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Nech láska k ľuďom má 
stále miesto vo vašich 

srdciach! 
 

 

Zamyslenie na úvod 
 

Milí čitatelia! 
Sme v novom roku a mnohí z vás si dali určite 
predsavzatia, ktoré chcú v blízkej budúcnosti splniť. 
Niekto chce byť úspešný v skúškach na strednú školu, 
niekomu stačí, keď si tento polrok nezhorší 
vysvedčenie, iný chce nájsť nového priateľa či 
skutočnú lásku. Jedny priania sú úplne skromné 
a samozrejmé, iné zbytočne trúfalé a nedosiahnuteľné. 

V každom prípade však nezabudnime, že na to, 
aby sme svoje priania mohli plniť, musíme byť 
zdravo ctižiadostiví, primerane sebakritickí, 
dostatočne úprimní, dosť tolerantní, nadmieru 
priateľskí, veľmi citliví, múdro zvedaví, 
nadovšetko úprimne milujúci. Budeme šťastní 
a úspešní, keď si budeme veriť a mať pred 

sebou primerané ciele a hlavne, keď  
budeme veriť tým a milovať tých, ktorí 
to s nami myslia vždy úprimne a dobre. 
Nezabúdajme, že láska a náklonnosť 
k ľuďom, ktorí sú súčasťou nášho 
života, je nielen samozrejmosťou, ale aj 
darom, ktorý nielen prijímame, ale 
  máme aj rozdávať. 

                                        p.uč. 
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Zábavný kútik 

 
Vyhľadaj vybrané slová 

 
SÝKORKA, OBYČAJ, UMYŤ, BYSTRÝ, RYBA, BÝK, 
BYTČA, SÝTY, KOBYLA, PYKAŤ, VYHŇA, JAZYK, 
KOPYTO, BYVOL, PYSK, SYPAŤ, VYŽLA, PYTLIAK, SYN, 
PYŠNÝ, VYDRA, SYČAŤ, BRYNDZA, SYSEĽ, BYLINA, 
ZVYŠOK, HRÝZŤ, ZVYK, ŽMÝKAŤ, TORYSA, STRÝC, 
KORYTO, MYSLIEŤ 
                 

 
                    

 
Hľadaj zvieratká 
Jožko bral najviac cukríkov. Ocko, Aladin je tu! 
V ústach ma bolí škaredý zub. Robot i Gertrúda sú kamaráti. 
Trápi ma čkanie. Jožko má raketu? Stále varíš polievku? 

Zábavný kútik 
Mapa 
Vyškrtaj v krížovke mestá vyznačené na mape a dozvieš sa tajničku. 
 
Hoci mnohí ľudia nevedia, ..... (tajnička) 
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Zábavný kútik 

 
Pozor na úrazy! 
Ako sa volajú úrazy, pri ktorých sa poruší kosť? 

 
 

Sudoku 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Hľadaj! 
Nájdi aspoň 3 názvy európskych štátov: 
 

E S P R O K Ľ U Č 

Spýtali sme sa našich učiteľov  
Otázka disciplíny v škole je veľmi aktuálna, preto sme sa spýtali: 
1. Ste spokojná so správaním našich žiakov cez vyučovacie hodiny 
a počas prestávok? 
* V každej triede sú žiaci vynikajúci, priemerní, slabí, disciplinovaní 
i nedisciplinovaní. Chcem teraz pochváliť žiakov, ktorí dodržujú školský 
poriadok, sú slušní a nezabudli na výchovu, ktorú dostali od svojich 
rodičov. Žiaľ, takých v našej škole nie je až tak veľa.            p.uč.Chrenková    
* Jednou zo základných etických zásad je neustále rozvíjanie telesného 
a duševného zdravia. To sa dá len každodenným upevňovaním disciplíny 
a sebadisciplíny. Ak to dokáže každý žiak našej školy uskutočňovať počas 
vyučovania a cez prestávky, budem najspokojnejším človekom planéty. 
                                                                                                      p. riaditeľka 
* V ŠKD som s disciplínou celkom spokojná, len sa žiaci musia naučiť 
počúvať pokyny aspoň na druhýkrát, tichšie komunikovať a menej rečniť. 
                                                                                                 p.uč. Sedlárová 
* Väčšina našich žiakov sa dokáže počas vyučovania venovať tomu, prečo 
do školy chodia, teda učeniu, prijímaniu nových vedomostí a poznatkov. 
Ale tie prestávky!!!                                                     p.zástupkyňa Muchová 
2. Čo by podľa vás pomohlo zlepšiť disciplínu v škole? 
* Myslím si, že by úplne stačilo, keby žiaci mysleli na to, že nemajú iba 
práva, ale i povinnosti, a tie povinnosti by si svedomito plnili.  
                                                                                               p.uč. Chrenková 
* Sebauvedomenie každého žiaka a presvedčenie, že škola a disciplína 
smerujú k jedinému cieľu – vychovanému žiakovi, a to treba len chcieť.  
                                                                                                      p. riaditeľka 
* Všetko je o vzájomnej komunikácii a tolerancii.                  p.uč. Sedlárová 
* Možno nejaký zázrak? Alebo ak žiaci sami pochopia, že majú okrem práv 
aj povinnosti a musia rešpektovať školský poriadok. p.zástupkyňa Muchová 
3. Myslíte si, že pekné slovo pri výchove je viac ako dobrá bitka? 
* Pekné slovo a rozhovor môže dať dieťaťu viac ako bitka. Ale i tu si 
myslím, že platí: „Ohýbaj ma, mamko, pokiaľ som ja Janko, keď raz budem 
Jano, neohneš ma, mamo!“                                                   p.uč. Chrenková 
* Nikdy som neuznávala bitku, je pod ľudskú dôstojnosť. Dobré slovo 
a úprimne dávané rady sú viac ako liek.                                      p. riaditeľka 
* Pekné slovo je určite lepší výchovný prostriedok. Môj názor – tresty do 
školy nepatria.                                                                         p.uč. Sedlárová 
* Nedávno som v rozhlase počula tieto myšlienky, ktoré sa mi veľmi páčili: 
„Aj deti sú malí ľudia, malé osobnosti, ktoré treba počúvať, veľa im 
rozprávať, kým sa z nich nestanú osobnosti veľké.“ p.zástupkyňa. Muchová 
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Zaujímavosti z ríše zvierat 
Rotvajler 
Povaha: Agresívny voči votrelcom, ale prítulný k rodine. 
Požiadavky: Je potrebné, aby mal výcvik poslušnosti a častý pohyb. 
Veľkosť: Sučka 56-63 cm a pes 61-68 cm. 

