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Nech láska, pokoj, úsmev 
a odpustenie nájdu vždy 

miesto vo Vašich srdciach. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.

Zamyslenie na úvod 
Milí čitatelia! 
Blíži sa čas pokoja, lásky, porozumenia a odpustenia. Vianoce sú 
príležitosťou na pozastavenie sa a zamyslenie nad svojím životom. 
Človek práve v takýchto dňoch potrebuje mať okolo seba blízke duše, 
svoju rodinu, svojich priateľov. Skúste sa zahĺbiť do tohto krátkeho 
príbehu a spomeňte si na všetkých, ktorých ste mali, máte a chcete 
mať radi. 
 
Čo napísať do piesku a čo vytesať do kameňa 
 

Dvaja kamaráti sa vydali cez púšť. Predtým sa ale pohádali a 
jeden z nich dostal facku od toho druhého. Dotyčný bez toho, že by 
čokoľvek povedal, sa zohol a napísal prstom do piesku: 

„Dnes mi môj najlepší priateľ dal facku.“ 
Putovali ďalej. Prišli ku krásnej oáze s jazierkom a rozhodli sa, že sa 
vykúpu. Ten, čo dostal facku, sa začal topiť, ale druhý ho zachránil a 
vytiahol z vody. Keď sa prebral, vytesal do kameňa:  

„Dnes mi môj najlepší priateľ zachránil život.“ 
Kamarát sa ho opýtal:  

„Keď som ti dal facku, napísal si to do piesku a teraz si toto 
vytesal do kameňa. Prečo?"  
Odpovedal:  

„Vieš, keď mi niekto ublíži, píšem to iba do piesku, aby vietor 
tieto riadky odfúkol na znak odpustenia. Ale keď mi niekto pomôže, 
vytesám to do kameňa, aby to tam ostalo naveky. Nauč sa svoj žiaľ a 
krivdy písať iba do piesku a svoje šťastie vyryť do kameňa.“ 
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Zábavný kútik 
Magické obrázky 
Pozorne sa zadívaj a zisti, čo všetko vidíš na obrázku. 

a)      b) c)  
Sudoku 

                                         pripravila Nika 
Doplňovačka 
Najčastejšia činnosť našich žiakov je čítanie: .... (tajnička). 

živá bytosť, osoba 
citoslovce bolesti 
nočný vták 
slimákov domček 
posledný deň v týždni 
meno prvého muža 
jedlo z vajec 
strom nám dáva ... 
malý dom 
tvrdé y 
omyl, mýlka                   pripravila Lucy    

       
    
    

 

      
       
     
       
      

 

       
       
    

Zábavný kútik 
Osemsmerovka 
BALZAC: Génius je človek ako ...(tajnička má 18 písmen). 

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

 
ADAPTÉR, BOBOR, CICAVEC, FINANCOVANIE, KLAUN, 
KNIHA, KULISA, MAGNETIZMUS, MANUÁL, MUDRC, 
NARKOTIKUM, OHOROK, OMEGA, OPILSTVO, OZNAMY, 
PLAZY, POLIA, POMOC, POTOMOK, STEBLO, ŠPECIALITY, 
TLKOT, UZLÍKY, VETERÁN  
                                                                                      pripravila Kika 
Značky 
V ktorej krajine sa vyrábajú autá týchto značiek? 
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Zábavný kútik 

 
Skladačka 
Poskladaj jednotlivé diely tak, aby si dostal súvislú vetu. 
 

 
 
Hľadaj chyby 
Obrázky sa odlišujú 5 chybami. Nájdeš ich? 

 

Spýtali sme sa  našich učiteľov 

 
Zemepis je v našej škole automaticky spájaný s pani učiteľkou 

Hanou Sitárovou, ktorá nám ochotne odpovedala na zaujímavé otázky. 
1. Bavil vás zemepis na základnej škole? 
   Áno, a tiež dejepis, ruština a nemčina. Mala som dobré pani učiteľky. 
2. Koľko rokov už učíte zemepis a koľko rokov na našej škole? 
   Desať rokov, tu šesť. 
3. Nad akým povolaním ste rozmýšľali už ako dieťa? 
   Ako dieťa som mala plány a sny ako každé dieťa, ale až na gymnáziu som 
si vybrala povolanie. 
4. Ktoré miesto by ste chceli navštíviť? 
   Možno to žiakov prekvapí, ale nepoviem žiadnu exotickú krajinu. Rada 
by som sa vrátila do Švajčiarska a do Moskvy. 
5. Čo považujete za najväčšiu vzácnosť? 
   Samozrejme zdravie, toleranciu a dobré medziľudské vzťahy. 
6. Čo vás vie najviac rozveseliť? 
   Bezprostrední žiaci. 
7. Ako vyzerá váš najkrajší deň? 
   Horúci letný deň mimo mesta hoci aj na záhrade, ale hlavne musí byť 
veľmi, veľmi teplo. A ak vzduch vonia morom alebo lesom, je to fajn. 
8. Keby ste neboli zemepisárkou, čo by ste najradšej robili? 
   Ťažko povedať, ale určite by to bola práca súvisiaca so zemepisom 
a dejepisom. Ak by som neučila, bavila by ma práca v cestovnom ruchu 
alebo v súvislosti s dejepisom nejaký výskum. 
9. Čo vás najlepšie vystihuje? 
   Veľmi ťažká otázka, to naozaj neviem. Najlepšie vás odhadne vaša rodina 
a priatelia, ale môžem spomenúť jednu vec, ktorú môžu vidieť aj moji žiaci. 
Rýchlo sa „nahnevám“, ale ešte rýchlejšie aj „odhnevám“. Nedorozumenie 
chcem vyriešiť rýchlo a o chvíľu už o tom neviem. 
    Ďakujeme za rozhovor!                                            pripravili Nika a Lucy 
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Zaujímavosti z ríše zvierat 
Zaujímavé pavúky 

