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S úsmevom v ústrety letu! 
 

  
                                                       ilustrovala Tatiana, 7. odd. ŠKD

Zamyslenie na úvod 
 

 
                                            Milí čitatelia! 
 
 
                                           Už podľa posledného dvojčísla nášho 
                                  časopisu vieme, že prázdniny sa nezadržateľne 
                                  blížia. Určite sa všetci tešíme na tie dva mesiace 
                                  oddychu, pohody, nových zážitkov, ... 
                                  Keďže aj teplota na teplomere v posledné dni sa 
                                  Vyšplhala  vyššie, láka  to  každého  vybehnúť 
                                  niekam von do prírody. Na cestách vidieť viac 
detí i dospelých na bicykloch, kolobežkách, kolieskových korčuliach. 

V dňoch 23.-29. apríla 2007 sme si pripomenuli 1. svetový 
týždeň  bezpečnosti  cestnej  premávky,  ktorý  vyhlásila  OSN 
v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou. Počas tohto 
týždňa  sa  aj v našej  škole uskutočnilo  množstvo  aktivít, ktoré 
upozorňujú na riziká, ktoré sú najčastejšou príčinou dopravných 
nehôd. Pravidlá cestnej premávky, ktorými sa riadi premávka na 
cestách a na uliciach, obsahujú veľa ustanovení. Všetky sú dôležité 
a všetky  sa  musia  dodržiavať. Okrem  toho však  treba  poznať 
i nepísané zákony slušnosti, zdvorilosti a ohľaduplnosti a podľa nich 
sa správať. Kto sa v cestnej premávke pohybuje opatrne, vôbec nie 
je ustrašený ani bojazlivý. Naopak. Správa sa múdro a koná 
obozretne.  
         Takže, aby sme sa v septembri všetci znovu zišli, 
počas prázdnin si dávajme pozor a pamätajme, že život  
je to najcennejšie, čo máme! 
 
 
p. uč. Kubríková 
 
 
 
               ilustrovali Silvia, Renáta, 7. odd. ŠKD 
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Zábavný kútik 
Dokresli obrázok 

 
 
Koľkí ste v poradí? 
Neverili by ste, ako veľmi záleží na tom, koľko máte súrodencov a koľkí 
v poradí ste sa narodili. Aj takéto maličkosti môžu vypovedať o tom, kto sa 
k vám hodí.  
Prvorodený: Tvoji kamoši, rodinný kruh alebo záľuby ťa zamestnávajú 
oveľa viac ako láska. Ak sa chceš trochu uvoľniť, randi s niekým, kto je 
narodený ako druhý alebo tretí v poradí. Jeho skvelý humor ťa určite 
rozveselí. 
Druhý v poradí: Ľahko hocikomu naletíš, čo môžu tvoji neprajníci rýchlo 
zneužiť. Na druhej strane však priateľskosť, ktorá je pre teba typická, je 
zárukou toho, že sa k tebe hodia viaceré typy. S každým vychádzaš viac ako 
dobre. 
Posledný v poradí: Potrebuješ strašne veľa pozornosti. Hodí sa k tebe 
niekto, kto sa narodil ako prvý v poradí, pretože práve ten ťa zahrnie 
láskou. 
Jedináčik: Si nežná, citlivá a milujúca bytosť, ale nechýba ti ani 
rozhodnosť a vodcovské vlastnosti. Vo vzťahu si nikdy nehľadaj 
prvorodeného.  
                                                                                      pripravila Nika    

Zábavný kútik 
Osemsmerovka 
J. Marsellini: Slová pravdy sú vždy jednoduché ... 
(tajnička má 9 písmen). 
N A Z R N K O B R A N C A 
Á O A Y R Á L A T O P U D 
S K H B E J L Z H O D A B 
T O A Á O I H E D D E E G 
U L V R N O N K Z D Z I E 
P Í D I S O O A Á E A N R 
C Z O T C L Ť V D Ľ T E M 
A I I E I E K Ý Z O I Ž Á 
K A M E R A I R O V D Á N 
D Á N A R O K O P A N V I 
R K R I T I K K Ô Č A U U 
Y H O R A P O K Ý V B B M 

BANDITA, DÁVKA, DODANIE, DUPOT, GERMÁNIUM, HOSTIA, 
KAMERA, KOLÍZIA, KRITIK, NÁDVORIA, NÁHON, NÁLEZ, 
NÁSTUPCA, OBRANCA, ODDEĽOVAČ, ODVAHA, PAROHY, 
PODKOLIENKY, POKORA, RÁMEC, REŤAZ, RYBÁRI, TALÁR, 
UVÁŽENIE, VÝKOP, VÝROK, ZDROJ, ZHODA, ZRNKO 
 
Zápalky 
Premiestnite jednu zápalku  
tak, aby vám rovnica vyšla správne: 

 
                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
                  ilustrovala Barbora, 3.B                       pripravila Mária 
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Zábavný kútik 
Sudoku 

 
Kŕdeľ lastovičiek letí nad Afrikou, keď ich predstihne tryskáč. 
„Ako sa len ponáhľa!“ povie jedna z lastovičiek. 
„A čo sa čuduješ, veď mu horí zadok!“ 
 
Nechápem, ako môžeš piť, keď nie si smädný.“ 
„Drahá, ja sa tiež čudujem, prečo sa pozeráš do zrkadla, keď nie si 
pekná.“ 
 
Dežko sedí v kresle a každú chvíľu vykríkne: 
„To nie je možné!“ 
Ocko sa ho pýta: 
„Čo to čítaš, Dežko?“ 
„Ale, Pravidlá slovenského pravopisu ...“ 
 
Sliepka na kurence: 
„Keby vás váš otec videl, na grile by sa obrátil!“ 
 
Tučný chlap stojí na váhe a sťahuje brucho. Žena mu vraví: 
„Myslíš, že ti to pomôže?“ 
„Samozrejme, že áno, veď by som nevidel na čísla!“ 
 