 
Nemecký boxer 
Povaha: Živý, často až búrlivý pes, napriek tomu je  všeobecne 
spoľahlivý pes, ale dôležité je získať šteňa od uznávaného chovateľa. 
Požiadavky: Nutne potrebuje veľa pohybu. 
Veľkosť: Sučka 53-59 cm, pes 57-63 cm. 
Bulmastif 
Pôvod: Je krížencom medzi buldogom a anglickým mastifom. Ako 
plemeno vznikol až v polovici 19. storočia. 
Veľkosť: Sučka 70-79 cm, pes 77-82 cm. 
Francúzsky buldoček 
Pôvod: Pôvod tohto malého plemena je sporný. K jeho predchodcom 
patrili aj menšie druhy buldoga. 
Veľkosť: 26-30 cm. 

                          pripravil Peter, III.B

Zaujímavosti od A po Z 
Keď sa povie zmrzlina 
Zmrzlinu poznajú už veľmi malé deti, pretože zmrzlina, to je pochúťka nad 
pochúťky. Od kedy ľuďom spríjemňuje život?  
Pôvod zmrzliny je i dnes neznámy, presný dátum jej vzniku neexistuje. Isté 
však je, že zmrzlina chutila už vládcom starej Číny, Indie a Ríma. Mala 
podobu mliečnej ryžovej zmesy (200 rokov pr.n.l. v Číne) alebo chladených 
ovocných šťiav.  
S chladením to nebolo jednoduché, pretože ešte neboli vynájdené 
chladničky. Základom však bolo zohnať sneh a ľad a v ňom zmrzlinovú 
zmes (podobne ako dnes) nechať stuhnúť.Zmrzlina sa postupne 
zdokonaľovala, experimentovalo sa s rôznymi surovinami, chuťami. Azda 
sa na jej putovaní svetom podieľal i známy cestovateľ Marco Polo (13.-14. 
stor.), ktorý sa zdržiaval na dvore čínskych vládcov a mohol ju priniesť do 
Benátok. Z talianskej kuchyne sa potom vraj dostala na stôl francúzsky a 
ďalej a ďalej, cez hory a doly, cez moria a oceány do celého sveta. 
Prvý zmrzlinový kornútok uzrel svetlo sveta v roku 1904. K jeho 
„vynálezu“ prispela náhoda. Predstavte si ulicu amerického mesta St. Louis, 
kde vedľa seba stoja stánky dvoch predavačov. Jeden predáva misky so 
zmrzlinou, druhý torty a tortové oblátky. A keď susednému zmrzlinárovi 
došli misky, cukrár Ernesto Hamwi pohotovo zroloval teplú tortovú oblátku 
do kornútka, nechal ju vychladnúť a ponúkol ju kolegovi. A vynález bol na 
svete. Nebol síce prevratný, ale tešia sa z neho dodnes milióny ľudí. 

 
Dokresli si tučniaka so zmrzlinou. 
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Poznáme ich? 
 

 
 