Prečo majú pavúky toľko nôh? 
Pavúky sú samá noha, majú ich osem, 
zatiaľ čo hmyz ich má len šesť. 
Hmyzu slúžia nohy výlučne k pohybu, 

ale pavúk nohami hmatá, nemá tykadlá. Ak bzučí v blízkosti pavúka 
mucha, rozochvejú sa brvy na jeho nohách. Zadné nohy používajú 
pavúky na spriadanie pavučín. Majú na nich za týmto účelom 
štetinky a háčik, niektoré pavúky dokonca pomocou bŕv na nohách 
vyludzují jemné zvuky podobne ako kobylky. 

Pavúk – prorok počasia 
Ak pavúky prestanú tkať svoje pavučiny, s určitosťou nastane 
daždivé počasie. Pavúky musia so svojou pavučinou šetriť, ich 
zásoba nie je nevyčerpateľná. Pavučina se trhá, keď navlhne a vietor 
ju ľahko roztrhá. Na pavučine závisí život pavúkov, preto s ňou 
musia dobre hospodáriť. 

Báje a povery o pavúkoch  
Múdry kráľ Šalomún dával svojim dvoranom pavúky za vzor 
usilovnosti, skromnosti a šikovnosti, nedovoľoval, aby pavučiny boli 
ničené. 
Grécka báj hovorí, že pavúky sú potomkami kráľovskej dcéry 
Arachné, ktorá zvíťazila v tkaní nad bohyňou Athénou. Za toto bola 
zakliata na pavúka a odsúdená na to, aby dňom i nocou tkala. I 
mohamedáni preukazujú pavúkom úctu, pretože pavúk zachránil 
Mohameda na jeho úteku z Mekky do Mediny. Mohamed sa skryl 
svojim prenasledovateľom v jaskyni. Kým jeho nepriatelia k jaskyni 
došli, bol jej vchod zatiahnutý hustou pavučinou. To bol pre nich 
dôkaz, že do jaskyne nikto nevkročil.  

 

                                                                                pripravila Veronika

Zaujímavosti od A po Z 

  
Niečo z autosalónov 
AUDI TT – druhá generácia výrazného kupé TT bude chcieť 
nadviazať na úspechy predchodcu. Vo všetkých rozmeroch trochu 
narástla, pod kapotou môže mať jeden z dvojice benzínových 
motorov 2,0 TFSI (200 k) a 3,2 V6 (250 k). Audi vo svojej 
príťažlivej expozícii stavilo na športové modely. TT-čko si 
návštevníci mohli pozrieť aj zospodu! 

 
CITROЁN C-BUGGY – tento experiment na voľný čas má pohonnú 
jednotku s relatívne malým objemom (1,6 l) a so zaujímavým 
výkonom  (155 k), dve miesta na sedenie, nastaviteľný podvozok, 
pohon oboch kolies a neistú budúcnosť. 
                                                                                 pripravila Kristína 
Pospájaj čísla a zistíš, na čom jazdí tento turista. 
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Poznáme ich? 

