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... a je tu nový školský rok 
 

 
 

 
 

2007/2008     

   Zamyslenie na úvod 
 
Vážení pedagógovia, milí žiaci! 
September je mesiac, kedy sa na celom území otvárajú školské brány, 
aby po horúcich mesiacoch opäť privítali svojich žiakov. Určite ste 
prázdninové dni naplnili oddychom, relaxom. Spoznávali ste krásy 
našej vlasti, či krásy iných krajín. Leto nám doprialo veľa kúpania  
a slnenia, či už pri mori alebo na kúpaliskách. Mali ste možnosť byť 
dlhšie v kruhu svojich najbližších, čo možno inokedy nebýva také 
bežné.  
Ak by som vám dala otázku, či sa tešíte na školu , odpoveď 
u všetkých by nebola jednoznačná – niektorí áno, niektorí nie. Moja 
odpoveď, či sa na školu teším, je kladná „áno a veľmi“. 
Milí žiaci, celých desať mesiacov je pred vami. Aké budú, čo sa vám 
podarí, ako ich prežijete ešte neviete. Ale určite viete, že ruka v ruke 
v dosahovaní dobrých výsledkov kráča slušnosť, vychovanosť 
a ohľaduplnosť. 
Zasadli ste do upravených a skrášlených tried. Starajte sa o ich 
čistotu, nepoškodzujte zariadenia učební a ostatných priestorov, 
šetrite učebné pomôcky a učebnice. Pričiňte sa o čistotu a poriadok 
všetkých priestorov i celého okolia svojej školy. 
A čo dodať na záver? 
Na cestu poznania a vzdelávania v školskom roku 2007/2008 
vykročte tou správnou nohou. Snažte sa prekonávať prekážky 
a úskalia, ktoré nás čakajú.  
Do tejto práce vám želám pevné zdravie, trpezlivosť a veľa 
úspechov. 
                                                                                          p. riaditeľka                                         
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Zábavný kútik 

Uhádneš?                             
Taká štíhla ako ihla, 
avšak aj ľahučká, 
ľahšia než papučka. 
Na papieri stopy necháva,  
To je pre ňu radosť, zábava. 
 

K ružičke sa túli pán. 
Aký? Hádaj! 

 
Ako za tmy rozoznáte mačku? 
        Prečo sa zlodej po krádeži sprchuje? 
 
Ako sa najrýchlejšie dostanete do múzea? 
        Aký je rozdiel medzi letiacim a bežiacim zajacom? 
 
Vieš, ktorý človek je totálne smutný? 
      Ako sa obliekajú Eskimáci?     
 
Je to biele a na konci to má roh. Čo je to?   
     Ktorý nápoj je najsilnejší?   
 
Čo je totálna sebadôvera?  
      Čo je maximálna horúčava? 
Do akého hrnca sa voda neleje?                   Pripravili Ľubka a Majo 

                               

Zábavný kútik 
Osemsmerovka 

 
 
PERO, MAPA, ATLAS, ZOŠIT, DIPLOM, KNIŽNICA,DREVO, 
FARBIČKY, OBRÚSOK, MAĽOVANKA, STROM, CERUZKA, 
PAPIER, PLAGÁT, ČASOPIS, KNIHA, VÝKRES, GUMA, 
POHĽADNICA, LAMPA, UČEBNICA, KRABICA 

                             
Zápalky 
Premiestni jednu zápalku tak, aby ti rovnica vyšla správne. 

                                
 
                                                                     Pripravili Majo a Andy 
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                                   Zábavný kútik 
 
Aké číslo môžeš doplniť namiesto X ? 
 
        3      10      24      45      73      X   
 
Hľadaj názvy 5 motýľov 
 
Ja, Soňa a Ľuboš sme sa vybrali do prírody. 
 
Pytliacke oká ňuchal medveď. 
 
Nemali šajnu o love. 
 
Kolmo dráčik vyletel. 
 
Martinova baba Bôčkanová je dobrá žiačka. 
 