 
Dôkazom toho, že našich žiakov zaujíma dianie okolo nich, je 

ich stretnutie s poslancom NR SR PaedDr. Pavlom Gogom, ktorý 
besedoval s našimi ôsmakmi a dokázal im, že aj poslanec je 
obyčajný, otvorený, priateľský a ústretový človek. 
1. Chceli ste sa stať poslancom aj v detstve? 
Venoval som sa iným činnostiam, napr. športu a neuvažoval som tak nad 
tým. V našej dobe bola jedna politická strana, do ktorej sa bolo ťažké 
dostať. Politika ma začala zaujímať až po revolúcii a zistil som, že to chce 
viac odriekania od rodiny. Netúžil som byť nijako zvlášť politikom. 
2. Aký zákon by ste navrhli? 
Asi ten svokrin – hádal som sa so svokrou, ale vtedy som ešte nebol 
v politike, teraz ma chápe. A potom nejaké lepšie zákony pre učiteľov. 
3. Čo považujete v Ústave SR za najdôležitejšie? 
Je to základný zákon a bol by som rád, keby ho ľudia dodržiavali a riadili 
sa ním. 
4. Cestujete za prácou do zahraničia? 
Nebol som v zahraničí za politikou, ale v rámci výboru sa dostanem aj do 
zahraničia. Najbližšej cesty do Bruselu sa ešte pravdepodobne nezúčastním. 
5. S kým zaujímavým ste sa stretli? 
Stretol som sa s veľvyslancami, to bolo na Hrade, kde sme boli pozvaní, ale 
s osobnosťou ako takou som sa ešte nestretol. 
6. Ste v nejakej politickej strane? 
Smer –SD. 
7. Máte výhody pri cestovaní? 
Mám, nie je poslanec, ktorý nemá. Nechodím autobusom ani vlakom, 
chodím autom. 
8. O koľkej vstávate? 
Bývam vedľa parlamentu v jednoizbovom byte, chodím spať okolo desiatej 
a vstávam o pol ôsmej. Radšej sa vyspím, ako by som mal byť unavený. 
9. Aké ste mali známky v základnej škole? 
Od prvého po piaty ročník som mal samé jednotky. Od šestky do osmičky 
som mal aj dvojky, na gymnáziu som mal štyri trojky, ale v poslednom 
ročníku už ani jednu trojku. 
Ďakujeme za rozhovor.                                          pripravili Kristína a Mária 

Kto vie, uhádne! 

     
Čo je to pavučina? 
 
 Čo je cez deň plné a v noci prázdne? 
 
Kde nájdete šťastie, zdravie, peniaze? 
 
 Ako spoznáte, že je vonku zima? 
 
Pečo ryby nerozprávajú? 

        
 Prečo majú policajti v spálni jamu? 
 
Akú e-mailovú adresu má sova? 
 
 Aký je rozdiel medzi soplíkom a špenátom? 
 
Čo zastavuje padanie vlasov? 
 
 Prečo sa  Janko Hraško nemôže kúpať? 
 
Keď to vyhodíš, je to hnedé,keď to dopadne je z toho bager. Čo je to? 
 
 Poznáš zviera na 22 písmen? 
 
Ktorý cicavec nemá zuby? 
 
 Prečo sú Číňania žltí? 
 
Je to červené a škodí to zubom. Čo je to? 
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Horoskop na rok 2007 

 
Vodnár – Môžeš realizovať svoje plány a sny. Venuj sa svojmu vzhľadu a snaž sa 
byť čo najatraktívnejší. Na svoje okolie budeš dosť náročný a stále budeš na 
každom hľadať nejaké chyby. Potrebuješ mať pri sebe niekoho, kto ťa bude vo 
všetkom chápať. 
Ryby – Musíš zmeniť svoje zvyky a tempo. V rodine bude úplná pohoda. Nájdeš si 
priateľov, s ktorými zažiješ veľa zábavy a nádherných chvíľ. Popri zábave však 
nezabúdaj na povinnosti. 
Baran -  Tento rok bude pre teba mimoriadne úspešný, v škole budeš žať samé 
úspechy a bude sa ti dariť aj vo vzťahoch s priateľmi a láskami. Skús si stanoviť 
vyššie ciele, určite ich dosiahneš. 
Býk – Budeš plný energie a optimizmu. V škole bude vládnuť pohoda, opustia ťa 
tvoji nepraví kamaráti. Budeš mať veľa dobrých nápadov a dostatok peňazí, len si 
rozmysli, kde a s kým ich utratíš. 
Blíženci -  Začneš spoznávať úplne iných ľudí ako doteraz, čo bude pre teba 
veľkým prínosom. Získaš nielen skutočných kamarátov, ale aj veľa dobrých 
známok v škole, čo poteší teba i rodičov. 
Rak – Budeš mať dosť sebavedomia, do všetkého sa budeš púšťať hlava-nehlava. 
Všetko budeš chcieť vyriešiť hneď, čo ti prinesie veľa úspechov. V osobnom živote 
ťa čaká milé prekvapenie. 
Lev – Začne sa ti šťastné a úspešné obdobie tvojho života. Tento rok by si si mal 
dopriať viac relaxu. S financiami budeš musieť zaobchádzať opatrne. Okolo teba 
bude dosť osôb opačného pohlavia, čo ťa bude motivovať k väčšej sebakritike. 
Panna – Tento rok pracuj na svojej kondičke a na zmenách, ktoré plánuješ už 
dlhšie urobiť. Čaká ťa veľa povinností, budeš musieť byť vytrvalý a priebojný. 
Nikto ti nič nedá zadarmo. 
Váhy -  Mal by si viac cestovať, aby si využil účelne svoj voľný čas. V učení treba 
poriadne pridať, no v láske sa ti bude dariť bez problémov. Skús zmeniť svoj účes, 
viac zaujmeš svoje okolie. 
Škorpión – Ak budeš snaživý, čaká ťa ozaj úžasný  rok plný radosti a úspechov, 
samozrejme i lásky. Mal by si viac pomáhať v domácnosti a v škole slabším 
spolužiakom. 
Strelec – V každej situácií sa môžeš oprieť o svojich priateľov, nikdy ťa nesklamú. 
Budeš úspešný v škole, v láske i drobnom podnikaní. Máš otvorenú cestu k osobe, 
po ktorej náklonosti už dlhšie túžiš. 
Kozorožec – Tento rok nemysli na žiadne zmeny, spoľahni sa na zabehnuté zvyky. 
Aj priateľstvá utužuj tie doterajšie, nepotrebuješ hľadať nikoho nového. Budeš mať 
stále dobrú náladu, ktorú ti nepokazia ani tvoji neprajníci. Kde prídeš, tam bude 
zábava. 

