebo nie? 
Pri ľahších problémoch alebo rozhodnutiach ti dobre poslúži 
kyvadielko. Ak ho nemáš, poslúži ti aj niť, na retriazku zavesený 
prsteň alebo gombík. Na papier napíš do trojuholníka: áno-nie-
odpoveď neexistuje. Polož si jednoduchú otázku, podrž kyvadielko 
nad stredom nákresu a čakaj. Ak si dostala správnu odpoveď, môžeš 
kyvadielko použiť aj častejšie (napr. akej farby si máš dnes obliecť 
šaty, ktoré jedlo si máš vybrať z chladničky a podobne). Dôležité je, 
aby si sedela vzpriamene, ruky ani nohy nesmieš mať prekrížené. 

  Testík 
 

 
 
 

Kto je kto? 
 
 

 
Poznáte známe slovenské osobnosti? Otestujte sa: 

   
1. Martina Moravcová je: 

 a) atlétka b) plavkyňa c) herečka 
2. Ľudmila Podjavorinská: 

 a) bankárka b) spisovateľka c) politička 
3. Adriana Skenaříková: 

 a) speváčka b) modelka c) lekárka 
4. Milan Rastislav Štefánik: 

 a) spevák b) politik c) rezbár 
5. Vilo Rozboril: 

 a) dídžej b) moderátor c) učiteľ 
6. Martin Benka: 

 a) maliar b) pekár c) herec 
7. Daniel Hevier: 

 a) spisovateľ b) ilustrátor c) kuchár 
8. Ivan Bella: 

a) horolezec b) kozmonaut c) vymyslená postava 
9. Pavol Dobšinský: 

 a) zberateľ rozprávok b) zberateľ počítačov c) lyžiar 
10. Dominik Hrbatý: 

 a) golfista b) tenista c) rozprávková postava 
11. Pavol Országh-Hviezdoslav: 

 a) básnik b) drotár c) herec 
12. Oliver Andrásy: 

 a) humorista b) panovník c) politik 
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Športovci v plnom nasadení 

 
A je to tu!  

Za minulý školský rok sa naši žiaci v krajských školských 
športových súťažiach umiestnili s počtom bodov 181 na veľmi 
peknom 2. mieste.  
Srdečne blahoželáme a dúfame, že aj tento rok budete úspešní. 
 
V tomto školskom roku našich športovcov opäť čaká niekoľko 
súťaží: 
Cezpoľný beh - 28. september 2006 
Šachový turnaj - do 15. októbra 2006 
Veľký futbal – Malé majstrovstvá sveta - 26. októbra 2006 
Streľba zo vzduchovky - do 30. novembra 2006 
Plávanie - do 30. novembra 2006 
- v ďalších mesiacoch – hádzaná dievčat i chlapcov, basketbal 
dievčat i chlapcov, stolný tenis, volajbal dievčat i chlapcov, 
orientačný beh, malý futbal mladších žiakov, starších žiakov 
i žiačok, malý futbal najmladších, atletika chlapcov i dievčat, 
gymnastika, vybíjaná dievčat a iné pestré športové súťaže. 
 

Už teraz sa tešíme na všetky vaše úspechy, o ktorých budeme 
čitateľov vždy informovať na tejto stránke časopisu. 
 
Keď cvičiť, tak aj svoju pozornosť 
 

  2 1    4   1  3 
1 2   2 4   4    
4    1        
 3   

 

 3   

   