Sudoku:   

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

   1 4    8 
  3 2 7 6 1   

2    9 5    

 6   3 1   2 
      5 3 1 

7  1    8 4 6 

                                                                  Pripravili Deňa a Marko

                          Spýtali sme sa našich učiteľov 
 
1. Ako ste prežili letné prázdniny? 
 
*Prázdniny boli naozaj krásne. Našla 
som si čas pre seba, manžela i vnučky. 
Boli sme v Chorvátsku na ostrove 
Ugljan v strednej Dalmácii. Krásne 
more, cikády, horúce slniečko. Za celých 
10 dní sme boli bez kontaktu 
a vyrušenia. Bol to skutočný oddych. 
Mala som čas prečítať si knihu. Taký bol 
júl. August bol už pracovný a rušný.   
                                              p. riaditeľka                                                                  
*Oddychovala som a naberala nové sily do nového šk. roka . 2 týždne 
som strávila v Maďarsku na termálnom kúpalisku,  2 týždne 
v Banskej Bystrici – tam sme chodili na turistiku po  horách 
a pozerali historické pamiatky. Tak sa mi tam zapáčilo, že na 
koncoročný výlet s mojou triedou pôjdeme práve tam.  

                                                                       p. uč. Turečeková 
*Leto som prežila pracovne. Bola som na krásnej dovolenke 
v Severnom Írsku a ostatnú časť prázdnin som strávila na tenisových 
kurtoch.                                                                              p. uč. Mokrá 
 
2. Tešili ste sa späť do školy, na svojich žiakov?  
*Ja sa na žiakov teším každý deň. Veľmi mi v auguste chýbal ruch. 
Škola bola prázdna, rozhádzaná, všeličo sa robilo. Tešila som sa na 
prváčikov. Ešte nikdy som nevidela 92 malých zvedavcov pokope. 
Často som chodila na webovú stránku školy, či sa tam neozvú 
niektorí žiaci. Bolo to len sem-tam. Tak som sa musela uspokojiť len 
so septembrom.                                                                   p. riaditeľka 
*Veľmi som sa tešila. Mám veľmi dobrú triedu a tešila som sa aj na 
väčšinu žiakov z iných tried.                                      p. uč. Turečeková 
*Áno, veľmi.                                                                     p. uč. Mokrá 

        
                                                      Za rozhovor ďakujú Andy a Majo
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                               Poznáme ich? 
                                            
V septembri prišla k nám nová pani 
učiteľka Mgr. Helena Kobidová, ktorá 
učí v 1.A triede. Chceli sme sa o nej 
niečo dozvedieť, tak sme jej položili 
niekoľko otázok. 
1. Prečo ste sa rozhodli prísť učiť na 
túto školu? 
To je ťažká otázka. Tých dôvodov je 
viac. 
2. Páči sa Vám tu? 
Zatiaľ áno, dúfam, že sa mi tu bude 
páčiť aj naďalej. 
3. Aké predmety učíte? 
Učím všetky predmety na 1. stupni. 
4. Venovali ste sa v detstve nejakému športu? 
Chodila som na balet a bavilo ma to. 
 5. Vieme o Vás, že sa venujete mažoretkám. Aké úspechy ste  
dosiahli? 
Jáj, to by bolo nadlho.  
6. Aké iné záľuby ešte máte? 
Sú to moje vnúčatká – mám ich 3. Najstarší, chlapec, má 6 rokov, 
potom trojročné dievčatko a najmladšia má 1 a pol roka, žije v USA 
a cez prázdniny som ju bola navštíviť. 
7. Ak by ste neboli učiteľkou, aké povolanie by ste vykonávali, 
čomu by ste sa venovali? 
Odmalička som chcela byť baletkou, ale môj otec mi to nedovolil, tak 
nakoniec som sa rozhodla pre pedagogickú školu. 

  
                                          Za rozhovor ďakujú Deňa, Macka 
 

       
 

                      Spýtali sme sa našich deviatakov 

 
 

1. Myslíš si, že bude tento školský rok pre teba zaujímavý? 
Čím? 
Zaujímavý by mal byť tým, že sme najstarší žiaci v škole. 
                                                                             Kristína  9.A 

            Asi bude dosť náročný – monitor, prijímačky, ale teším sa na 
            druhý polrok.  
                                                                                               Anna 9.B          

2.  Už vieš, na akú školu pôjdeš po 9. ročníku? 
Áno, rada by som sa dostala na gymnázium. 
                                                                              Veronika 9.B 
Asi na Hotelovú akadémiu do Piešťan. 
                                                                                   Beáta 9.A 
No, ešte popremýšľam. Ale chcela by som ísť na obchodnú 
akadémiu. 
                                                                                   Lenka 9.A 