Smiech lieči 

 
Malý chlapček príde za policajtom a pýta sa ho: 
„Pán policajt, nie je to váš obušok?“ 
Policajt: „Nie, chlapče, ďakujem, ja som ten svoj stratil.“   
 
Starý dedko sa sťažuje v domove dôchodcov: 
„Nevadí mi, keď mi stará pije môj alkohol, fajčí moje cigarety, ale 
keď sa pri obede na mňa usmeje mojimi zubami, je to na mňa 
priveľa.“ 
 
„Včera som si u vás kúpila tužkove baterky,“ sťažuje sa blondínka 
v obchode. 
„No a?“ nechápe predavač. 
„No a vôbec nepíšu!“ 
 
Dvaja Taliani prvý raz cestujú londýnskym dvojposchodovým 
autobusom. Jeden z nich vystúpi na horné poschodie, no o chvíľu sa 
vráti celý bledý. 
„Luigi, nechoď hore, tam vôbec nie je vodič.“ 
 
Jožko sa zabáva tým, že telefonuje mäsiarovi: 
„Pán mäsiar, máte prasačie ušká?“ 
„Áno, mám.“ 
„A máte prasačie nožičky?“ 
„Áno, mám.“ 
„A máte aj prasačí ňufáčik?“ 
„Áno, mám.“ 
„Vy ale musíte vyzerať!“ 
 
Žiak vraví učiteľke: 
„Pani učiteľka, nechcem vás strašiť, ale otec mi povedal, že ešte 
jedna päťka a ktosi dostane bitku!“ 
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Dôverné okienko pre každého 
Dievčatá, viete, ako urobiť na chlapcov dojem? 
+ Na chlapcov robia dobrý dojem dievčatá, ktoré vedia, čo je slušnosť a sú 
primerane sebavedomé. 
+ Chlapci neznášajú ohováranie, tak pozor na ústa! 
+ Niektorí chlapci sa zľaknú dievčat, ktoré sa ich snažia zbaliť za každú 
cenu. Takže: pozor na to! Najprv ho skús odhadnúť. 
+ Väčšinu chlapcov priťahujú dievčatá, ktoré sa rady smejú. 
+ Dievčatá, ktoré sa pretvarujú a pôsobia nafúkane, sú chlapcom na smiech. 
+ Chlapcov baví, keď môžu dievčatá dobývať, preto nepodľahnite veľmi 
ľahko.  

 
Čo ti pristane? 
Každý typ tváre potrebuje iné doplnky. Radšej vsaď na istotu. 
Hranatá tvár – Protiklady sa priťahujú. Hranatá tvár sa dá najlepšie 
zjemniť doplnkami, ktoré majú oválny tvar. kúp si náušnice, retiazky 
s medailónikmi. Môžeš sa ovešať aj umelohmotnými retiazkami. 
Okrúhla tvár – v tomto prípade hľadaj dlhé visiace náušnice 
a nezabúdaj: čím dlhšie, tým lepšie! Krk si ovešaj korálikmi. Opticky 
si tvár môžeš vytvarovať aj medailónom v tvare kocky. Na guľaté 
náušnice radšej zabudni. 
Podlhovastá tvár – úzku a podlhovastú tvár doplnia opticky väčšie 
náušnice. Prehnane dlhé kúsky visiace až po bradu neodporúčame, 
pretože zbytočne predlžujú tvár. Retiazky preferuj bližšie ku krku. 
Čarovať sa dá aj s vlasmi – môžeš si ich vyčesať dovrchu. 
Široké lícne kosti – v žiadnom prípade ich nakamufluj! 
Najvhodnejšie sú pre teba všetky dlhé alebo tenké okrúhle náušnice – 
predlžujú tvár. Retiazky môžu mať ľubovoľný tvar akejkoľvek dĺžky.  
Jedine hranaté vecičky sú pre teba out. 

Testík 

 
Mobilmánia 
 
To, ako si na tom so závislosťou od mobilu, ti prezradí náš test. 
1. Do akej kategórie by si zaradil svoj mobil? 
 a) prvotriedna kvalitka, vie skoro všetko 
 b) dobrý, ale nie najlepší 
 c) nič extra, taký obyčajný 
2. Ako často si kupuješ (dostávaš) nový mobil? 
 a) asi každý polrok 
 b) raz za dva roky v akcii 
 c) nemením ho, nechám si ten, ktorý sa mi osvečil 
3. Aký je tvoj telefónny účet? 
 a) viac ako 900 korún 
 b) nad 500 korún 
 c) do 300 korún 
4. Koľko korún sa ti podarí minúť za deň? 
 a) viac ako 20 
 b) 10 – 20 
 c) do 10 
5. Berieš si so sebou mobil aj do školy? 
 a) Samozrewjme, aj tam sa zíde. 
 b) Áno, aby ma mohli moji rodičia kedykoľvek zastihnúť. 
 c) Nie, kto chce, zastihne ma poobede. 
                                                                                 pripravila Nika 
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Športovci v plnom nasadení 
Predmet telesná výchova v šk. roku 2006/2007 sa v našej 

škole neklasifikuje známkou. To však neznamená, že telesná výchova 
nepatrí medzi dôležité predmety.  