Medzi bacilmi: „Ty, kamoš, vieš, akú krásavicu som minulý týždeň 
dostal do postele?“                                                             Mirka, 7.C                                     

 1 6 3 5 2   7 
8 9   6 1 3 2 5 
  2 7 8   6  
2 8 1   5 6 7 4 
9   6 4 7   2 
7 6 4 1   5 3 9 
 4   7 3 1   
1 7 5 8 9   4 3 
3   5 1 4 7 9  

   9    2 8 3  
4  1  8  9   
 5  4      
  3  7 1    
 6  8  4   3 
1   3 6  4 8  
7 8    5  4 9 
9     8 5  1 
    2  3 6  

Dôverné okienko pre každého 
Pár nápadov, ako prežiť prázdniny 
1. Výlet do zahraničia na päť dní by sa vám páčil. Dopoludnia by ste 
chodili na túry a popoludní na túry alebo po obchodoch, napr. 
Rakúsko. 
2. Cez prázdniny by ste mohli ísť do letného tábora. Ale pozor! 
Poponáhľajte sa, lebo už ich je veľa obsadených. 
3. Rodinná dovolenka pri mori je plná zábavy. Najlepšie ísť až 
v strede augusta, napr. Grécko. 
4. Ak máte radšej prírodu, tak na to si treba posvietiť. Máte radšej len 
hory? Ak áno, tak v tom prípade by sa hodili Nízke Tatry. Ak chcete 
však chodiť k vodopádom, šplhať po rebríkoch, takýmto miestom je 
pre vás Slovenský raj. 
                                                                                         Michalka, 5.A 
Viete, čo znamenajú niektoré symboly? 
anjel – dobré správy   jablká – pracovný úspech 
auto – veľké šťastie   kvety – šťastie a spokojnosť 
balón – krátkodobé starosti  kôň – ľúbostný zážitok 
dvere – nevšedný zážitok  kométa – nečakaný návštevník 
drak – nepriateľ   kačka – peniaze 
dva zvony – svadba   koľaje – dlhá cesta 
dom – istota    lyžica – veľkorysosť 
džbán – výhra    líška – neúprimný priateľ 
husle – sebectvo   meč – podvod 
holub – dôležité správy  ruža – sláva 
hviezda – šťastie   strom – zmena k lepšiemu 
hrniec – pomoc priateľov  sieť – pozor na pascu 
chobotnica – nebezpečenstvo slnko – šťastie 
mesiac – šťastie v láske  slučka – nastanú problémy 
nôž – prerušenie vzťahu  sova – chyba  
opica – niekto vás chce oklamať šípka – zlé správy 
oko – treba byť opatrný  taška – strata 
palma – úspech, šťastie  žaba – zmena bydliska                                                       
páv – dedičstvo   zvon – spokojnosť 
rak – nepriateľ   žirafa – opatrnosť 
                                                                                    pripravila Mária                    
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Zaujímavosti z ríše zvierat 
Mačka nie je hračka 

Jedného jarného dňa si Anka zmyslela, 
že chce zvieratko. Preto povedala 
mamičke: „Mamička, ja veľmi túžim 
po zvieratku.“ Mamička jej ale 
vysvetlila, že ešte zvieratko mať 
nemôže, pretože by sa oň nevedela 
postarať a mohlo by ju poškriabať. 

Anka ale trvala na svojom 
a vravela mamičke, že sa bude oň 
vzorne starať a aspoň na týždeň by to 
mohli vyskúšať. Rodičia nakoniec 

súhlasili. Dievčatko čakalo na mačiatko týždeň, mesiac, až prišli Ankine 
siedme narodeniny. Anka však aj zabudla, že má narodeniny, čo stále 
myslela na vytúžené mačiatko. Mamička ju utešovala, že sa čoskoro dočká. 
Večer prišiel ocko a v rukách držal dva balíčky pre Anku. Daroval jej ich. 
Anka však nebola vôbec nadšená, lebo nepočula to vytúžené mňau.  

„Veď si tie darčeky pozri,“ hovoril jej otecko. V jednom balíčku 
bolo tričko a v druhom veľký košík. Anka sa spýtala: 

„Ocko, na čo mi je tento košík?“ 
„Ten košík je pre tvoju mačičku, ktorá ťa čaká v izbe,“ odpovedal 

ocko. Dievčatko ako zmyslov zbavené hneď utekalo do svojej izby. Tam 
mňaukalo krásne biele mačiatko. Anka sa hneď k nemu rozbehla. Od veľkej 
radosti zobrala Snehulka do náručia a pomaly zašla dolu do vstupnej haly, 
kde na ňu čakali mama s otcom. Anka mačiatko položila na zem, 
poďakovala rodičom a povedala im, ako sa mačiatko volá.  

„A kde bude spávať?“ spýtala sa mama. „No predsa v mojej izbe. 
Na chodbe by mu bola zima, aj keď má kožúšok,“ rozhodla šťastná Anka. 
Dievčatko sa dobre učilo, vzorne sa staralo o mačiatko a týždeň veľmi 
rýchlo ubehol. Po týždni sa jej mamička spýtala:  

„Anka, baví ťa ešte Snehulko?“ Na odpoveď ani nemusela čakať, 
lebo Anka už všetkým dokázala, že svoje mačiatko zbožňuje. Brávala ho na 
vychádzky do parku, kúpala ho, hrávala sa s ním. Jej mamka bola v úžase. 
Neľutovala, že dcérke mačiatko kúpila, pretože napriek tomu, že bola vždy 
dobrá žiačka, teraz sa v učení ešte zlepšila. Po mačiatku vedela vždy 
upratať, čo tešilo celú rodinu.  

Za každú jednotku mohla Anka Snehulkovi kúpiť nejakú novú 
hračku alebo drobnú maškrtu. Stali sa z nich verní kamaráti. 
              napísala Michalka, 5.A a ilustrovala Karolína, 5. odd. ŠKD

Zaujímavosti od A po Z 
 

Viete, čo sa oslavuje vo svete v júni, júli a auguste? 
 