3.   Na čo sa najviac tešíš tento školský rok? 
Na pár akcií, ako je Venček a koncoročný výlet. 
                                                                              Veronika 9.B 
Na rozlúčku. No, zvykla som si na niektorých dobrých ľudí 
v triede. Mám tu veľa kamarátov, ktorí mi budú chýbať, ale 
zároveň sa teším na nových. 
                                                                              Veronika 9.B 
Na Venček.  
                                                                                Paulína 9.A  

            
                                            Za rozhovor ďakujú Tixo a Grco                        
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Smiech lieči 

 
Trochu smiechu zo školských lavíc 
„Jožko, ukáž mi žiacku knižku!“ 
„Nemám ju, mami, požičal som ju Ferkovi, chce s ňou dnes večer 
postrašiť rodičov.“ 
 
Na hodine dejepisu: 
„Prečo sa hlásiš, Janko, čo by si chcel vedieť?“ 
„Naozaj v dobe kamennej neexistoval papier?“ 
„Pravdaže nie. Predsa som vám vysvetľovala, že vtedy písmená tesali 
do kameňa.“ 
„To ste nám hovorili.“ 
„Tak čo by ťa ešte zaujímalo?“ 
„Zaujímalo by ma, či kamene používali aj namiesto toaletného 
papiera.“ 
 
Učiteľ: „Teraz si napíšeme písomku. Dúfam, že nikoho nepristihnem 
pri odpisovaní.“ 
Žiak v poslednej lavici: „Aj ja dúfam.“ 
 
Učiteľ: „Žiaci, nezabudnite sa dnes o 17.48 h  pozerať na zatmenie 
Slnka.“ 
Miško: „A mohli by ste nám povedať, na ktorom programe?“ 
 
Učiteľka: „Kamil, nenapísala za teba domácu úlohu mamička?“ 
Kamil: „Napísala, ale ja som za ňu vysával a umyl riad.“ 
 
                                                                        Pripravili Saša a Zuzka 

Zaujímavosti od A po Z 

 
Odkedy máme dva stupne základnej školy? 
Elementárne vzdelávanie vždy zahŕňalo dva stupne, aj keď sa to tak 
neoznačovalo / napr. koniec 19. storočia – ľudová škola a na ňu 
nadväzujúci vyšší stupeň ľudovej školy alebo meštianskej školy/. 
Dnešné rozdelenie základnej školy na dva stupne zaviedol školský 
zákon z roku 1960, ktorý hovorí o prvom stupni / 1.-5.ročník /  
a druhom stupni / 6.-9. ročník /. Na prvom stupni vyučoval žiakov 
jeden, prípadne dvaja učitelia, na druhom stupni bol zavedený systém 
odborných učiteľov. Deviaty ročník bol zrušený v 70. rokoch 20. 
storočia a zavedený v druhej polovici 90. rokov. 
/ Zdroj: Múzeum školstva a pedagogiky / 
 
Prázdniny tento školský rok: 
Jesenné: 
31.október – 2.november           nástup do školy 5.november 2007 
Vianočné: 
22.december – 7.január              nástup do školy 8.január 2008 
Polročné: 
1.február                                     nástup do školy 4.február 2008 
Jarné: 
25.február – 29.február               nástup do školy 3.marec 2008 
Veľkonočné:  
20.marec – 25.marec                  nástup do školy 26.marec 2008  
Letné: 
28.jún – 31.august                      nástup do školy 2.september 2008 
 
                                                                                    Pripravil Andy 
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Zaujímavosti od A po Z 
 
Milí čitatelia!   
Chceli by sme vám priblížiť trochu neobvyklý šport. Počuli ste už 
slovo Fingerboard? Ak nie, tak sa na to teraz spoločne pozrieme. 
Fingerboard je zmenšenina skateboardu a jazdí sa na ňom dvomi 
alebo tromi prstami. 
Asi si hovoríte, ako je možné robiť skateboardové triky s prstami na 
malej doske s kolieskami. Ale pre toho, kto sa do toho pustí a na 
flexibilitu v prstoch, to začne byť doslova návykové. 
U nás sa tento šport  ešte len rozvíja, ale nájde sa tu pár dobrých tzv. 
riderov. Spýtajte sa v 7.B triede. Jakub Miškovič reprezentoval 
slovenský fingerboarding v českom Prostejově. Bol deviaty 
z dvadsiatich. Ak chcete o tomto športe vedieť viac, potom 
www.video.google.com a do vyhľadávača napíšete Pissing  Fingers, 
alebo navštívte český fingerboardový portál 
 www.fingermasters.estranky.cz                        
                                                                                       