Telesnej – fyzickej príprave venovali veľkú pozornosť už 
v starovekom Grécku. Cieľom výchovy v Grécku bolo zameranie na 
harmonický rozvoj tela a ducha. V našej škole je cieľom telesnej 
výchovy moderný pohľad na predmet Tv s dôrazom na zdravie 
a pohyb žiakov. V oblasti vzdelávacej získať vedomosti, zručnosti, 
rozvíjať pohybové schopnosti, vytvoriť u žiakov  vlastný pohybový 
program ako súčasť životného štýlu, celoživotnú realizáciu pohybu. 

 Okrem úloh základnej Tv sa v škole venujeme i reprezentácii 
školy v rámci športových súťaží žiakov topoľčianskeho okresu. 
V prvom polroku šk. roka sme zaznamenali tieto športové akcie: 
26.9.2006 – Malé majstrovstvá sveta vo futbale – základné kolo; 
12.10.2006 – Uličný futbal o cenu primátora Topoľčian – 
umiestnenie v základnej skupine; 
18.10.2006 – Naša škola zorganizovala šk. kolo súťaže Beh Terryho 
Foxa pre žiakov 5. – 9. ročníka; 
24.10.2006 – Žiaci školy boli účastníkmi súťaže o najlepšieho 
skokana v priestoroch ZŠ na Hollého ul.; 
26.10.2006 – V rámci dní športu sa žiaci školy zúčasrtnili plaveckej 
štafety zameranej na masové prevádzanie športu; 
9.11.2006 – Malý futbal – st. žiaci našej školy porazili súperov zo ZŠ 
na Tovarníckej a z Preselian, postúpili do semifinále; 
21.11.2006 – MO v streľbe zo vzduchovky, v streľbe jednotlivcov 
získali 3. miesto Kristína Kovačiková a Erik Patrovič; 
28.11.2006 – V semifinále malého futbalu žiaci školy porazili súpera 
z Bojnej a postúpili do finále, ktoré sa bude konať v máji 2007; 
8.12.2006 – Krúžok florbalu zohral priateľské stretnutie so súperom 
z Gymnázia Topoľčany, ktorému podľahol 18:28; 

Väčšina športových súťaží sa uskutoční v druhom polroku šk. 
roka 2006/2007. Žiaci sú prihlásení do súťaží v rámci okresu – futbal, 
basketbal, hádzaná, ľahká atletika, florbal. 

        Žiakom želáme veľa športových úspechov. 
                                                                            pripravil p.uč. Mikuš 

Vlastná tvorba 

 
Ben bol háklivý  na granule. Preto ušiel. Prešiel niekoľko 

kilometrov a začal kňučať.  
Otvorila mu milá pani z cirkusu a povedala:  
„Poď do vnútra, určite si vyhladol. Však?“  

Šli na chatu. Ben bol veľmi smutný. Pánovi sa to nepozdávalo.  
„Kúpime mu kamarátku?“ uvažovali.  

O niekoľko dní prišla kamarátka.  
„Ako ju budeme volač?“ spýtala sa Tina.  
„Musím vybrať správne ... ale poznám niekoľko mien: Benita, 

Bendžumína, Dix, Rexinka.“ 
„Benita!“ skríkol pán a dal sučke obojok s menom Benita. 

Raz Benita ochorela. Zháňali pre ňu lieky, injekcie. Zverolekárka 
povedala:  

„Nechajte ju tu a počkajte v čakárni.“  
Benite dala dole obojok a pozrela na značku výrobcu. Hneď jej bolo 
jasné, prečo je Benita chorá. Obojok mal v sebe látky, ktoré boli pre 
psov nevhodné. O chvíľu bola Benita fit a zverolekárka povedala: 

„Kúpte jej lepší obojok.“  
Pán sa ešte spýtal na plemeno svojich dvoch psov.  

„Je to anglický chrt,“ odpovedala mu veterinárka.  
Tina išla hneď do obchodu:  

„Prosím si dva obojky pre chrtov.“ 
„Pre talianskeho chrtíka, vipeta, anglického chrta alebo pre 

írskeho vlkodava?“ pýtala sa predavačka.  
Tina oznámila rodičom, že už nakúpila, a tak sa vybrali domov. Pán 
od radosti, že ide konečne domov, zabudol, kde bývajú.  

„Ocko, neprešiel si náš dom?“ spýtala sa ho Tina aj mama. 
 Nakoniec sa šťastne vrátili domov. Tina sa prezliekla a šla so 
psami von. 
                                    Natália, III.B 
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Vlastná tvorba 
Strach 
Strach je jednoduché krátke slovo, Keď ho zobudíme, vylezie, 
no skrýva v sebe toho mnoho. strach sa po nás rozlezie. 
So strachom sa človek rodí  Ako sa má človek chrániť 
a celý život sa s ním borí.  a strachu sa navždy zbaviť? 
 