  1. 6.   Medzinárodný deň detí  
  1. 6.   Svetový deň fotografie 
  5. 6.   Svetový deň životného prostredia  
  8. 6.   Svetový deň oceánov  
14. 6.   Svetový deň darcov krvi  
16. 6.   Medzinárodný deň afrického dieťaťa  
17. 6.   Svetový deň boja proti rozširovaniu púští a sucha  
18. 6.   Deň otcov 
20. 6.   Svetový deň utečencov  
21. 6.   Deň kvetov – letný slnovrat 
29. 6.   Medzinárodný deň Dunaja 
  1. 7.   Celosvetový deň bez mäsa 
  4. 7.   Svetový deň proti chovu delfínov  
            v zajatí 
  5. 7.   Deň zahraničných Slovákov 
  5. 7.   Sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda 
  6. 7.   Medzinárodný deň bozkávania 
  9. 7.   Medzinárodný deň za zničenie malých a ľahkých zbraní 
17. 7.   Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky 
22. 7.   Medzinárodný deň proti coca-cole  
23. 7.   Deň stromu 
  6. 8.   Svetový deň boja za zákaz jadrových zbraní, Deň Hirošimy 
  7. 8.   Medzinárodný deň priateľstva 
  7. 8.   Medzinárodný deň odpúšťania  
  9. 8.   Deň Nagasaki 
12. 8.   Medzinárodný deň mládeže 
13. 8.   Medzinárodný deň ľavákov 
23. 8.   Medzinárodný deň spomienky na obchod s otrokmi a jeho 
            zrušenie 
29. 8.   Výročie Slovenského národného povstania (1944) 
                                            pripravila Lucy, Juli 
                                            ilustrovali Kristína, Mirko, 7. odd. ŠKD 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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


Poznáme ich? 
 

 
 

Môj najkrajší zážitok z Tatier 
 

Cez Veľkú noc sme išli celá naša rodinka do Tatier na chatu. 
Veľmi som sa na výlet tešila, ale čo čert nechcel, ochorela som. 

Mamina nasadila intenzívnu liečbu. Po vyliečení sme sa 
vybrali pozrieť do Starého Smokovca. Lanovkou sme sa vyviezli na 
Hrebienok. Bolo tam veľmi pekné počasie, nádherný výhľad a ešte 
veľa snehu. Po návrate z výletu sa mamina chcela ísť pozrieť do 
športového obchodu. Samozrejme som sa vybrala s ňou. Zrazu som 
v obchode zbadala nášho obľúbeného Františka zo seriálu Susedia. 
Ocko ho poprosil, či by sa so mnou nemohol odfotografovať. On to 
bral ako samozrejmosť a ja som mala radosť, že budem mať na 
tohtoročnú Veľkú noc peknú spomienku. Potom sme sa išli ešte 
poprechádzať. Pána Marcina sme ešte niekoľkokrát stretli, ale už 
s kapucňou na hlave. Pravdepodobne sa už maskoval, isto sa s ním 
chceli fotografovať aj viacerí. 

Fotka sa vydarila a môj príbeh so zlým začiatkom sa nakoniec 
dobre skončil. 

                                                                         Michalka, 5.A 

Kto vie, uhádne! 

          
                                            ilustrovali žiaci 7. odd. ŠKD 
Prečo blondínka polieva počítač? 
 Kto bol najväčší flegmatik? 
 
Viete, aký je rozdiel medzi nočníkom a tanierom? 
 Čo má jesť pes vegetarián? 
 
Prečo sa nechce morská panna fotiť? 
 Ako delia muži svoje oblečenie?    
 
Ako zblbnete blondínku? 
 Prečo naša slovenčinárka cez hodinu chodí po triede a my 
nemôžeme? 
 
Viete, v akej dobe žijeme? 
 Ako inak voláme bielu lentilku? 
 
Čo sa mačke najväčšmi podobá? 
 Čo sa dáva na psa, aby neuhryzol? 
 
Čo má kačka, a iné zvieratá to nemajú? 
                                                                          pripravila Mirka, 7.C
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Horoskop na leto 
Baran – jún: Bude čas vyraziť na nákupy, zmeniť svoj šatník. 
- júl: Čaká ťa plno slnečných dní, ktoré ti prinesú šťastie. 
- august: Venuj sa svojmu zdraviu, vyraz na bicykel alebo korčule. 
Býk – jún: Hviezdy ti neveštia nič dobrého, zbieraj sily na divoké leto. 
- júl: Budeš mať obrovskú chuť spoznávať nové miesta a nových ľudí. 
- august: Bude to mesiac pokoja a plný šťastia, uži si to. 
Blíženci – jún: Nálada bude stále super, je čas usporiadať párty. 
- júl: Budeš mať dostatok peňazí, ale nerozhadzuj ich zbytočne. 
- august: Nerob veľa vecí naraz, lebo ti hrozí nervozita, stres. 
Rak – jún: Prejavia sa tvoje zlozvyky, radšej spomaľ v tempe a rozmýšľaj. 
- júl: Pôjdeš od úspechu k úspechu, nezabúdaj, že sú prázdniny. 
- august: Je čas urobiť si poriadok v citoch a vo vzťahoch. 
Lev – jún: Čaká ťa veľa príjemných i nepríjemných zmien v živote. 
- júl: Konečne si ujasni, čo je pre teba v živote najdôležitejšie. 
- august: Zorganizuj si svoj čas a čaká ťa veľmi milé prekvapenie. 
Panna – jún: Zapoj všetky svoje zmysly, lebo ťa čakajú milé prekvapenia. 
- júl: Leto bude plné optimizmu, lásky, choď v ústrety svojmu šťastiu. 
- august: Pozor na adrenalínové športy, mysli na svoju bezpečnosť. 
Váhy – jún: Budeš vyrovnaná, zažiješ veľa skvelých akcií s kamoškami. 
- júl: Zabudni na starosti a povinnosti, je čas užívať si prázdniny. 
- august: Bude to najúspešnejšie obdobie celého roka, len sa nedaj oklamať. 
Škorpión – jún: Skús sa upokojiť, bez vyrovnanosti nenájdeš spokojnosť. 
- júl: Budeš obklopená novými priateľmi, dosiahneš samé úspechy. 
- august: Pozor na lenivosť ak chceš naďalej nad ostatnými vynikať. 
Strelec – jún: Budeš plná pochybností, ale na svete nie je len to špatné. 
- júl: Skús hľadať skutočnú lásku, možno je niekde blízko teba. 
- august: Potrebuješ pokoj a oddych od všetkých starostí, tak relaxuj. 
Kozorožec – jún: Je najvyšší čas pustiť sa do práce, inak budeš ľutovať. 
- júl: Budeš mať chuť poznávať nové miesta a nových ľudí. 
- august: Bude sa ti dariť všetko, do čoho sa pustíš, tak do toho. 
Vodnár – jún: Plánuj brigádu alebo akciu s kamošmi na leto. 
- júl: Romantiky a vysnívaného princa sa toto leto nedočkáš. 
- august: Využi vychádzky do prírody na získanie rovnováhy. 
Ryby – jún: Bude to veľmi príjemný mesiac plný slniečka a oddychu. 
- júl: Udrž si pevnú vôľu, lebo ťa čaká veľa nedorozumení. 
- august: Nenúť sa do ničoho, všetko má svoj čas, nič ti neutečie. 
                                                                          pripravili Kristína, Veronika 
 