 4 2  

Vlastná tvorba 
Hviezdička pre každého 

Mám päť rokov. Som celkom obyčajné dievča, akurát veľmi často 
snívam. Otec vraví, že sa zo mňa raz zblázni, ale moja babka, tá tomu 
rozumie. 
 Vždy jej rozprávam, kde som zase lietala vo svojich predstavách, 
ona si založí na oči okuliare, pokýva hlavou a sama začne rozprávať. 
 „Áno! Aj ja som bola v papierovej krajine. Musím priznať, že sa mi 
tam páčilo. Jeden celý deň ma sprevádzal papierový generál po papierových 
kasárňach a vojaci ma vozili na papierových lietadlách od výmyslu sveta. 
Navštívila som park plný papierových kvetov. Najkrajšie boli nezábudky 
z modručkého krepového papiera,“ rozprávala ďalej. 
 „Ale aj tak. Najradšej som, keď už nemusím nikde chodiť. Moje 
staré nohy sú už unavené, a tak som radšej, keď sen príde za mnou domov.“ 
 „Rozprávaj, babka, rozprávaj!“ 
 „Včera podvečer mi padla na vankúš hviezdička. Niekto by si 
myslel, že je to len zrnko prachu. Ale ja som ju spoznala, lebo sa na mňa 
nežne usmiala a mrkala jasnými očkami. Neustále sa vykrúcala na vankúši, 
len aby som si ju všimla.“ 
 „Vitaj, moja drahá hviezdička. Odkiaľ si prišla?“ 
 „Ja,“ ozvala sa tenulinkým hláskom, „ja som priletela  za tebou 
s veľkou prosbou až z jasnej oblohy nad vaším domčekom.“ 
 „Za mnou? S prosbou? Ako ja môžem takej krásavici pomôcť?“  
 „Včera sa mi zachytila moja jemná suknička o rožtek mesiačika 
a teraz mám na nej nepeknú dieru. Hanbím sa ukázať pred sestričkami, aby 
sa mi nesmiali za moju nešikovnosť. Prosím, pomôž mi!“ 
 „Keď počujem takú peknú prosbu, nemôžem odmietnuť pomoc. 
Ukáž sukničku a za chvíľu môžeš hrdo lietať po oblohe.“ 
 „Pomohla som malej nezbednici, a keď som videla jej šťastné očká, 
vedela som, že má dobré srdiečko a nikdy na mňa nezabudne. Aha, pozri 
hore. Práve nad naším sadom kýva na mňa svojou zlatou hlávkou. Sľúbila, 
že ma bude každú noc navštevovať, aby som vedela, že mám v tých 
výškach priateľku.“ 
 „Babka, aj ja chcem mať takú priateľku!“ 
 „Tak sa teraz rýchlo prikry perinkou a tíško čakaj, kým priletí.“ 
 Takou rýchlosťou som sa dostala do postele, že otec s mamou 
neverili vlastným očiam. Len krútili hlavou pri pohľade na spokojnú babku. 
Vedeli, že mi zase raz rozprávala peknú rozprávku, ktorá mi pomôže 
rozlúčiť sa s týmto dňom. 
 „Tak dobrú noc a vitaj, hviezdička!“                                      p.uč. 
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Vlastná tvorba 
Kto vlastne sú misionári? 

Málokto z nás vie o ľuďoch, ktorí vykonávajú misijné práce. 
A to hlavne v Afrike a v rôznych nám často neznámych kútoch sveta. 
Volajú sa misionármi preto, lebo ľuďom dávajú fyzickú aj psychickú 
podporu a prinášajú im vieru v boha. U nich je prvoradá láska ku 
každému človeku, pomáhajú ľuďom veriť v samých seba. Je síce 
pravda, že ročne sa vyzbierajú finančné prostriedky, ktoré majú 
uľahčiť život biednym ľuďom. Ale stačí to? Nie! Nie, nestačí, lebo 

títo ľudia potrebujú žiť 
s láskou a sebaúctou. Oni 
nepotrebujú len materiálne 
hodnoty. Zomierajúce deti 
často nemajú pri sebe 
nikoho, kto by im v ich 
posledných chvíľach 
podal ruku alebo len utrel 
spotené čelo a povedal 
niečo povzbudivé, niečo 
pekné. A tu prichádzajú 
práve misionári so svojou 
láskou k ľuďom a bohu. 
Veľa ľudí nevie čítať, 

písať, počítať, a to žijeme v 21. storočí. Aj keď je to ťažko uveriť, títo 
ľudia za to častokrát sami nemôžu. Oni potrebujú nájsť cestu, ktorá 
vedie k tomu, aby mali dôvod žiť a vzdelávať sa. Preto je dôležité, 
aby sa tento celosvetový problém riešil. Šokujúcim faktom je, že kým 
si vy ráno kúpite noviny, na svete zomrie od hladu päť detí. Aj keď to 
znie neuveriteľne, musí o tom vedieť celý svet, musíme tomu 
zabrániť. Niekedy stačí len láskavé slovko, ktoré môže mať pre 
takéhoto človeka nevyčísliteľnú hodnotu. Aj na Slovensku je veľa 
takých ľudí, hlavne detí, ktoré potrebujú pomoc. Potrebujú lásku 
a vieru v samých seba.  