Strach mávame dennodenne,  Strachu sa nikdy nezbavíme, 
keď spíme, ba aj bdieme.  veď sa s ním rodíme. 
Strach je súčasť nášho bytia,  Je súčasťou každého z nás 
ide s nami cestou nášho žitia.  a odchádza len na krátky čas. 
 
Náš výmysel to nie je,  Vždy sa vráti, vždy je s nami, 
strach tu bol, je a bude.  aj keď ho nemáme radi. 
Sprevádza nás detstvom, hrami, Strach má strach ostať sám, 
najmä ak sme niekde sami.  preto sa rád vracia k ľuďom – 
     - k nám. 
Aj z neznámeho máme strach, 
strach blúdi v našich myšlienkach. 
Tak ako červík lezie v jabĺčku v tráve, 
tak sa strach ukrýva v ľudskej hlave ... 

                                                                                 Michal, IX.C 

Učíme sa jazyky 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Spring is green, 
Summer is bright,  
Autumn is yellow, 
Winter is white. 
 

Season/die Saison 
Season (si:zƏn) / r Saison = ročné obdobie 

Cloud (klaud) / e Wolke = oblak 
Sun (san) / e Sonne = slnko 
Rain (rein) / r Regen = dážď 

Rainbow (reinbau) / r Regenbogen = dúha 
Wind (wind) / r Wind = vietor 
Snow (snƏu) / r Schnee = sneh 
Spring (sprin) / r Frűhling = jar 

Summer (samƏ) / r Sommer = leto 
Autumn (o:tƏm) / r Herbst = jeseň 
Winter (wintƏ) / r Winter = zima 

Grass (gra:s) / s Gras = tráva 
Tree (tri:) / r Baum = strom 

Wet (wet) / e Nässe = mokro 
Hot (hot) / e Hitze = horúco 

Windy (windy) / windig = veterno 
Cold (kold) / kalt = chladno 

Umbrella (ambrƏla) / r Schirm = dáždnik 
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Spýtali sme sa našich žiakov 
Na hodinách občianskej výchovy siedmaci vyjadrovali svoje 

názory na niekoľko vážnych problémov existencie človeka. Niektoré 
odpovede boli celkom zaujímavé.                     
1. Kto a čo vplýva na tvoju výchovu? 
- rodina, hlavne rodičia, aj babina a dedino; 
- moju výchovu ovplyvňujú hlavne rodičia, škola a učitelia; 
- mama, škola, hry; 
- mamina a ocino, starí rodičia, krstný a krstná, lebo mi radia, čo je 
zlé a čo je dobré; 
2. Ako tráviš svoj voľný čas? 
-  s rodinou, s kamarátkami a kamarátmi; 
- chodím von so psom k rieke Nitre, večer pozerám televízor, 
popoludní idem von s kamošmi; 
- svoj voľný čas trávim v rôznych krúžkoch – chodím na hudobnú, 
tanečnú a výtvarnú, starám sa o psíka, hrám sa so sestrou, pomáham 
mamine; 
3. Čo je podľa teba zmyslom života človeka? 
- škola, rodina, priatelia, boh; 
- aby človek v živote niečo dokázal, aby sa radoval i trápil, aby si 
vedel uvedomiť, čo je pre neho dobré; 
- robiť veci pre dobro ľudstva; 
- láska, zdravie, náboženstvo; 
- každý má život taký, aký si zaslúži, naším poslaním je pomáhať 
ľudstvu a šíriť náboženstvo; 
4. Čo by si chcel v živote dosiahnuť? 
- určite mať rodinu, ktorá drží pokope, dobré zamestnanie, veľa 
milých priateľov; 
- chcel by som sa dostať na voľajakú školu, mať rodinu; 
- aby som sa mala v živote dobre, chcela by som sa dobre vyučiť, 
mojím snom je stať sa učiteľkou v materskej škôlke; 
- chcel by som sa dostať na športové gymnázium a dosiahnuť úspechy 
vo futbale; 
- chcel by som mať ženu, jedno alebo dve deti, bývať s rodinou 
v dome na dedine; 
- mať manžela a deti, aby ma mali radi takú, aká som. 

Keď príde hosť 
 

 
 
 
 
 
 