Smiech lieči 
Zasmejte sa so žiakmi z 2.B 
Na hodine čítania sme preberali žarty. V triede je veľa šikovných 
žiakov, ktorí tiež chceli povedať vtipy, aby sa zasmiali. A teraz vám 
ponúkame aspoň dva: 
 
Policajti sa rozhodli, že odmenia  za vzornú jazdu najlepšieho vodiča 
sumou 16 000 korún. Pristavili vodiča a hovoria: 
„Pán vodič, vyhrali ste 16 tisíc korún za vzornú jazdu.“ 
„Chvalabohu, aspoň si urobím vodičák,“ hovorí vodič. 
Vedľa sedí manželka a vraví: 
„Nepočúvajte ho, keď si vypije, trepe hlúposti.“ 
Zo zadného sedadla sa ozve babka:  
 „To nebol najlepší nápad ísť na ukradnutom 
 aute do mesta.“ 
Z kufra sa zrazu ozve: 
„Už sme za hranicami?“ 
 
 
Aby sme nezabudli na blondínky: 

 
Príde blondínka do predajne  
elektrospotrebičov a hovorí: 
„Predáte mi tento televízor?“ 
„Blondínkam nepredávame,“ hovorí predavač. 
Odišla do kaderníctva, dala si prefarbiť vlasy a vrátila sa. Situácia sa 
zopakovala. 
„Blondínkam nepredávame.“ 
Na tretíkrát sa vrátila a predavač znovu hovorí: 
„Blondínkam nepredávame.“ 
Zrazu sa ozve: 
„Ako je to možné, veď už nie som blondína.“ 
„Ale to nie je televízor, to je mikrovlnná rúra,“ znela odpoveď 
predavača. 
                                     pripravila p. uč. Trochanová so svojimi žiakmi 
    ilustrovala Hanka, 7. odd. ŠKD  
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Škola v prírode 
Tatranská Lesná, 15.4. - 20.4.2007 
*V nedeľu sme odchádzali do školy v prírode. Pani učiteľka vybrala 
Vysoké Tatry. Boli sme šťastní, že spoznáme naše najkrajšie hory. Poobede 
sme prišli do penziónu Karpatia. Ubytovali sme sa. Večer nás pani učiteľka 
zobrala do Tatranskej Lomnice pozrieť si mostíky. Bolo super, lebo všade 
bola už tma. Unavení sme všetci rýchlo pospali. Do Starého Smokovca sme 
šli pešo 4 km, za odmenu sme boli v cukrárni. Ďalší deň sme boli na 
Štrbskom plese. Všade bolo veľa snehu. Mali sme aj rôzne súťaže. Vyhrali 
sme diplomy a ceny. Tiež sme mali besedu s horským vodcom Edom 
Černickým. Bol veľmi zábavný. Ani sme sa nenazdali a v piatok sme sa 
vrátili domov. Nikdy na to nezabudnem.                           Kristínka, Ch. 3.A 
*Len čo sme sa spamätali z dlhej jazdy autobusom, išli sme na takmer 
nočnú prechádzku. Videli sme tam dva skokanské mostíky. Na druhý deň 
sme išli s pani učiteľkou do Starého Smokovca. Tam sme si pozreli pozemnú 
lanovku. Naspäť do penziónu sme sa zviezli električkou. V utorok sme mali 
celodenný výlet na Štrbské pleso. Bolo celé zamrznuté, a to ma prekvapilo. 
V stredu bolo škaredé počasie, preto sme sa išli učiť. Po obede sme mali 
súťaž miss a misák. Veľmi sa mi to páčilo. Večer bola zaujímavá beseda 
s horským vodcom. Vo štvrtok sme mali výlet do múzea v Tatranskej 
Lomnici. Veľmi sa mi tam páčili vypchaniny zvierat. Keď sme si trochu 
oddýchli, mali sme karneval. Domov som sa tešil, ale v škole v prírode sa 
mi páčilo, a preto tam chcem ísť aj na budúci rok.                         Denis, 3.A 