                                       Tixo  a Grco 
 
Zasmejme sa 
 
Za siedmimi horami,  siedmimi dolami,  siedmimi potokmi,  
siedmimi plotmi,  siedmimi moriami, siedmimi púšťami a za jednou 
riekou stojí domček, v ňom sedí babka a nadáva: 
„Prečo práve ja musím bývať tak ďaleko!“ 

Kvíz 
 
Čo vieš o svojom meste? 
 

1. Topoľčany vznikli 
a/ v polovici 9.storočia             c/ začiatkom 10.storočia 
b/ v polovici 8.storočia             d/ v polovici 10.storočia 
                            

2. Topoľčany sa ako mesto po prvý raz spomínajú v roku 
a/ 1335                                       c/ 1340 
b/ 1334                                       d/ 1345 
 
 

3. Počet obyvateľov Topoľčian je 
a/ 26000                                     c/ 28000 
b/ 27500                                     d/ 28900 
 
 

4. Mestský znak Topoľčian tvorí 
a/ kríž s mesiacom                     c/ dvojramenný kríž  
b/ dvojramenný kríž                  d/ dvojramenný kríž 
     s polmesiacom                         s polmesiacom a hviezdou 
 
 
 

5. Ktorý rod sa zaslúžil v druhej polovici 19. storočia 
o rozvoj        
Topoľčian? 
a/ Stummerovci                          c/ Beréniovci 
b/ Erdodyovci                             d/ Čákovci 
       
     
                                                
 
                                                       Pripravili Ľubka a Miška 
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Október – mesiac úcty k starším 

 
Úcta k starším je súčasťou morálky a je prítomná vo väčšine kultúr. 
Hovoríme veľa o úcte, ale vážime si skutočne starých ľudí?  
Akáže je to úcta, keď dieťa oslovuje rodičov či starých rodičov 
krstným menom, ba rôznymi prezývkami. Ospravedlnenie, že veď je 
ešte malé, nie je na mieste. A dnes z úst mladých lietajú slová ako 
foter, muterka a „tí starí“, čo im dali život a teraz sú im na príťaž. 
Nečudujme sa potom, že dieťa dokáže ublížiť starému človeku.  
Kamarátsky vzťah rodičov a detí áno, ale s riadnou dávkou rešpektu, 
dôvery a uznania skúseností starších.  
Recept na to nepoznám. Je to čosi originálne, čo si každý musí 
„namiešať“ sám. A začať s prípravou prísad už od narodenia, viesť 
deti k úcte človeka ku každej ľudskej bytosti vlastným postojom 
a konaním, lebo keď nám už „prihára“, je neskoro. 
A tak potom postupne zabúdame na babičky, ktoré by aj napiekli 
koláče, ale akosi nemajú pre koho, lebo rodinka sa u nich zastaví len 
na skok, ak vôbec... 
 
A na záver: 
Vytvorili sme viac počítačov pre viac informácií, ale máme menej 
komunikácie... 
Dva platy, ale viac rozvodov... 
Krajšie domy, ale neúplné rodiny... 
Trávme viac času s rodinou a priateľmi... 
Povedzme svojej rodine a priateľom, ako veľmi ich ľúbime... 
Život je reťaz radostných momentov, neodkladajme nič, čo vnáša 
smiech a radosť do nášho života. 
Každý deň, každá hodina, každá minúta je výnimočná. 
                                                                        p. zástupkyňa Muchová

                            Október – mesiac úcty k starším 

                                          
Modlitba za starkú 
 
Matička Božia,  
Ty deťom dvakrát milá! 
Počúvaj, čo ti teraz rozpoviem. 
 
Nechaj nám starkú. 
Aby mi dlho žila. 
Starká má pre mňa času, koľko chcem. 
 
Starká je vľúdna. 
Má Boží pokoj v duši. 
Starká sa o nás s nikým nedelí. 
Má času ľúbiť nás. 
A nič ju nevyruší. 
Pri nej má týždeň sedem nedelí. 
 