 
Viete, že podľa obľúbenej zmrzliny sa dá určiť vaša povaha 

alebo povaha vašich priateľov? 
Čokoládová zmrzlina 
On: Vyžaduje si od všetkých pozornosť a ocení každú chvíľu nejaké 
darčeky. 
Ona: Veľa dáva, ale aj veľa požaduje, je to ozaj jednotka. 
Vanilková zmrzlina 
On: Je romantický, ale aj nesmelý, tichý a uzavretý. 
Ona: Stále hľadá niečo nové, nepoznané. Je chaotická, bláznivá, stále 
zamilovaná. 
Jahodová zmrzlina 
On: Pri dievčatách nie je veľmi smelý, radšej je v ich tieni, medzi 
kamošmi je jednotka. 
Ona: Neznáša experimenty, nemá rada zmeny, hľadá rozhodného 
a spoľahlivého chlapca. 
Oriešková zmrzlina 
On: Jeho život je pohodový, nič ho nerozhodí. Občas sa však zamotá 
a spraví chyby a potom ťažko znáša ich následky. 
Ona: Je tichá, poriadkumilovná. Je stvorená pre rodinný život. 
Jogurtová zmrzlina 
On: Je inteligentný, schopný, rozumný. Má rád prirodzenosť. 
Ona: Je otvorená a romantická, má rada prírodu a dlhé prechádzky. 
Ovocná zmrzlina 
On: Je úprimný, stále sníva. Chce, aby ho druhí obdivovali. nemá rád 
všednosť. 
Ona: Najradšej má slobodu a hľadá princa. Určite u nej majú šancu 
len milionári. 
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Hudobné okienko 

 
Dňa 22.11.2006 sme sa trochu zabavili aj trochu poučili na 

výchovnom koncerte s protidrogovou tematikou pod  názvom „Ži 
a nechaj žiť“. Naše pohotové redaktorky využili chvíľku po koncerte 
a porozprávali sa s gitaristom skupiny Arzen   so spevákom Jarom so 
skupiny AYA. 
1. Prečo ste sa rozhodli spraviť koncert pre deti? 
Práve preto, že mladí ľudia alebo deti veľakrát nevedia, kde je ten 
správny smer. My sa im ho snažíme takto, prostredníctvom slova 
a hudby, ukázať. 
2. Baví vás táto práca? 
Nie...ha-ha! Áno, baví nás to, inak by sme to nerobili. Stretneme veľa 
mladých ľudí, veľa krásnych dievčat, ako ste vy, a je to aj príjemné. 
Teší nás, keď vidíme, že sme našich poslucháčov zaujali. 
3. Kde všade ste už vystupovali? 
Chodíme naozaj po celom Slovensku, tak si myslím, že sme boli 
všade, už aj v Topoľčanoch. 
4. Čo vás viedlo k takýmto akciám? 
Myslíme si,  že to, čo hovoríme, tak si za tým aj stojíme a vedie nás 
to k tomu, aby sme vám a vašim rovesníkom, jednoducho mladším 
ľuďom,  vedeli povedať, že veci sa dajú riešiť aj normálne a nie len 
vidieť vo všetkom to zlé. 
Ďakujeme za rozhovor.             pripravili Lucy, Kristína, Mária, Nika 

 

Zo života školy 
Aj november a december 2006 boli v našej škole dva pomerne rušné 

mesiace. Všetci sme mysleli na vianočné sviatky, niektorí hlavne na prázdniny, 
a mali sme sviatočnú náladu. A čo sa vlastne pod našou školskou strechou udialo? 
9.11.2006 – skúšobný MONITOR 9; 
1.12.2006 – Venček – naši deviataci predviedli svojim rodičom 
a učiteľom, ako zvládli kurz spoločenského tanca a správania. A veru 
boli ukážkoví! 
6.12.2006 – Všetci sme sa tešili z nášho deda Mráza, akurát  
niektorým nabudúce pošleme radšej rovno iba čerta. 
8.12.2006 – Slávnostne sme otvorili druhé jazykové laboratórium 
a novú knižnicu s čitárňou. A že to bola celkom veľká sláva, 
dokazuje prítomnosť takých hostí ako pána primátora so svojím 
zástupcom, pani metodičky z Bratislavy, sponzorov, rodičov. 
11.12.2006 – Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo. 
Vyhodnotenie: kategória A: 1. miesto – Patrik Jelenčík,7.A; 2. 
miesto – Ľubomír Rybánsky,7.C a Vladimír Anděl, 7.C; kategória B:  
1. miesto – Tomáš Lisánsky, 9.B; 2. miesto – Michael Gullar, 9.C;  
3. miesto – Lucia Gálisová, 9.C; 
11.12.2006 – Olympiáda v nemeckom jazyku – školské kolo. 
vyhodnotenie: kategória B: 1. miesto – Alex Fox, 8.B; 2. miesto – 
Patrik Schwarz, 8.B; 3. miesto – Silvia Hnátová, 8.B; 
13.12.2006 – Od Lucie do Vianoc bolo kultúrne pásmo našich 
žiakov, s ktorým vystúpili pred preplneným hľadiskom mestskej 
kinosály. 
15.12.2006 – Aj naše pani učiteľky na dôchodku v predvianočnom 
čase navštívili našu školu a zaspomínali na svojich obľúbených 
žiakov. 
18.12.2006 – Školské kolo súťaže Šaliansky Maťko Jozefa Cígera-
Hronského sa konalo v nových priestoroch školskej čitárne, čo mu 
dodalo slávnostnú atmosféru.  I. kategória: 1. miesto - Zuzana 
Záňová, 3.B;  II.kategória: 1. miesto - Kristína Streicherová, 4.C. 
23.12.2006 – filmové predstavenie - Divočina a Narnia.  
10.1.2007 – Olympiáda v nemeckom jazyku – okresné kolo, 
kategória 1B – 1. miesto Alex Fox, 8.B; kategória 1C – 1. miesto 
Michael Gullar, 9.C. 