Škola v prírode 
Prašník, 15.4. - 20.4.2007 
*Jedného dňa nám pani učiteľka povedala, že pôjdeme do školy v prírode 
a budeme tam 6 dní. Ja som ešte nikdy sám na takú dlhú dobu nikde nebol. 
Nastal deň odchodu. Bola to tá vytúžená nedeľa. Zobrali sme veľkú 
cestovnú tašku a nasadli sme do autobusu. Cesta autobusom bola príjemná, 
lebo nám pán vodič púšťal dobré pesničky. A už sme boli na mieste, všetci 
sme zakričali: „Hurá!!!“ Starostovia nás privítali. Starostka Ťoťka nás 
oboznámila s tým, čo budeme robiť, ako sa budeme zabávať. Po obede sme 
mali súťaž, ktorá sa volala Eurobeh, bolo to veľmi zábavné. Starosta Huhňo 
nám povedal, že večer bude diskotéka. Bolo super. Všetci sme boli takí 
unavení, že sme rýchlo zaspali. Každé ráno nás budili pesničky. Boli sme 
pozrieť aj korytnačku Elzu, ktorá má 300 rokov. Teraz už viem, ako to je 
byť sám niekoľko dní, ale aj to viem, že raz sa tam ešte určite vrátim. 
                                                                                                        Jakub, 3.B 
*Prišli sme na Prašník. Bol som milo prekvapený, ako je tam krásne. Čakali 
nás starostovia a odviedli nás do izieb. Potom sme si vyložili veci z kufrov 
a poukladali sme si ich do skrine. Neskôr sme sa zoznamovali s prostredím 
okolo nás. Bolo nám super. Mali sme veľa zaujímavých súťaží, napr. 
Eurománia, Eurobeh, Bingo. Mávali sme tam aj diskotéky. Páčilo sa mi, 
keď sme boli v saune a vo vírivke. Zažili sme veľa dobrodružstiev, na ktoré 
budem dlho spomínať. Bolo nám ľúto, že už musíme odísť domov.   
                                                                                                     Samuel, 3.B 

 
                                                                         ilustrovala Eliška, 3.B 
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Športovci v plnom nasadení 
Coca-cola pohár 
Dňa 26.4.2007 sa žiaci našej školy zúčastnili okresnej súťaže vo 
futbale Coca-cola CUP 2007. Turnaj sa konal v Jacovciach za účasti 
družstiev ZŠ Škultétyho Topoľčany, ZŠ Šalgovce, ZŠ Hollého 
Topoľčany, ZŠ Tribečská Topoľčany. Naši žiaci postupne zohrali 
stretnutia so ZŠ Šalgovce v pomere 2:2, vyhrali nad ZŠ Hollého 
v pomere 1:0 a zvíťazili nad ZŠ Tribečská v pomere 9:1. Najlepším 
strelcom turnaja sa stal náš žiak Denis Adamkovič. ZŠ Škultétyho 
v Topoľčanoch postúpila do krajského kola Coca-cola CUP. 
Našu školu úspešne reprezentovali žiaci: Adamkovič, Králik, Medo, 
Lisánsky, Sipos, Krátky Jakub, Mišovič, Patrovič Erik, Benďák, 
Smatana, Švajlen, Brázdil.                                  pripravil p. uč. Mikuš 
 
Týždeň bezpečnosti cestnej premávky 

  ilustrovala Katka, 3.A 

                       ilustrovali Denis, Dianka, 3.A 

Vlastná tvorba 
Prosba chorej kvapky  
 
Spadla kvapka z obláčika, 
padla na krídlo chrobáčika. 
Chrobáčik sa zľakol veľmi, 
líčka mu strachom zbledli. 
 
No chrobáčik našiel silu 
a spýtal sa kvapôčky o malú chvíľu: 
„Prečo máš také očká smutné 
a vodné telíčko také mútne?“ 
 
„Cestujem už dlho v nepohode, 
kolobehom v znečistenej prírode. 
Z nečistôt už chorá som, 
zdravá a čistá byť je mojím snom.“ 
 
Ľudia znečisťujú potoky, rieky 
a vode robia rôzne prieky. 
Ťažký život veľmi mám, 
telíčko mám plné rán. 
 
Oleje, odpady i mydlá 
som na svojej ceste stretla. 
To sú nepriatelia naši, 
toto naše vodné telá straší. 
                                                                      ilustrovala Evka, 7. odd. ŠKD 
Chrobáčik môj, zanes ma 
tam do lesa, kde je tma. 
Tam si trochu oddýchnem 
a ďalšiu cestu kolobehom podniknem. 
 
Je to cesta veľmi dlhá, 
čo vode dosť dlho trvá. 
Odkáž ľuďom prosbu moju, 
nech myslia na vzácnu vodu svoju.“ 
                                        pripravili  druháci z prírodovedného krúžku

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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


Vlastná tvorba 
                                                                                           
                                                                                          V Tatranskej  
                                                                                          Lesnej žiaci 
                                                                                          3. A kreslili  
                                                                                          Vysoké Tatry 
                                                                                          na chodník. 
                                                                                          Spoznávate 
                                                                                          ich? 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
                                                                          V Prašníku žiaci 3.B 
                                                                           hľadali 300-ročnú 
                                                                           korytnačku Elzu. 
                                                                           Myslíte, že ju vo vode 
                                                                           našli? V našom  
                                                                           časopise ju ale máme. 
                                                                           Kto ju nájde? 

Prišli medzi nás 
Beseda so spisovateľkou 

Naša školská knižnica sa  
zapojila do celoslovenskej akcie  
Týždeň slovenských knižníc, ktorá 
 trvala od 26. marca do 1. apríla 2007.  
V rámci tohto týždňa sa v knižnici  
a čitárni konalo viacero podujatí.  
Medzi tie významnejšie patrila aj beseda  
so spisovateľkou  pani Evou  Siegelovou.  Pretože po otvorení  novej  
školskej knižnice s čitárňou vzrástol záujem detí o jej návštevu, radi 
sme pani spisovateľku privítali medzi nami. Eva Siegelová je členkou 
Spolku slovenských spisovateľov. Mnohé roky pôsobila ako 
redaktorka denníkov a týždenníkov, takže jej rozprávačské 
schopnosti nás všetkých veľmi zaujali. Mala česť stretnúť sa 
a rozprávať s takými osobnosťami, ako sú Milka Zimková, Tomáš 
Janovic, Marína Kráľovičová, Rasťo Piško a i. Na všetkých najviac 
zapôsobili jej záhadné príbehy, ktoré prv opísala vo svojich 
povestiach a potom po niekoľkých rokoch sa dokázala ich existencia. 
V jednej bojnickej povesti písala o sprievodkyni na Bojnickom 
zámku, ktorej sa opakovane sníval sen o dáme z minulosti, ktorá ju 
volala a chcela od nej pomoc. Raz, keď už zatvárali priestory zámku 
pre verejnosť, znova začula ten hlas spoza steny. Pozrela pozornejšie 
na stenu, našla nebadanú vypuklinku, stlačila a otvoril sa jej vchod do 
priestorov pod Modrým salónikom. Tu našla nehybnú mŕtvolu ženy, 
ale aj svoj koniec, lebo otvor sa zavrel a viac sa von nedostala. Vtip 
je v tom, že po dvoch rokoch od napísania tejto povesti našli na 
Bojnickom zámku pod Modrým salónom dovtedy neobjavené 
podzemné priestory. Bola to náhoda či predtucha? 