 
V našej škole už niekoľko rokov vedie športové krúžky aj pán Jozef Just, 
ktorý je športovcom telom i dušou. Chceli sme vám ho viac priblížiť, preto 
sme ho požiadali o rozhovor. 
1.Odkedy sa venujete športu? 
Už od najútlejšieho veku. Šport pre mňa znamená veľmi veľa a je zmyslom 
môjho života. Okrem športu sa rád zabavím na tanečnom parkete – pohyb 
znamená život. 
2. Dosiahli ste so žiakmi nejaké významné úspechy? 
So žiakmi vašej školy nechodievame priamo na súťaže, ale moji 
odchovanci dobre reprezentujú školu v  okresných i celoslovenských 
súťažiach. Mal som a mám žiakov od prvých ročníkov až po starších, ktorí 
sa uplatňujú aj v MFK Topoľčany, či hrávajú v obciach okresu. 
3. Baví vás vaša práca? 
Áno, veľmi. 
4. V akých krúžkoch u vás žiaci pracujú? 
Tento školský rok je to malý futbal a stolný tenis. V prípade záujmu o šport 
rád poradím, kde môžu žiaci trénovať. V športových krúžkoch máme aj 
dievčatá. 
5. Máte nejaký vtipný zážitok? 
Tých je veľa, ale snažím sa na tréningoch vytvoriť veselú, kamarátsku 
a vtipnú atmosféru. 
6. Ako najradšej trávite voľný čas? 
Snažím sa ho využiť vždy aktívne, hoci posedenie pri športových prenosoch 
tiež neodmietnem. No radšej by som niekedy vybehol na športovisko, keď 
vidím, ako niektorí ľudia reprezentujú svoje kluby. 
7. Je niečo vo vašom živote, čo ľutujete? 
Nie. 
8. Kto je váš vzor? 
Už som vo veku, v ktorom vzory nezohrávajú veľkú rolu, ale sú to ľudia, 
ktorí niečo dokázali. Chcem ešte pozdraviť všetkých členov mojich 
krúžkov, ale aj tých ostatných. Zapojte sa do športovania! A nech sa vám 
darí hlavne v škole! 
Ďakujeme za rozhovor.                                           pripravila Mária, Kristína 

Kto vie, uhádne! 

     
Prečo kôň erdží od radosti? 

Prečo má potkan štyri nohy? 
Čo je totálna sebadôvera? 
   Čoho sa najviac bojí lev? 
Akú majú adresu boxéri? 
   Čo je nekonečné? 
Prečo dáva blondínka tenisky do klietky? 
   Aký je rozdiel medzi slovami veľa a málo? 
Čo je maximálna smola? 
   Prečo vtáci lietajú na juh? 
Kedy je maximálne sucho? 
   Prečo sú záhorácke fašírky také tvrdé? 
 

Posielame si SMS 
Oční lekári varujú:  
„Najrozšírenejšou očnou vadou je láska na prvý pohľad!“ 
 
Chcete sa presadiť? Kúpte si kvetináč! 
 
Váš horoskop na dnešný deň: Celý deň vás budú ospevovať, vynášať 
do nebies a obsýpať kvetmi. Pohreb je už raz taký! 
 
Posielam ti anjela, aby ťa chránil, posielam ti lásku, ktorej veríš, 
posielam ti plamienok, nech ti v srdci blikoce a prajem ti tie 
najkrajšie Vianoce. 
 
Letí k tebe darček z neba, je v ňom všetko, čo ti treba: šťastie, pokoj, 
láska, neha, Ježiško má rád aj teba, každú slzy kvapôčku, premení ti 
na vločku. 
                                                                                      pripravila Juli
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Horoskop na zimu 

                                              
Baran –  Pokoj a odpočinok, ktorý si si naplánoval na vianočné prázdniny, 
ti prekazí dlhšia návšteva, ktorá príjemne zmení chod vašej rodiny. Buď 
milý, možno sa dočkáš prekvapenia. 
Býk – V škole sa ti bude dariť. Stretneš starého priateľa, s ktorým si budeš 
mať čo povedať. Doma sa vyhni zbytočným hádkam s rodičmi. Pri 
vianočnom upratovaní to veľmi nepreháňaj, treba sa šetriť pod stromček. 
Blíženci – Ak sa ti prvé mesiace nedarilo v škole, zapracuj. Určite sa ti to 
vyplatí, no nezabúdaj na odpočinok, ktorý je tiež dôležitý. Nový rok začneš 
určite úspešne. 
Rak – Snaž sa doma udržať pohodu a dokáž rodičom, že si rozumný 
a trochu dôvery si zaslúžiš. Prilož ruku k dielu. Niekedy i málo býva viac. 
Lev – Rozoberať problémy druhých, v tom si bol vždy dobrý. Skús to teraz 
naopak a zdôver sa niekomu, komu si predtým pomohol. Uvidíš, že ti to 
pomôže. 
Panna – Z času na čas nie je na škodu urobiť kompromis a netrvať za 
každú cenu na svojom. Získaš si tým nových priateľov. Svet sa ti bude 
hneď zdať krajší. 
Váhy – Je najvyšší čas, aby si sa otočil smerom k realite. Ak chceš, aby sa 
veci neprestali hýbať, bude treba zabojovať. Tvoje večné snívanie hoď 
momentálne za hlavu. 
Škorpión – Nájdeš si nových priateľov, ale objavia sa aj noví nepriatelia. 
Doma sa snaž aj tú najnudnejšiu povinnosť spríjemniť, napr. hudbou.  
Strelec – Doma bude celkom pohodička, zvlášť keď ti rodičia neočakávane 
splnia niečo, čo dlho odmietali. Skús ich potešiť aj ty. 
Kozorožec – Zmier sa s tým, že ti osud nič nenaservíruje zadarmo. Budeš 
sa musieť poriadne snažiť.  Výsledok ale bude stáť za to. 
Vodnár – Začiatok zimy ťa zastihne unaveného a bez nálady. Energiu 
získaš v zimných športoch, ktoré ťa dostanú do formy.  
Ryby –  U rodičov nájdeš pochopenie, tak sa im zdôver so všetkým, čo ťa 
trápi. Pochopia ťa. Prežiješ najkrajšie chvíle vo svojom živote. 
                                                                                              pripravila Mária 

Smiech lieči 
 
Pýta sa Katka kamaráta: 
„Prosím ťa, čo je také tajné na tých fotografiách, že ich musíš 
vyvolávať potme?“ 
 
„Peťko, prečo máš v diktáte také isté chyby ako tvoja susedka  
v lavici?" 
„Asi preto, že máme rovnakú učiteľku, pani učiteľka!" 
 