Matička Božia, 
Ty, ktorú nepoznáme, 
no vieme o Tebe, 
ozvi sa na môj hlas. 
 
Nechaj nám starkú. 
My spolu niečo máme. 
To nikto viac už nemá 
okrem nás. 
 
                            Milan Rúfus 
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Vlastná tvorba 
Starí rodičia 
Každý si pod týmito slovami predstaví tých svojich. Svoju starú 
mamu, starého otca, babku, dedka. 
Sú to tí, ku ktorým sa znovu a znovu radi vraciame. Tí, ktorí si pre 
nás vždy nájdu čas. 
Cítime lásku v ich teplých, i keď už možno zvráskavelých dlaniach. 
Pri nich cítime teplo domova, vôňu čerstvo napečených koláčov, 
teplo slnečných lúčov počas letných prázdnin.  
Mnohí z nás trávia voľné chvíle v kruhu svojich starých rodičov. 
Niekedy sú to ako naši druhí rodičia. Získavame od nich mnoho 
cenných a múdrych rád. 
Ale vieme, že v živote je dôležité nielen brať, ale aj dávať. Preto aj 
my dávajme najavo svoju lásku k nim. Majme v úcte starých rodičov 
a starších ľudí vôbec! Zaslúžia si to! 
                                                                                             Nikola, 8.A 
Priateľstvo 
Priateľstvo je založené na chémii a dôvere. Prečo rastie, zmenšuje sa 
a znovu rastie je záhadou. Je ako vzácna hudba.  
Priateľstvo je to najvzácnejšie čo máme. Ruka v ruke kráča spolu 
s láskou. Priateľstvo  nemožno vážiť zlatom. 
Život bez priateľa je prázdny. Život bez priateľstva nič neznamená. 
Priatelia sú všetko, na čom záleží. S priateľom nikdy nie si sám. 

 
Mesačný kosáčik tenký,  
usmieva sa na nás potajomky. 
Tíško zatvára naše očká, 
vraví – volá vás už postieločka. 
                                                                                       Kristínka, 5.C 

                               Kútik pre najmenších 
 
Kto je kto? 
Spoj správne členov rodiny. 
 
mamička mojej mamičky   sesternica 
oco môjho otecka    deduško 
sestra mamičky /ocka/   teta 
brat mojej mamičky /ocka/   stará mama 
dcéra tety a uja    ujo 
syn tety a uja     bratranec 
 
Dokresli obrázok a poskladaj vetu 

 
 

a: TZA, b: IZA, c: ZME, d: A, e: KT, f: SL, g: MNO, h: ED, i: SVO, 
j: OC, k: U, l: JKR, m: IS, n: CHVE, o: JE, p: NA, r: HCE, s: M, t: 
U,NE 
 
e j r m a g t n c i l b p f h k o s d 
                   

 
                                                                          Pripravil Majo a Grco 
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                            Kútik pre najmenších 
 

 
20 – žltá   12 – bledomodrá   8 – tmavomodrá   0 – červená   15 – zelená 
16 – čierna   24 – sivá 
 
   Vyfarbi plod, ktorý rastie na Vyfarbi plody, ktoré rastú 
   ihličnatom strome.   na kríku 

 
                                                                     Pripravili Ivana a Saša 

Blahoželáme k úspechom 
Z histórie stolného tenisu 
Od začiatku 20.storočia sa z Anglicka do európskeho vnútrozemia 
šírila hra zvaná „tabletennis“ alebo „pingpong“. U nás sa udomácnil 
až v priebehu prvej polovice dvadsiatych rokov. V tomto období boli 
založené aj prvé stolnotenisové kluby, zo začiatku ponímajúce stolný 
tenis skôr ako spoločenskú hru. 
Propagátormi hry s najmenšou loptičkou boli tenisti a šermiari, ktorí 
ju  využívali ako doplnkové pohybové aktivity v zimnom období. 
Pomerne rýchlo však získali rakety kredit športového náčinia 
a stolnotenisová spoločnosť prešla na rýdzo športové pozície. Vývoj 
napredoval a živelnosť sa v daných podmienkach pozvoľna menila na 
organizovaný šport so svojimi pravidlami hry.  
Stolnotenisový život sa rýchlo rozprúdil po druhej svetovej vojne. 
Dnes je to obľúbený šport v mnohých krajinách sveta. 
Táto hra zaujala aj žiakov našej školy. 
 