V takto zaujímavom duchu sa niesla celá beseda a my sme 
radi, že sme sa pozreli na povesti aj zo strany autorky. 
                                                         
                                                         pripravili Lucy, Nika, Juli 
                                                        ilustrovali Zuzka 

                                                                   Alenka, 7. odd. ŠKD
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Spýtali sme sa našich učiteľov 
Znovu sa blíži koniec ďalšieho školského roka a my sme chceli 
vedieť, ako sa pozerajú na našich deviatakov ich učitelia. 
1.Ako by ste hodnotili tohtoročných deviatakov? 
*Učím len v 9.C, a to pol triedy. Sú to výborní študenti, v porovnaní 
s minuloročnými sú snaživejší, viac chodia do školy a zaujímajú sa 
o učenie. Dá sa s nimi pracovať.                                       p. uč. Mokrá 
*Myslím si, že sa ničím nelíšia od všetkých tých predchádzajúcich. 
Sú medzi nimi veľmi šikovní i menej šikovní, viac či menej usilovní, 
ale tak to vždy bolo aj bude.                                       p. uč. Kubríková 
*Naši deviataci sú ako všetci žiaci, takí i takí... Veď každý človek je  
iný. Možno si ešte dostatočne neuvedomujú, že ich život bez 
pomocnej rodičovskej ruky nebude vždy priamočiary a jednoduchý. 
Dôležité však je, že väčšina z nich vie, že sú isté hranice, ktoré 
nemožno prekročiť, že „moja sloboda sa končí tam, kde sa začína 
sloboda iného."                                                p. zástupkyňa Muchová 
2. tešíte sa už na budúcich deviatakov? 
*Terajších ôsmakov dobre poznám a budeme spoločne nadobúdať 
nové poznatky aj v budúcom školskom roku, ktorý bude pre nich 
posledným v našej škole. Teším sa, že po prázdninách sa vrátia do 
školských lavíc o niečo rozumnejší a dospelejší. 
                                                                         p. zástupkyňa Muchová 
3. V čom bol pre vás tento školský rok zaujímavý? 
*Priniesol mnoho pozitívneho. Mám výborných žiakov, svoju triedu. 
Riešila som mnoho výchovných problémov, nie iba vzdelávacích. Ale 
asi najlepšie hodnotím upevňovanie, tvorbu kolektívu v triede, kde 
som triednou učiteľkou. Teší ma aj zmena prístupu žiakov k výučbe 
anglického jazyka. Zmena nastala od povinného chápania 
k zaujímavému a obľúbenému predmetu, ktorý v budúcnosti určite 
využijú.                                                                               p. uč. Mokrá 
*Asi tým, že prvýkrát som pripravovala deviatakov na monitor i na 
prijímačky, a že sme to spoločnými silami zvládli. A tiež tým, že 
odchádzajú moji prví deviataci.                                  p. uč. Kubríková 
*Uplynul opäť o čosi rýchlejšie ako vlaňajší a bola to pestrá mozaika  

zaujímavých dní - ťažších, menej náročných, krajších či 
nezabudnuteľných.                                         p. zástupkyňa Muchová

Keď príde hosť 

 
                                                     počítačová grafika Marianna, 9.D 
Nepečené osie hniezda 
Potrebujeme: 200 g mletých orechov, 200 g cukru, 2 bielky a detské 
                      piškóty.  
Postup:  Orechy s cukrom a bielkami spracujeme na hladkú hmotu. 
              Poháriky na varené vajcia vysypeme cukrom a naplníme 
              hmotou. Obrátenou vareškou urobíme do prostriedku  
              jamku, ktorú naplníme marhuľovou marmeládou alebo 
              náplňou. Opatrne k poháriku prilepíme detskú piškótu a 
              vyklopíme.  
Plnka: Vymiešame 120 g masla, 50 g cukru, 1 žĺtok. 
 
- Koľko je hodín?   - Tu polícia, otvorte! 
- Dvanásť.    - A čo chcete? 
- Bože, tak neskoro!   - Chceme sa porozprávať! 
- Mali ste sa opýtať skôr!  - A koľko vás je? 

- Dvaja. 
- Tak sa porozprávajte! 