Učiteľka na výtvarnej výchove: „Janko, prečo si nakreslil ockovi 
modré vlasy?“ „Pretože nemám plešatú pastelku!“ 
 
„O čom premýšľaš?" „O tom, ako to mali žiaci v minulosti v škole 
ľahšie. Trebars za vlády Karola IV. končil dejepis na strane 
osemnásť." 
 
Pýta sa učiteľ na hodine matematiky: 
„Keby som mal v ľavej ruke sedem pomarančov a v pravej ruke osem 
pomarančov, čo by som mal?" 
A Janíčko sa hneď hlási: „Veľké ruky!" 
 
„Petríček, myslíš, že by sa dal cukor vyrábať z dreva?“ pýta sa 
učiteľka. 
„Sa vie, otec mi vždy, keď na mňa ide s palicou, hovorí: „Ja ti to, 
chlapče, osladím!“ 
 
Na hodine chémie: 
Učiteľka  sa pýta:,,Ako pomocou vody získame svetlo?“ 
Jeden žiak povie:,,Stačí umyť okno, pani učiteľka!“ 
                                                                                                                  
Policajt sa spytuje kolegu: 
„Počuj, a načo si vzal so sebou tú pílu?“ 
„No, veď šéf prikázal odrezať páchateľom cestu...“ 

                                                                                  pripravila Nika
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Dôverné okienko pre každého 
Žiacke desatoro: 
1. V škole sa veľa neuč, veď škola života ťa naučí. 
2. Nezabúdaj, že čistota je pol života, špina celý. 
3. Spolužiakovi svojmu daj úlohu odpísať v každom čase. 
4. Na domáce úlohy sú malé prestávky, nekaz si preto doma náladu. 
5. Keď máš slabú desiatu, nemôžeš silno rozmýšľať, keď máš silnú 
desiatu, rozmýšľať už nemôžeš vôbec. 
6. Najistejšie je s desiatou sa podeliť vždy so spolužiakmi. 
7. Svijich rodičov o svojich výsledkoch v škole zásadne neinformuj, 
chceš predsa, aby dlho žili. 
8. K práci v škole sa stavaj tak, aby sa k nej mohli postaviť aj iní. 
9. Prezývky učiteľom nevymýšľaj, stačí sa spýtať vo vyšších 
ročníkoch. 
10. Neutiecť zo školy je šľachetné, ale dnešok šľachtu nepotrebuje. 
 

 
 

 
 
 
 
Takéto hlášky dnes letia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
                                                                                        pripravila Juli  

Testík 

 
Zostať sám sebou 
1. Si v cudzom meste a pýtaš sa miestneho na cestu k stanici. Ten ju    
však vysvetľuje tak komplikovane, že nevieš, či tam trafíš... 
a) budeš sa snažiť nájsť cestu intuitívne,         (1 bod) 
b) na prvej križovatke požiadaš o radu ďalšieho obyvateľa,   (2 body) 
c) požiadaš ho, aby ti to celé zopakoval a prípadne aj nakreslil.   (3 b) 
 
2. Tvoj starší brat začal chodievať na schôdzky anarchistov. Pozýva 
ťa na miesto, kde sa majú stretnúť... 
a) nezdá sa ti to, ale radšej privolíš,                                           (1 bod) 
b) vyhovoríš sa, že už máš iný program,                                 (2 body) 
c) rezolútne mu povieš, že anarchisti nie sú tvoja krvná skupina. (3b) 
 
3. Spolužiak, s ktorým si dobre rozumiete, ti ešte nevrátil peniaze, 
hoci sľúbil, že ich vráti do troch dní... 
a)štve ťa to, ale budeš radšej ticho, aby si si to s ním nerozhádzal,(1b) 
b)posťažuješ sa vášmu spoločnému kamarátovi v nádeji, že ten mu 
dohovorí,                                                                                  (2 body) 
c)rázne ho požiadaš, aby ti peniaze okamžite vrátil.                (3 body) 
 
4. Tvoja/tvoj spolužiačka/spolužiak ide k veštici a chce, aby si 
šla/šiel s ňou/s ním a tiež si dala/dal vyveštiť... 
a)pôjdeš, aj keď si myslíš, že veštenie je len ťahanie peňazí od 
dôverčivých ľudí,                                                                       (1 bod) 
b)vyhovoríš sa, že nejdeš, lebo si už prečítal/a svoj týždenný 
horoskop,                                                                                  (2 body) 
c)nejdeš, lebo si s takými nezmyslami nebudeš zaťažovať hlavu. (3 b) 
                                                                                pripravila Veronika 
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Vlastná tvorba 
Rozprávka o strachu 
 

Bol raz jeden švárny junák,   
volali ho Janko Dubák.    
Zdatný, silný Janko bol,    
ničoho sa nezľakol.    