Už sa síce začal nový školský rok, ale vráťme sa ešte o niečo späť.  
V júni sa konali  MAJSTROVSTVÁ  ŠKOLY  V STOLNOM  
TENISE . Do súťaže sa prihlásilo 34 žiakov, ktorí odohrali 16 
štvorhier. 
Tu je umiestnenie: 
 
1.m. Lukáš Ryban, Jaroslav Krištof  9.D 
2.m. Michal Paluš, Radoslav Medek  6.A 
3.m. Róbert Papp, Marián Madurkay  9.B 
4.m. Roman Chudý, Vladimír Meloun  7.A , 7.C 
 
Blahoželáme!!                                                                                                                           

 
                                                                      Pripravili Deňa a Marko 
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Zo života školy 
Čo nás čaká 
Aj v tomto školskom roku nás  čaká veľa zaujímavých akcií, súťaží, 
ale nezabúdajme aj na učenie. 
Začíname Imatrikuláciou prvákov, čaká nás Európsky deň rodičov 
a škôl, deviataci sa môžu tešiť na kurz spoločenského tanca, ktorý 
ukončia Venčekom, 22. októbra 2007 bude Medzinárodný deň 
školských knižníc a s tým spojená súťaž s názvom Najzaujímavejšie 
podujatie školskej knižnice, ďalej vianočný program, školská 
atletická olympiáda, rôzne besedy, exkurzie, súťaže, výlety. 
Hodiny telesnej výchovy budú vo vynovenej telocvični. 
Žiaci môžu navštevovať rôzne krúžky. 
Takže naozaj bohatý program aj v tomto školskom roku. 
Všetkým držíme palce, aby sa vám darilo, aby ste získali množstvo 
nových vedomostí, ktoré v budúcnosti využijete.  
Na kolesách proti rakovine  
Dňa 18.9.2007 sa konala na našej škole finančná zbierka na Ligu 
proti rakovine spojená s predajom hračky jojo. Vyzbieralo sa        
3289 Sk. Finančné prostriedky budú použité na nákup pomôcok 
určených pre paralympionikov.                                            p. učiteľka 

 

Hudobné okienko 
                                          

                                            
A znovu je tu Superstar! 
Tretia séria speváckej súťaže Slovensko hľadá Superstar sa začala 
v utorok 12.júna 2007. Prihlásiť sa mohli ľudia od 15 do 30 rokov. 
Kastingy prebehli v 4 slovenských mestách: v Žiline, Banskej 
Bystrici, Košiciach a Bratislave. 
Najviditeľnejšou novinkou je nová členka poroty – speváčka Dara 
Rolins. Dara doplnila osvedčenú dvojicu – Laco Lučenič a Paľo 
Habera.  
Počas všetkých kastingov boli na mieste ich konania k dispozícii 
špeciálne boxy, v ktorých sa mohli účastníci „vyrozprávať“. Rovnaké 
boxy budú počas finálových večerov slúžiť ľuďom, ktorí budú chcieť 
nechať odkaz porote. 
Aj v tretej sérii sa predstaví obľúbená moderátorská dvojica – Adela 
Banášová a Martin „Pyco“ Rausch. 
 

                             
 
 
Zasmejme sa 
Po niekoľkých dňoch školskej dochádzky sa stará mama pýta 
vnučky: 
„Tak čo, Janka, chodíš rada do školy?“ 
Dievčatko sa zamyslelo a vážne odvetilo: 
„Ako sa to vezme, stará mama. Cesta do školy aj zo školy sa mi 
celkom páči, ale ten čas medzi tým je otrasný.“ 
 

                                                      Pripravili Nikola a Macka       
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Spýtali sme sa druhákov 
 

1. Čo by ste odkázali našim prvákom? Ako by ste ich     
povzbudili? 
Aby neplakali a nebolo im smutno za škôlkou. 
                                                                                Anetka, 2.C 
Sú tu dobré pani učiteľky.                                        Mário, 2.C 
Nech sa usilovne učia.                                        Dominika, 2.C 
 
 

2. Na čo sa môžu najviac tešiť v škole? 
Na telesnú výchovu.                                            Veronika, 2.B 
Na to, že sa naučia písmenká.                               Jakubko, 2.B 
Na družinu, je tam dobre.                                     Lukáško, 2.C 
 