pripravila Juli, Nika 
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Spýtali sme sa našich deviatakov 
1.Na čo budete radi spomínať, keď opustíte túto školu? 
*Na všetky zážitky, pekné a nezabudnuteľné spomienky, Venček, 
obľúbených učiteľov, všetkých priateľov, ktorých som vďaka tejto škole 
spoznala. Proste na túto školu budem vždy spomínať.                    Linda, 9.A 
*Najradšej by som si asi zaspomínal na niečo z raného školského veku. 
Živo si viem vybaviť, keď ma mamina ako prváčika viedla do šatne a ja 
som nariekal, že nechcem ísť nikam, iba do škôlky.                     Tomáš, 9.B 
*Hlavne na niektorých kamarátov, učiteľov a na super pani riaditeľku, 
vďaka ktorej škola prežíva obdobie rozkvetu. Škoda, že tu nebudem dlhšie, 
aby som mohol vidieť konečný výsledok. Dúfam, že tak ľahko neodíde.   
                                                                                                           Ivan, 9.A 
*Na niektorých svojich spolužiakov. Taktiež aj na niektorých učiteľov, 
ktorí nám nedávali často písomky.                                                   Juraj, 9.B 
2. Na čo radšej zabudnete, keď koncom júna odídete z našej školy? 
*Na veľa vecí. Na mnohé trapasy, zlé známky a falošných kamarátov. 
                                                                                                           Ivan, 9.A 
*Na určité predmety, ktoré ma nebavili a v budúcnosti ani baviť nebudú.  
                                                                                                   Veronika, 9.B 
*Na všetko zlé, pretože si chcem pamätať len to pekné, čo som tu zažila. 
                                                                                                          Alica, 9.B 
*Určite na veci, ktoré mi znepríjemnili tých 9 rokov, ale myslím si, že treba 
spomínať v dobrom na všetky zážitky, aj tie zlé. Pousmiať sa nad tým a ísť 
ďalej. Veď sa to už nikdy nezopakuje.                                           Lenka, 9.B 
*Na všetky ťažké písomky, zmenené nálady učiteľov i spolužiakov, na 
hádky, ale aj na sólovú známku na vysvedčení.                              Linda, 9.A 
*Zabudol by som rád na tie momenty, keď niečo medzi mnou a buď 
učiteľmi, alebo spolužiakmi neklapalo. Na druhej strane poučilo ma to, ako 
sa správať k ľuďom a že nie vždy sú ľudia dobrí.                         Tomáš, 9.B 
3. Čo sa vám zdá najlákavejšie na strednej škole, kam v septembri 
nastúpite? 
*Myslím to, že opäť niekoho nového spoznám a porozprávam sa s ním, 
skočíme spolu na kolu, ak bude ženského pohlavia, tak aj niečo vážnejšie. 
Teším sa však aj na to, že sa začína ten tzv. študentský život.       Tomáš, 9.B 
*Pekní chlapci.                                                               Veronika a Aďa, 9.B 
*Na nové zážitky v škole, na nový systém učenia a prístupu.       Natália, 9.A 
*Najviac ma asi lákajú exkurzie, na ktoré budeme chodievať veľmi často, 
ale sa teším aj na nových spolužiakov.                                          Radka, 9.A 
*...celkom sa teším. Jednoducho na všetko nové, čo ma čaká.      Lenka, 9.B 
                                                                                                    pripravili Kika, Nika  

Zo života školy 
15.3.2007 – Celoslovenské 
kolo ONJ – 4. miesto 
Augusta Tobiášová, 5.B,  
4. miesto  Alex Fox, 8.B 
16.3.2007 – Chemická 
olympiáda, okresné kolo  
1. miesto Zuzana  
                   Vančová, 9.B 
16.3.2007 – Geografická 
olympiáda, krajské kolo –  
1. miesto Martin Kročko, 
7.A 
21.3.2007 – Fyzikálna 
olympiáda,okresné kolo –  

                                                                                          3. miesto René Perec,9.A 
26.3.2007 – Pytagoriáda, okresné kolo – 3. miesto Filip Ondrejka, 4.C 
26.3. – 1.4.2007 – Týždeň slovenských knižníc 

26.3.2007 – Hviezdoslavov Kubín, školské kolo 
27.3.2007 – Beseda s kurátorkou 
27.3.2007 – Prezentácia žiakov So Žochárikom z Topoľčian do Nitry 
29.3.2007 – Beseda so spisovateľkou Evou Siegelovou 
30.3.2007 – Výtvarná súťaž Moja najobľúbenejšia kniha 

2.4. – 8.4.2007 – Týždeň hlasného čítania 
11.4.2007 – Matematická olympiáda, okresné kolo 
12.4.2007- Slávik 2007 – 1. miesto Natália Petrová, 2.B, 1. miesto Nikola Michal-
ková,1.A,  2. miesto Natália Božíková, 3.B, 3. miesto Timea Schlosserová, 1.A 
12.4.2007 – Čo vieš o hzviezdach, okresné kolo – 1. miesto Jakub Dolinský, 8.A 
13.4.2007 – Deň narcisov – na Ligu proti rakovine sa vyzbieralo 4699,-Sk  
17.4.2007 – Fyzikálna olympiáda, krajské kolo 
17.4.2007- Noc s hvezdárom v knižnici, triedy 4.B, 4.C 
19.4.2007 – Čo vieš o hviezdach, krajské kolo – 1. miesto Jakub Dolinský, 8.A 
20.4.2007 – Chemická olympiáda, krajské kolo 
23.4.-27.4.2007 – Týždeň bezpečnosti cestnej premávky 
24.4.2007 – Hviezdoslavov Kubín, obvodné kolo, 1. miesto Linda Marková, 6.B, 
2. miesto Chantal Calcagni, 5.B, 2. miesto Zuzana Záňová, 3.B, 2. miesto Jana 
Belohorská, 9.C, 3. miesto Veronika Majtánová, 8.B 
24.4.2007 – Životné prostredie očami detí – 1. miesto Matúš Pradid, 4.A, 2.miesto 
Michal Sedlár, 9.C, 2. miesto žiaci z prírodovedného krúžku 
25.4.2007 – Biologická olympiáda, krajské kolo – 1. miesto Silvia  Hnátová, 8.B 
26.4.2007 – Olympiáda zo slovenského jazyka, školské kolo – 1. miesto Veronika 
Franková, 9.A, 2. miesto Alica Adamkovičová, 9.B, 3. miesto Lenka Kissová, 9.B 
26.4.2007 – Beseda s hvezdárom pre žiakov 9. ročníka 
                                                                                                    ilustroval Lukáš, 3.B 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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


Kútik pre najmladších 

 
                                                                          ilustroval Patrik, 8.B 

Doplňovačka           
- chrobáčik, má červený kabátik s bodkami 
 
- hmyz, ktorý nás v lete štípe, cicia krv 
- potrebná pre život na Zemi je ... 
 