 
Tu raz večer mamke vraví:   
„Chcem ja zažiť sveta slávy.“   
Do plaču sa mamka dala,   
Jankovi však požehnala.   

 
„Vo svete sa dobre maj,   „Dlhú cestu som sem meral, 
všetkým ľuďom pomáhaj.“  nie som predsa lovec perál.“ 
Kráča Janko šírym svetom,  „Tas zbraň, ty chrcheľ malý, 
zastavil až pred veľkým mestom.  že by sme spolu bojovali?“ 
 
Tmavé, veľké mesto bolo,  „Máš azda strach? 
mali tam aj vlastné mólo.  Smrť ti sedí na perách.“ 
Na tom móle stojí chlapec,  Jankovi už cukli nervy. 
je to kráľovský učenec.   „Ja mám strachu do rezervy.“ 
 
Jankovi ten chlapec rečie:  „Môžem ho aj rozdávať. 
„Celé mesto sa kliatbou vlečie,  Pôjdem sa s ním pasovať? 
len chrabré srdce pomôcť môže,  Od strachu sa mi nohy trasú, 
och, bože, bože, bože!“   musím žiť, chcem vidieť tú krásu.“ 
 
Za obzorom má kráľ temnôt bývať, S kráľom temnôt išiel bojovať,  
princezná sa má zaň vydať.  aj so strachom sa musí pasovať. 
Temný zámok vidí z diaľky,  Dlhý, tvrdý boj to bol, 
zabudol si doma plavky.   kráľ temnôt Jankovi však podľahol. 
 
K hradu Janko už dorazil,  Princeznú si vydobyl 
temný kráľ sa mu zobrazil.  a nad kráľom temnôt zvíťazil. 
„Princeznú si zobrať prišiel?  S princeznou sa oženil, 
Máš možnosť, aby si odišiel.“   no strachu sa nikdy nezbavil. 
                                                                                                 
 
                                                                                                   Michal, IX.C 

                                            

Vlastná tvorba 
 

Obyčajne    Ja chcem byť Ja!!! 
Nebaví ma bežný život,   Oblečiem sa podľa svojho 
bežné problémy, bežné starosti.  a za chrbtom samé trápne 
Všetko, čo je bežné,   reči sú mi síce ukradnuté, 
je aj nudné.    ale predsa ... 
 
Rada som v pohybe,   Ja chcem byť ja 
čo bolo, ma netrápi,   a nie žiadna umelina. 
zaujíma ma budúcnosť a  Ja nechcem byť jedna z x. 
zajtrajšok, nie minulosť a  Ja chcem byť sama prvá, 
včerajšok.    mňa nebavia tie sprosté komentáre 
     o mne a mojom ... 
Som rada v pohybe 
a na cestách, doma som   Halóóó! Ja túžim byť  
len na sviatky a oslavy.   sama sebou a nie dievča cez 
Milujem život,     kopirák, ja nechcem nosiť  
tak ho chcem osláviť.   to, čo Britney, radšej to, 
     čo sa jej nepáči. 
Život je cool, tak ho žite    
a prežívajte naplno ako ja.  Už nechcem byť ty či ona, 
     ani žiadna umelina.  

Ja nechcem byť jedna z x , 
ja chcem byť sama prvá. 

     Mňa nebavia tie sprosté reči 
     o mne a mojom ... 
 
     A dospelí si dajte pohov. 
     Ja som, kto som, vás 
     nech to netrápi, hlavne že  
     ŠŤASTNÁ KONEČNE SOM!!! 

  
 
 
 

                                                                                    žiačka VII.C 
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Vlastná tvorba 
Žiaci IV.B triedy mali zaujímavú domácu slohovú prácu. Možno by 

sa nad touto témou mohli zamyslieť aj starší žiaci, aby si uvedomili, že 
zošity sú ich vizitkou. 
 