 

3. Aké krúžky by ste im odporúčali navštevovať? 
Počítačový krúžok, lebo je zábavný.                        Zuzka, 2.B 
Šikovné ruky, lebo tam sa naučia dobre kresliť. 
                                                                                     Lily, 2.B 
Mažoretky, lebo sa tam naučia tancovať.   
                                                                                Anetka, 2.C       

 
                            
 
                                      Za 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
                                                   Za rozhovor ďakujú Miška a Ivana

Horoskop na tento školský rok 

 
Baran – Deti narodené v znamení Barana sú zvyčajne samostatné, 
tvrdohlavé, nepraktické, ale snažia sa byť vo všetkom originálne, 
neustále s niekým súťažia. September, marec a jún bude pre vás 
veľmi úspešný, október, november a február priemerný, december 
a január súťaživý, v apríli a v máji musíte zabrať. 
Býk – Deti narodené v tomto znamení sa javia ako lenivé, ale sú 
nadané, ctižiadostivé, zaujímajú sa o hudbu, bojové umenie, majú 
dobrý vkus. September a marec bude priemerný, október, máj a jún 
súťaživý, november, december a  apríl veľmi úspešný, január 
a február podpriemerný. 
Blíženci – Tieto deti sú zasnené, majú rady pekné veci, sú hudobne 
nadané, všetko intenzívne prežívajú. September, marec, apríl a jún 
bude priemerný, október podpriemerný, november, december 
a január veľmi úspešný, február a máj súťaživý. 
Rak – Deti narodené v tomto znamení sú presné, učia sa síce 
pomalšie, ale ich vedomosti sú trvalého charakteru. September, 
október a február bude veľmi úspešný, október a marec náročný, 
december, apríl a jún priemerný, január súťaživý a v máji musíte 
zabrať. 
Lev – Deti levíčatá sú múdre, šikovné a vynaliezavé, no prehnane 
citlivé, poriadok robia systémom – jedno uprac na úkor druhého. 
V septembri a v júni musíte zabrať, október a marec bude veľmi 
úspešný, v októbri sa dostanete do konfliktov, december bude 
podpriemerný, január a apríl priemerný, február a máj súťaživý. 
Panna – Tieto deti bývajú milé, poriadkumilovné, pokojné. Sú 
dobrými priateľmi, no veľmi nedôverujú tým, koho nepoznajú. 
September a január bude podpriemerný, v októbri musíte zabrať, 
november a marec bude priemerný, december a máj súťaživý, 
február, máj a jún bude veľmi úspešný. 
Pokračovanie v budúcom čísle  
                                                                     Pripravili Nikola a Zuzka             
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                                   EKO okienko 
Po prázdninách sa budeme opäť stretávať v našom EKO okienku. 
Aby sme naše hlávky po letnom oddychu veľmi nezaťažili 
premýšľaním nad problémami našej prírody a životného prostredia, 
pripravili sme pre vás jednoduché prírodovedné tajničky. O našej 
prírode sa dá premýšľať aj hravou, zábavnou formou. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

1. Jeden zo škodcov lesa je aj /ch ..... obyčajný/ 
2. Jedovatý had, ktorý sa rád vyhrieva na slniečku 
3. Živočích, ktorý má krídla a lieta 
4. Vodná rastlina 
5. Žijeme na planéte ... 
6. Žije v mori, je to morský ... 
7. Nebeské teleso s plynným chvostom  
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

1. Dubový porast 
2. Význam pre človeka pre vitamíny má ovocie a .... 
3. Hmyz, ktorý vyrába sladký produkt /do čaju/ 
4. Hlavnou časťou lesa sú a tvoria ho ... 
5. Borovica limbová sa inak volá ... 
6. Jednou zo základných zložiek životného prostredia je /vzduch,  
    pôda ..../ 
                                                                Pripravili malí prírodovedci

       
           
     
     

  

    
      
      

         
         

       
       

        
     