!!!Úspešným žiakom blahoželáme k dosiahnutým výsledkom!!!
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Kútik pre najmladších 
Koho naháňa pán kráľ? 

 
 

Nájdi vajíčku cestu do hniezda 

 

Kútik pre najmladších 
 

Škrtačka 
Slová, ktoré do stĺpca nepatria, vyškrtni a ich začiatočné písmeno 
vpíš do štvorčeka a vyjde ti potrebná vec na párty. 
 
slimák  had    Lucia jablko     koláč auto 
narcis  mačka    Ivo             mrkva     Dunaj Anna 
tulipán  loď    Marta ananás     Ipeľ             lietadlo 
púpava  pes    Amerika hruška     Váh             vlak 
 

      
 
Spájanie 
 
Spojte čiarami dvojice, ktoré pri čistení patria k sebe. 

 
 
 
Doplň číslo 

 
Doplň číslo namiesto X v magickom štvorci. 3 2 2 

1 4 2 
3 1 X 
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Z redakčnej pošty 

 
Pomaly sa blíži sviatok sv. Valentína – 14.2., na ktorý čakajú 

všetci tí, ktorí si svoju spriaznenú dušičku našli alebo ešte len 
hľadajú. Tento deň však nie je o tom, kúpiť a darovať tým pre nás 
najdrahším čo najväčšie (a najsladšie) srdce, niečo výnimočné či 
neprehliadnuteľné, je - ako napokon všetko - o láske. 
 
Aké podoby mena Valentín = zdravý, silný, sú vo svete známe? 
Domácke podoby: Valentínek, Valent, Val, Vala, Valek, Tína apod.  
Cudzojazyčné ekvivalenty: 
       latinsky - Valentinus  
       česky - Valentýn, Valentin  
       poľsky - Walenty, Walentyn 
       rusky - Valent, Valentin 
       maďarsky - Valentin, Bálint 
       holandsky - Valentijn 
       taliansky - Valentino 
       anglicky - Valentine 
       nemecky, bulharsky, srbsky, francúzsky, španielsky - Valentin 
Ženský ekvivalent:  Valentina, Valentína 
 
Valentínske rady  
- otvor oči a srdce, aby si zistil, kto ťa potrebuje 
- urob prvý krok, ak si sa s niekým pohneval 
- nájdi si niekoho, kto má také záujmy ako ty 
- nehanbi sa žiadať o pomoc, ak máš problém 
- pokúšaj sa viesť rozhovory aj s inými ľuďmi ako si ty, môžu sa stať  
  tvojimi priateľmi 
- buď ústretový ku každému 
- pozvi svojich priateľov do kina, na narodeniny, na prechádzku... 

Nájdi 8 rozdielov! 
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Riešenia úloh  
 
Zábavný kútik:  
Mapa: ... čo je dobro, predsa ho majú v sebe. 
Vyhľadaj vybrané slová: Čo Jurko nepochopí, tomu sa Juro 
nenaučí. 
Hľadaj zvieratká:  kobra, koala, líška, tiger, mačka, komár, lev; 
Pozor na úrazy! – zlomenina; 
Hľadaj!  - Česko, Rusko, Poľsko 
Kto vie, uhádne! – Z pohľadu muchy úplne zbytočná vec;Topánky; 
V slovníku; Muchy lietajú v teplákoch; Skús rozprávať pod vodou; 
Aby mali hlboký spánok; Predsa hu@hu.hu; Deťom špenát nechutí; 
Podlaha; Lebo by vyklíčil; Kinder vajce; Zajac s červenou kravatou; 
Môj dedko; Lebo cikajú proti vetru; Tehla; 
Testík:  
Vyhodnotenie: najviac odpovedí „a“ – Choroba: Tvoja závislosť je 
viac ako chronická. Bez tvojho malého „kamaráta“ neurobíš ani 
krok.Pri každom zapípaní k nemu uháňaš ako o život. Pre teba je 
dôležitá nielen funkčnosť mobilu, ale aj dizajn. Najradšej by si mal 
vždy najnovší mobil. 
Rada: Stanov si v týždni jeden deň, keď mobil nebudeš používať. 
Odľahčí to tvoju dušu, telo aj peňaženku. 
Najviac odpovedí „b“ – Nezávisle závislý: Mobil je pre teba dôležitý, 
ale zatiaľ ešte nejdeš do extrému. Hoci ťa s ním vidno pomerne často, 
je to iba preto, aby ti nič dôležité neuniklo. Pri uchu ho síce držíš 
trošku viac, ako treba a posielaš nadmerne veľa SMS. Ale je to len 
znak tvojej komunikatívnosti. 
Rada: Ak môžeš, zameň rozhovory cez mobil za tie „zoči-voči“. 
Najviac odpovedí „c“ – Môžem, ale nemusím:Keď nemusíš, 
nepoužívaš ho. V podstate ťa mobil iba rozptyľuje. Preto ti ani trochu 
neprekáža, ak si ho náhodou zabudneš doma. O závislosti u teba 
nemôže byť ani reči. Si zdravý ako rybička. 
Rada:Pokús sa chápať tých, ktorí sa bez mobilu nezaobídu. 
Kútik pre najmladších: 
Škrtačka: slamka; 
Doplň číslo: číslo 3, lebo súčet je  vždy 7; 
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