Písanka je vizitka 
            
Milý zošit!   
Som rád, že Ťa mám. Pomáhaš mi v učení do môjho ďalšieho života. 
Niekedy si Ťa nevážim, lebo do Teba škaredo píšem. Budem sa snažiť písať 
krajšie. Dúfam, že mi v tom pomôžeš. Budeš vždy pekný a zabalený. 
Nebudem mať v Tebe červené more a katastrofu. Moje písmenká budú 
správne napísané. Spravím radosť sebe, pani učiteľke a rodičom. 
                                                                                             Adam, IV.B        
  
 
Milý zošit! 
Si môj kamarát už od prvej triedy. Spoločne sme písali prvé písmená a vety. 
Nereptal si, keď moja ruka príliš tlačila na Tvoj  papier. Si pre mňa 
dôležitý. V škole si do Teba zapisujem nové poznatky. Pomáhaš mi tým, že 
sa z Teba učím. Medzi Tvojimi stránkami sú aj vybrané slová. Keď si 
neviem na niečo spomenúť, vyhľadám to v zošite. Za to, že mi pomáhaš, 
sľubujem Ti, že budem do Teba pekne písať. A budem Ťa viesť bez chýb. 
                                                                                                     Jakub, IV.B 
 
 
  
Milý zošit!     
Si môj najvernejší kamarát počas celého školského roka. Obsahuješ všetky 
múdrosti, z ktorých čerpám na vyučovacích hodinách. Pomáhaš mi vyjadriť 
svoje myšlienky, nálady a pocity na všetkých predmetoch. Vždy mi 
poskytneš útočisko pri náhlom zabudnutí učiva, pretože vždy, keď spätne 
nalistujem Tvoje stránky, viem zabudnutú látku. Musím si Ťa  preto veľmi 
vážiť a udržiavať v tom najväčšom poriadku. Musím Ťa obaliť, aby si bol 
vždy čistý. Aspoň takto vyjadrujem svoju úctu k Tebe a k tomu, čo pre mňa 
robíš. Verím, že za môj prístup mi vždy poskytneš určitú dávku vedomostí.  
Si mojou vizitkou. Ak by som Ťa stratila, stratím kus svojej práce. Si pre 
mňa veľmi dôležitý. Bez Teba si neviem  na hodinách SJ, AJ, MAT ... ani 
predstaviť.                                                                                   Zuzana, IV.B 

  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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


Spýtali sme sa našich žiakov 

 
 
13. októbra mali naši prváci sviatočný deň. Imatrikulácia bola 

ich krstom a oficiálnym vstupom medzi ostatných žiakov. Každý 
prvák zložil slávnostný sľub a dostal svojho krstného otca alebo 
krstnú mamu z radov našich deviatakov. Atmosféra bola slávnostná 
a zábava vynikajúca. A čo na to všetko hovorili naši prváci? To 
zisťovali redaktorky časopisu. 
 
1. Čo hovoríš na svojho krstného rodiča? 
  - odpoveď bola jednoznačná: JE DOBRÝ! 
2. Čo si myslíš o starších žiakoch? 
   Zatiaľ nič.               Linda, I.A 
   Niektorí sú dobrí.            Zuzka, I.B 
   Hrozné!          Anetka, I.B 
   Môže byť.   Romanko, I.A 
3. Čo sa ti najviac páči na našej škole? 
   Naša trieda.              Lili, I.B 
   Úplne všetko, aj učenie.       Rebeka, I.C 
   Bufet.         Linda, I.A 
   Počítače, dievčatá, mobily.       Peťo, I.C 
   Pani učiteľka.              Laura, I.B 
   Spolužiaci.             Sofia, I.A 
   Bufet a pani učiteľka.  Romanko, I.A 
                                                   pripravili Kristína, Nika, Mária, Juli 

 

Keď príde hosť 
alebo 

Namiešajme si dobrú náladu 

 
Janko píše rodičom z tábora: 
„Je tu pekne. Veľa jem a oddychujem. Buďte pokojní a nebojte sa 
o mňa. P.S.: Čo je to epidémia?“ 
 
Otec hovorí Peťkovi: 
„Keď ma nebudeš hnevať, dám ti peknú lesklú desaťkorunu.“ 
„Nemusíš byť taký štedrý, oci. Mne stačí špinavá ošúchaná 
dvadsaťkoruna.“ 
 
Nepečený krémeš 
 
Potrebujeme: 
2 balíčky jemných keksov, ½ l mlieka, ½ l vody, 4 balíčky Zlatý klas, 
6 lyžíc kryštálového cukru, 6 bielkov, plech na pečenie. 
 
Postup:  
Na plech poukladáme polovicu keksov. Z mlieka, vody cukru, 
Zlatého klasu uvaríme puding. Kým je na ohni, vyšľaháme bielky. 
Povaríme minútu za stáleho miešania a následne vmiešame sneh do 
pudingu. Hotovú plnku nalejeme na keksy a prikryjeme druhou 
polovicou keksov. Necháme v chladničke stuhnúť, aby keksy zmäkli.  