Ak chceme všetci na tomto svete žiť pokojným a dôstojným 
životom, musíme jednoducho vedieť pomáhať!                  
                                                                                            Kika, VII.C 
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Spýtali sme sa našich žiakov 

 
Čo si o sebe myslíš? 
Mali sme dve anonymné, úplne jednoduché otázky, odpovede na 
ktoré nám mali prezradiť, akých sebavedomých a šikovných žiakov 
máme. Naše redaktorky oslovili 39 žiakov. Ich odpovede boli takéto: 
Otázka č.1: Si pekný/pekná? 

 

 áno – 1 bod  nie – 0 bodov  
Otázka č.2: Si múdry/múdra? 

 

áno – 1 bod  nie – 0 bodov  
 
Vyhodnotenie: 
2 body: Si pekný a múdry. 
1 bod:   Si buď pekný, alebo múdry. 
0 bodov: Si škaredý a k múdrosti máš veeee...ľmi ďaleko! 
Čo z našej malej ankety vyplynulo? Sme taký zlatý stred, ani veľmi 
namyslení na svoj vzhľad, ani veľmi sebavedomí v hodnotení svojich 
vedomostí. Možno máte niektorí veľmi prísne kritéria na hodnotenie 
krásy človeka. Lenže krásny človek nemusí byť ako super modelka 
alebo hviezda speváckeho neba. Každý sa musí naučiť mať rád seba 
samého a potom bude oveľa šťastnejší. Skúste to!  
Pri druhej otázke súhlasím s tým, že vy ako žiaci máte ešte veľa 
nepoznaného pred sebou, ale to neznamená, že nie ste múdri. Múdry 
je ten, kto si prizná, že sa má toho ešte veľa učiť. 
                                                                  pripravila Veronika, VIII.B  

Áno Nie 
13 

žiakov 
26 

žiakov 

Áno Nie 
20 

žiakov 
19 

žiakov 

Keď príde hosť 
alebo 

namiešajme si dobrú náladu 
 

Jožko dostane úlohu, aby stokrát napísal: „Nebudem 
tykať pani učiteľke.“ 
Na druhý deň prišiel do školy a pani učiteľka sa ho 

pýta:  
„Jožko, prečo si to napísal dvestokrát a nie stokrát?“  
„Aby som ti urobil radosť.“ 

 
 
Anička sa vracia domov zo školy: 
„Mami, ja už sa tam nevrátim."  
„A prečo nie?"  
„Tá učiteľka nič nevie. Stále sa nás na niečo pýta." 

 
 
Banánové slniečko 
 
Potrebujeme: 1 balíček dlhých piškót, 4 banány, 1-2 tégliky 
smotanovej zmrzliny 
Krém: 250 ml mlieka, 2 žĺtky, 50 g kryštálového cukru, 1 lyžica 
vanilkového pudingového prášku 
Na misu lúčovite poukladáme piškóty a medzery zaplníme banánmi 
pokrájanými na kolieska.  
Urobíme krém: Polovicu mlieka 
dáme variť s cukrom. V druhej 
polovici dobre rozmiešame žĺtky 
a pudingový prášok, vlejeme do 
vriaceho mlieka a za stáleho 
miešania povaríme. Vlažný krém 
nalejeme na pripravenú misu 
s piškótami a banánmi. Dáme do 
chladu. Pred podávaním ozdobíme misu kôpkami zmrzliny. 
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Hudobné okienko 
 

    
 
IMT Smile 
 
Zostava: Ivan Tásler, Miro Tásler, Tomi Okres, Viktor Spak, Majo 
Slávka, Peter Lipa ml. 
 