Novinka v našej škole 
 
Bolo nám fajn! 
Niet pochýb, že všetci žiaci sa tešia na prázdniny a tak to má byť! 
Pre deti z 1.A, terajších druhákov, však tieto prvé ozajstné školácke 
prázdniny boli niečím výnimočné. 
Druhý júlový týždeň sa totiž väčšina z nich opäť stretla v škole. Nie 
však preto, aby doháňali učivo z prvého ročníka. To zvládli do júna 
v pohode. Dôvod bol iný.  
Triedna učiteľka pre nich pripravila Letný denný tábor asertívneho 
správania. Išlo o to, aby spolu strávili čas aj mimo vyučovania, aby sa 
lepšie spoznali, naučili sa základné sociálne návyky spolužitia vo 
veľkom kolektíve, aby sa vedeli k sebe správať s úctou a toleranciou. 
Prváci hľadali poklad, maľovali na asfalt, súťažili, strávili deň na 
Ranči pod Babicou, preukazovali svoju šikovnosť a dôvtip. Vo 
štvrtok bola na rade opekačka spolu s rodičmi. Pobyt končil 
Juliálesom v altánku. Celý čas nás sprevádzali šarmantné a šikovné 
asistentky Mirka a Zuzka. Bolo nám fajn! 
Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na tom, aby to dobre dopadlo. 
Vedeniu školy, našim tetám kuchárkam, pani upratovačke a ujovi 
školníkovi. Boli úžasní !     

Žiaci bývalej 1.A so svojou pani učiteľkou                                      
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ŠKD sa predstavuje 
 

       
 

                                 
 

         

                

Z redakčnej pošty 
V tomto školskom roku bude ČAS  NA  ODDYCH  vychádzať pod 
starým názvom, ale s novou redakčnou radou.  
A kto ju tvorí? 
  
Mgr. Marcela Kubríková              p.učiteľka 
Denisa Revajová 8.A                    Deňa 
Marcela Šipošová 8.A                  Macka 
Alexandra Chochulová 8.A          Saša 
Zuzana Maťová 8.A                     Zuzka 
Nikola Šimunová 8.A                   Nikola 
Marián Želiska 8.A                       Majo                          
Jakub Miškovič 7.B                     Tixo                  
Šimon Grác 7.B                            Grco 
Ľubica Liptáková 8.C                   Ľubka 
Michaela  Jančeková   8.C            Miška 
Ivana Chrkavá  8.C                       Ivana 
Andrej Lukáč 9.B                         Andy 
Marek Švajlen  8.A                      Marko 
 
Aj v tomto školskom roku a v tomto čísle sme pre vás pripravili veľa 
pekných a zaujímavých vecí. Prelistujte si tento časopis a uvidíte, či 
vás niečo upúta. V každom čísle nájdete žolíka, ktorého už veľmi 
dobre poznáte a netreba vysvetľovať, na čo vám poslúži. 
Ak máte aj vy nejaké návrhy, nápady, prispejte nám, budeme vďační.  

                                                              redakčná rada 
A ešte jeden oznam 
Naši žiaci v spolupráci s TV AMOS z Bánoviec nad Bebravou 
koncom minulého školského roka natočili školské správy zo života 
našej školy. DVD je prezentáciou činnosti našej školy a záujemcovia 
si ho môžu zakúpiť v škole.                            
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Riešenie úloh 
 
 

Kvíz 
Čo vieš o svojom mieste?  
1.a, 2.b, 3.d, 4.d, 5.a 
Zábavný kútik 
Uhádneš? 
ceruzka 
tulipán 
V noci sú všetky mačky čierne. 
Chce sa očistiť od výčitiek. 
Dáte sa vypchať. 
Letiaci má na chrbte orla. 
Keď sa narodí 29.februára. 
Veľmi rýchlo. 
Tvaroh. 
Voda, ženie mlyny. 
Keď sa červíky vyberú na ryby 
Keď sa slnko natiera opaľovacím mliekom 
Osemsmerovka: 
Zvodný svet kazí mladý kvet. 
Zápalky: IX – III = VI alebo IV + II = VI 
Aké číslo môžeš doplniť namiesto X? 
č.108 
Hľadaj názvy 5  motýľov  
Jasoň, okáň, lišaj, modráčik, babôčka 
Dokreslite obrázok a poskladajte vetu 
Kto chce ísť za mnou, nech vezme svoj kríž a nasleduje ma. 
Kto je kto? 
Mamička mojej mamičky – stará mama 
Oco môjho otecka – deduško 
Sestra mojej mamičky – teta 
Brat mojej mamičky – ujo 
Dcéra tety a uja – sesternica 
Syn tety a uja – bratranec 
Eko okienko 
...chránené územia 
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