                                                                         

 
                                                                        Dobrú chuť praje Lucy. 
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Hudobné okienko - TOKIO HOTEL 
 Bill                                                                        
Dátum a miesto narodenia: 1.9.1989, 
Lipsko  
Súrodenci: dvojča Tom 
Znamenie: Panna 
Výška: 175 cm 
Farba očí: tmavohnedá 
Farba vlasov: špinavý blond 
Hobby: hudba a párty 
Najobľúbenejší predmet: výtvarná 

Predmet, ktorý neznášam: matika, fyzika, francúzština 
Piercing: v jazyku a v obočí 
Najobľúbenejší interprét: Green Day  

Tom    
Dátum a miesto narodenia: 1.9.1989, Lipsko  
Súrodenci: dvojča Bill 
Znamenie: Panna 
Výška: 175 cm 
Farba očí: hnedá, farba vlasov: špinavý blond 
Hobby: hudba, párty a graffiti 
Najobľúbenejší predmet: výtvarná 
Predmet, ktorý neznášam: matika, fyzika... 
Piercing: v pere 
Najobľúbenejší interprét: Samy Deluxe  

Gustav  
Dátum a miesto  narodenia: 8.9.1988, Magdeburg  
Súrodenci: jedna sestra 
Znamenie: Panna 
Výška: 168 cm 
Farba očí: hnedá, farba vlasov: blond 
Hobby: hudba 
Najobľúbenejší predmet: telesná, predmet, ktorý neznášam: nemčina a fyzika  
Najobľúbenejší interprét: Mettalica a Slipknot 
Idol: Lars Ulrich 
Georg  
Dátum a miesto narodenia:  31.3.1987, Halle  
Znamenie: Baran 
Výška: 178 cm 
Farba očí: sivozelená, farba vlasov: hnedá 
Hobby: hudba, šport a párty 
Najobľúbenejší predmet: psychológia, predmet, ktorý neznášam: matika a nemčina  
Najobľúbenejší interprét: Green Day a Oasis 
Idol: Flea (Red Hot Chili Peppers)                                                      pripravila Kika 

Zo života školy 

 
21.9.2006 – Návšteva kasární 

Naša redaktorka Veronika využila príležitosť na rozhovor 
a vyspovedala jedného z prítomných vojakov. 
 
1. Prečo ste sa rozhodli stať vojakom? 
Nemám konkrétny dôvod, chcel som to už od mala. 
2. Neoľutovali ste? 
Pravdupovediac ... aj áno. 
3. Čo je náplňou vašej práce? 
Mám pridelené auto, o ktoré sa starám. 
4. Ako dlho tu už pracujete? 
Asi rok a pol. 
5. Boli ste už vo vojne? 
Nie, ešte nie. Ale sme na to pripravení, pretože sme to už 
nacvičovali. 
 

12.10.2006 – Vojenská prehliadka na námestí. 
13.10.2006 – Imatrikulácia prvákov     
19.10.2006 - Beh Terryho Foxa – žiaci pretekali v behu na 
školskom dvore, čím vyjadrili svoju solidaritu s telesne postihnutými 
ľuďmi. 
23.10.2006 – Medzinárodný deň školských knižníc – súťaž 
o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice. Žiaci IV.B a IV.C 
spolu s pani učiteľkami putovali mestom po stopách knihy, odklínali 
žabku na mestskej studni a vyvolávali vodníka z rieky Nitry. 
25.10.2006 – Európsky deň školy a rodiny – žiaci pracovali 
v tvorivých dielňach, ukazovali rodičom svoju šikovnosť. Škola bola 
otvorená rodičom a rodinným príslušníkom, aby sa mohli lepšie 
oboznámiť s prostredím, v ktorom ich deti pracujú. 
                                                                                pripravila Veronika 
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Kútik pre najmladších 

 
 
Domy na ulici 
Každý dom na obrázku má svoje číslo, no niektoré sa stratili. Doplň 
ich. 

 
 
Rímske číslice 
V obchode boli na cenovkách zvláštne ceny. Vieš ich prečítať? Zapíš 
ich po arabsky. 

 
 
Doplň chýbajúce písmená 
„S chlapc...mi sa už nebi, J...nko, prišiel si o jeden zub!“ 
„Ale kdeže, m...mka! M...m ho predsa vo vr...cku!“ 

                                                                              pripravila Mária

Kútik pre najmladších 
Nájdi psíkovi cestu k loptičke 
 

 
Doplňovačka 
Ak vyplníš doplňovačku, dozvieš sa, ako padá sneh. 
     PO ... 

ide z neho pri kúrení dym 
časť tváre, pery 
každé auto, voz i bicykel má .... 
hrušky, jablká, slivky sú ... 
veľká chalúpka 
 

 
                                                                                   pripravila Kika 
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Z redakčnej pošty 
Milí naši čitatelia. V minulom dvojčísle sme sa vám 

ukázali v celej paráde, takže ostáva len naša stručná 
charakteristika. Sme úplne obyčajné návštevníčky 
tejto školy, pasovali sme sa na redaktorky vášho 

časopisu a ... jednoducho, takéto sme: 
p.uč. – Milujem psíkov, ani jedného nenechám na 

pokoji. Rada sa napchávam orieškovou čokoládou a milujem svoju 
rodinu (aj keď ma chvíľami celkom slušne hnevajú).  
Veronika – Rada sa smejem a tancujem ... 
Nika – Zbožňujem zvieratá, hlavne psov a mačky. Moje obľúbené 
jedlo (okem sladkostí) je pizza. 
Lucy – Mám rada všetky zvieratá, čokoládu a moje heslo je: „Kto sa 
nevie smiať, nemá život rád.“ 
Juli – Mám rada kone a neznášam špenát ... 
Kika – Fičím na Tokio hotel. Rada si vypočujem aj slovenský hip-
hop. Som závislá na sladkostiach a rada si výjdem von s partiou, 
ktorú mám veľmi rada. Proste som veselá kopa. 
Kristína – Milujem zábavu, dobrú hudbu, zvieratá a sladkosti. 
Neznášam učenie.   
Mária – Milujem spanie, hudbu, kone a opice, a nenávidím písomky. 
 