História: V roku 1992 založili dvaja, vtedy ešte neznámi bratia, Ivan 
a Miro Táslerovci, skupinu, ktorej názov je z ich iniciáliek. V roku 
1996 vydali svoj prvý album Klik-Klak. V roku 1998 získali 2. 
miesto v Zlatom slávikovi. V roku 2000 triumfovali v slovenskej 
Grammy. V tomto období patrí IMT Smile medzi najlepšie kapely 
slovenskej pop music! Teraz vydali album výberoviek z názvom 
Diamant. My sa tešíme spolu s nimi a prajeme im aj ďalšie úspechy. 
 
Naj od IMT Smile 
 
Kapela: Horela hora, horela, v tej hore kapela, kapela hrala 
             zvesela, jejé, zatiaľ čo hora horela .... 
Veselá pesnička: Vo väzení väzni žijú, čakajú na amnestiu a ja 
                            čakám na slobode, kedy bude slušnosť v móde ... 
Kým stúpa dym: Kým stúpa dym, rád stúpam s ním až tam, kde 
                              všetko končí a začína ... 
Opri sa o mňa: Opri sa o mňa, bude ti dobre, svet bude krásny a nebo  
                         modré. Opri sa o mňa, zabudneš na to, že občas býva 
                         na cestách blato ... 
                                                                           pripravila Kika, VII.C    

Zo života školy 

      
Aj tento školský rok bude bohatý na akcie, súťaže, učenie, 

krúžky a zaujímavosti. Škola vás privítala novým schodiskom, 
vynovenou jedálňou a pestrými farbami stien a nástenok. 

A veľa nového nás čaká – Imatrikulácia prvákov, Európsky 
deň rodičov a škôl, Kurz spoločenského tanca pre deviatakov, 
Mikuláš, vianočný program, Nový rok, Fašiangy, vítanie jari, Deň 
učiteľov, Deň matiek, Školská atletická olympiáda, výlety, besedy, 
exkurzie. Onedlho sa vám otvoria dvere do nového jazykového 
laboratória, ba svoju tvár zmení aj veľká počítačová trieda. 

Všetci si istotne uvedomujete, že tie zmeny sú pre vás, aby ste 
sa v priestoroch školy cítili dobre, pohodlne a vedeli si vhodne 
vyplniť svoj voľný i vyučovací čas. Takže teraz aj my budeme 
zvedaví, ako si svoju školu budete vážiť, či si ju dokážete udržať 
peknú a modernú, akou sa vám snaží byť.     
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Kútik pre najmladších 

 
Skladačka 
Osem častí obrázku označených písmenami abecedy poskladajte 
správne. Aké bude poradie jednotlivých častí? 
 

 
 
Vyškrtávačka 
Jožkov otec hovorí kamarátovi: 
„Včera som čítal knižku a vstávali mi vlasy od hrôzy.“ 
„Nejaký horor?“ 
„Nie, synovu ... (tajnička na 6 písmen). 
 

E I N E S V 
N Ž R T R L 
M O U I A K 
A P E S M O 
P Í Š E C L 
K Š U M U M 

PES, VLK, MNE, NIE, ORE, SEN, ŠUM, MLOK, OPÍŠ, PÍŠE, 
MARS, STUP 

Kútik pre najmladších 
Nájdi cestu z morského bludiska 

 
Vyfarbi si obrázok 
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Z redakčnej pošty 

 
Milí čitatelia! Sme radi, že sme opäť medzi vami! 
Ako sa časopis dostane k vám? 
Ak ste si ešte nezaplatili predplatné na tento školský rok, čím skôr tak 
urobte, vyhľadajte pani uč. Vystrčilovú alebo pani uč. Lacikovú 
a zaplaťte. Celoročné predplatné je 60 Sk. Všetci predplatitelia 
dostanú nové číslo časopisu hneď, ako nám ho v tlačiarni vytlačia. 
Členky redakčnej rady vám ho donesú do vašej triedy. 
Na koľko nových čísel šk. časopisu sa môžete tešiť v tomto roku? 
Časopis bude opäť dvojmesačník, čiže na vás čaká päť zaujímavých 
čísel, v ktorých nájdete zábavu i poučenie. 
Čo si budete môcť v časopise prečítať? 
- zamyslenie na úvod, vtipy a hádanky, vašu literárnu tvorbu, 
zaujímavosti z ríše zvierat, informácie zo života školy, športové a iné 
úspechy žiakov, horoskopy, zábavné úlohy, rébusy a pod. 
Ako vy sami môžete prispievať do vášho časopisu? 
Stačí, keď sa skontaktujete s pani učiteľkou Vystrčilovou v knižnici 
a ona vám poradí, ako sa dostať na stránky časopisu. Môžete kresliť 
obrázky, písať básničky i prózu, rôzne zážitky i vymyslené príbehy. 
Vítané sú aj vtipy, hádanky, úlohy, krížovky a pod. Budeme radi, keď 
nám donesiete aj staršie čísla vhodných detských časopisov, 
v ktorých isto nájdeme nejaké zaujímavosti pre ostatných čitateľov. 
Budú v časopise aj tento rok žolíky? 
Nezabúdajte, že v každom novom časopise na vás znova čakajú 
žolíky, ktoré budete môcť používať vždy dovtedy, kým sa k vám 
nedostane nové číslo časopisu. 
Pozrite si nás aj na internetovej stránke školy! 
                p.uč. 