- trávnatá plocha s mnohými kvetmi, chrobáčikmi 
- povolanie pracovníka, ktorý sa zaoberá vykopávkami 
  z dejín ľudskej spoločnosti 
- plod pagaštana konského 
 
- vták s dlhými nohami, hniezdi v blízkosti ľudí 
- voňavý kvet, má tŕne 
 
- samec od kravy 
- na ihličnatých stromoch okrem ihličia rastú aj ... 
 
- teplé, slnečné ročné obdobie 
 
- naše najkrajšie, najvyššie, najväčšie hory 
- žaba s bradavičnatou kožou 
 
- vodná stavba 

                                                   pripravili druháci z prírodovedného krúžku 

       
     

     
      

 

         
       

       
    

     
       
     
      

      
 

         

Kútik pre najmladších 
Hľadaj cestu z labyrintu 

 
Vyfarbi si obrázok                      
 
 
 
Koliesko –  
            - oranžovou 
Krížik – 
            - zelenou 
Trojuholník – 
            - červenou 
Bodky –  
            -  žltou 
 
 
 
 
                                                                 pripravili Veronika, Kristína 
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EKO okienko 

O našej prírode sa dá premýšľať aj zábavnou formou.  
Lúštite a presvedčte sa:  

 - smrteľne jedovatá huba 
  (....... zelená) 
- Mesiac lesov 
- pestro sfarbený vták, živiaci sa rybami 
 
- miesto, kde začína potok 
- prostredie živých organizmov vo voľnej 
  prírode 
- naša najväčšia ryba 

 
  - ryba, ktorú mávame na Vianoce 
  
  - hlodavec staviaci si vodnú hrádzu 
  - plyn vo vzduchu, nevyhnutný pre dýchanie 
 
 - vodná stavba 
 - kvapky vody, ktoré nájdeme ráno na tráve 
 
 - zamrznutá voda 
 - plod buka 
 
 

Sme ochranári 
Je to pravda odveká,   Znečistený vzduch, zem i voda, 
že šaty robia človeka?   aj nám malým spávať nedá. 
No my si všetci myslíme,  Chceme poznať čistý vzduch, 
že človeka robí jeho konanie.  nie smrad a silný puch. 
 
Každú stredu pol druhej,  O skládkach, odpadoch hovoríme, 
stretáme sa v triede našej.  ekologicky myslieť sa učíme. 
Na krúžku sa hráme, kreslíme  Plasty, sklo, papier sa učíme triediť 
a rôzne dilemy riešime.   a tak našu prírodu chrániť. 
 
Hrami sa učíme o prírode,  Sme len malé detičky, 
o zvieratkách a ich zrode.  čo chodia na krúžok do školičky. 
Ako chrániť vzácnu prírodu,  O prírode sa učíme hrami, 
seba aj modrú oblohu.   začíname byť malými ochranármi. 
 
Čo je kvet a čo je rieka,  
kde špinavá voda steká? 
Prečo trpia zvieratá   stranu pripravili 
a aká bude naša planéta?            druháci z prírodovedného krúžku 

          
      

          
      

      
     

     
       
      

         
      
    

  

        
 !  

Testík 
 
Ľahko sa spriatelíš? 
1. Púšťaš sa ľahko do malého dobrodružstva? 
 áno (2 body)  nie (4 body) 
2. Si členom nejakého krúžku, klubu, partie? 
 áno (3 body)  nie (0 bodov) 
3. Máš veľa priateľov? 
 áno (4 body)  nie (0 bodov) 
4. Rád tráviš voľný čas so svojou rodinou? 
 áno (0 bodov)  nie (3 body) 
5. Myslíš si, že si medzi spolužiakmi obľúbený? 
 áno (5 bodov)  nie (0 bodov) 
6. Rád tancuješ? 
 áno (1 bod)  nie (0 bodov) 
7. Rád sa chodíš zabávať? 
 áno (3 body)  nie (0 bodov)           pripravila Veronika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
                                                              Počítačová grafika Lenka, 9.B 
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 Riešenia úloh 
Zábavný kútik:  
Osemsmerovka: ... a bez ozdôb; 
Zápalky: L + I = LI 
Kto vie, uhádne! – Lebo chce plávať v mori informácií; Jánošík, všetko mal 
na háku; Neviete? To musíte mať doma pekný neporiadok! Kosti zo 
sójového mäsa; Lebo nevie, či patrí do Playboya alebo do Rybárstva; Na 
špinavé a špinavé nositeľné; Nijako, taká sa už narodila; Preto, že sa bavíte 
a nepočúvate. Aby nevybuchla od zlosti, musí to rozchodiť. Vy to 
rozrozprávate; V elektrickej. Do práce chodíme s odporom, v zamestnaní 
sedíme v napätí a keď sa dotkneme vedenia, kopne nás do zadku; Second 
hand; Kocúr; Pozor; Káčera a káčatá; 
EKO okienko:  
Doplňovačka: Chráňte prírodu! 
Kútik pre najmladších: 
Doplňovačka: Ekológia; Biotop 
Test: Vyhodnotenie: 0 – 5 bodov – Prečo sa izoluješ od ostatných? Nemá to 
zmysel, veď tým iba trpíš. Neboj sa nových kamarátstiev, určite ti bude 
s ľuďmi lepšie! 
6 – 12 bodov- Hoci sa stretávaš s mnohými ľuďmi, držíš si ich od tela. Ak je 
to kvôli zlým skúsenostiam, uvedom si, že nie všetci sú rovnakí a určite 
zažiješ aj príjemné prekvapenie! 
13 – 18 bodov – Si spoločenský typ, máš veľa kamarátov a priam sa vrháš 
do nových priateľstiev, dávaj si však pozor, lebo nie je naozajstným 
priateľom každý, kto sa tak na prvý pohľad môže zdať. 
 

 
 
 
 
 
 
                                                            
                                                                    ilustrovala Aďka, 4. odd. ŠKD 
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