Niekoľko perličiek z vašich písomných prác: 

- Umelá rozprávka je taká, kde sú znehybnené postavy. 
- Povesti poznáme: krv, mäso, smrť, koža. 
- Porekadlo je zvuková reč. 
- Nonsens je autor zľudovenej rozprávky o Snehulienke 

a trpaslíkoch. 
- Personifikácia je synonymá, ktoré sa zhodujú z prvej lekcie 

slovenského jazyka na str. 21. 
- Príklad na prirovnanie: Marek je blbý ako táčky. 

 
 

Predstavujú sa noví žiaci 
Ahoj! Som tu nová. Prišla som zo školy sv. Don Bosca. Teraz 

som žiačkou III.B triedy.  
A prečo som začala chodiť do tejto školy? Lebo ma sem 

zapísala mama. Minulý rok som sem chodila na krúžok angličtiny. 
Vtedy sa mi zapáčilo vo vašej škole. A tak ma mama zapísala. Aj 
moja sestra sem začala chodiť do prvej triedy. Táto škola je menšia 
a chodí sem menej žiakov. Tu nás je v triede 28 žiakov. Tam nás bolo 
iba 19. Tu začíname vyučovanie o 8,00. Tam sme začínali oveľa 
skôr, už o 7,45. Tu chodíme, keď je pekné počasie, von na dvor. Tu 
na dvore sú preliezky a hojdačky. Na Don Bosca však zostala moja 
najlepšia kamarátka Dominika. Je mi za ňou smutno. Kamaráti sa 
hľadajú ťažko. Mala som však šťastie. Aj tu som ich našla. 
Pozdravujem všetkých spolužiakov z III.B. A verím, že sa budú so 
mnou kamarátiť. 

To je asi všetko. Vlastne ešte nie. Pani učiteľka Fejesová, ste 
super a mám vás rada. 

Ahojte!                                                                 Barbara, III.B 
   

 
                                                                      nakreslila Barborka, III.B 
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Riešenia úloh  
 
Zábavný kútik:   
Skladačka: Keď máš veľkú smolu, tak i slimák ťa pohryzie. 
Doplňovačka: ...času na oddych;  
Osemsmerovka: ... každý iný, ibaže je iný; 
Magické obrázky: a) Mladé dievča alebo starena; b) Flautista alebo tvár 
mladej ženy; c) Otec alebo syn; 
Sudoku:  

 
Značky: BMW – Nemecko, KIA – Kórea, Renault – Francúzsko; 
Kto vie, uhádne! – Teší sa, že aj keď má dve uši, nie je nákupná taška; 
Aby bol pri kontajneri skôr ako dôchodca;Keď sa červíky vyberú na 
ryby; Svojej ženy; P.O.Box; Školský rok;Lebo je na nich napísané 
PUMA; Keď chcem stavať dom, jedna tehla je málo, ale keď ti padne 
na hlavu, je to veľa;Keď má včela alergiu na peľ;Lebo pešo je to 
ďaleko; Keď strom beží za psom, aby ho ocikal; Lebo Záhoráci do 
nich melú psa aj s búdou; 
Testík: Vyhodnotenie: 
4-6 bodov: Si veľmi ľahko ovplyvniteľný/ovplyvniteľná svojím okolím, aj 
keď na to často doplácaš, pretože ťa mnohí ľahko využívajú vo svoj 
prospech. 
7-9 bodov: Sám/sama cítiš, že veľakrát si sa radšej prispôsobila iným, aj 
keď ti vnútorný hlas našepkával, že možno ani nemajú pravdu. Máš však 
obavu, čo by sa stalo, keby si im rovno povedala „nie“. 
10-12 bodov: Snažíš sa vždy a za každých okolností zostať sám sebou, aj za 
cenu, že nepôjdeš „s prúdom“ a možno na čas stratíš pár priateľov. 
Kútik pre najmladších: 
Doplňovačka: Po kúskoch; 
Pospájaj čísla: - Jazdí na ťave; 
Domy na ulici: 4113, 4115, 4117, 4119, 4121, 4123 
Rímske číslice:  25, 93, 159, 2550 
Doplň písmená: „S chlapcami sa už nebi, Janko, prišiel si o jeden zub!“ 
                           „Ale kdeže, mamka! Mám ho predsa vo vrecku!“ 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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