To sme my! 
Školský časopis vstúpil do svojho tretieho ročníka. Keďže prvé 
redaktorky, dnes už prváčky na strednej škole, odišli, redakčná rada 
sa omladila a začína, okrem Veroniky, úplne od začiatku. Záujem 
o prácu v redakčnej rade bol dosť veľký, ale po skúsenostiach 
z uplynulých rokov sme sa rozhodli  urobiť užší výber. A tu sú naše 
nové redaktorky: 
 
Zodpovedná redaktorka: Mgr. Daniela Vystrčilová – p.uč 
Redaktorky:  Kristína Krošláková, VII.C – Kika 
                     Nikola Palušová, VII.C – Nika 
                     Mária Streďanská, VII.C – Mária 
                     Kristína Bartová, VII.C – Kristína 
                     Lucia Kissová, VII.C – Lucy 
                     Júlia Mašírová, VII.C – Juli 
                     Veronika Majtánová, VIII.B – Veronika 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Riešenia úloh  
Zábavný kútik: Zápalky -  X – VI = IV 
Minihádanky: 1.) 6 súrodencov; 2.) 5 minút; 
Osemsmerovka: Potom vám horí  stodola; 
Magické obrázky: a) zajac alebo kačka; b) somárova hlava alebo tuleň; 
Stredový kruh: Obidva kruhy sú rovnako veľké; 
Počítaj s nami! – V stajni je 14 koní a 8 ľudí.  Výpočet: 14x4 + 8x2 = 72  
Muž a žraloky: Riešenie tejto hádanky je jednoduché. Muž vyšiel z nádrže 
živý a zdravý preto, lebo v nádrži nebola žiadna voda! A žraloky na suchu 
podochli. 
Kto vie, uhádne! –Keď si policajt vezme za ženu blondínku; Keď má 
policajt s blondínkou dve deti: syna policajta a dcéru blondínku; Myslíte si, 
že je to nemožné? A čo skúsiť to takto: včera, dnes a zajtra?; Má medzi 
zubami muchy; Vajce, lebo dinosaury už kládli vajcia, ale kuratá v tej dobe 
neboli;Keď slimák brzdí na zákrute; Aby sa neprevrátil, keď vyplazí jazyk; 
Človek, ktorý nepredstiera, že pracuje;Aby si černosi nezahryzli do prsta; 
Zakopané pastelky;Keď je pes na reťazi; Keď sa vám v komore obesí myš; 
Voš na holej hlave; Lebo im učiteľka povedala, že zošit je zrkadlom žiaka. 
Testík: Správne odpovede:1 b, 2 b, 3 c, 4 b, 5 b, 6 a, 7 a, 8 b, 9 a, 10 b,  
11 a, 12 a; 
Vyhodnotenie: Za každú správnu odpoveď si pripočítaj bod. 
          12 bodov = maximálny génius 
    11 – 9 bodov = inteligent 
      8 – 6 bodov = priemerný človek 
      5 – 3 body  = podpriemerný  človek 
     2 – 0 bodov = šimpanz 
Kútik pre najmladších: 
Skladačka:  d – h – b – e – a – g – c – f 

 
Vyškrtávačka:  ... žiacku. 
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