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... a je tu opäť september 
 

 
 

nový školský rok 
2008/2009                                                    

Zamyslenie na úvod 
 
Vážení pedagógovia, milí žiaci! 
 Zdá sa mi, že to bolo včera, keď sme sa rozchádzali na 
prázdniny a už sa opäť roztáča kolotoč školského roka. 
Dva mesiace letných prázdnin ubehli ako voda. Dúfam, milí žiaci, 
vážení kolegovia, že ste si počas prázdnin i dovoleniek oddýchli, 
užili si krásy leta a načerpali veľa síl, elánu, optimizmu. 
Máme pred sebou náročný rok, rok zmien, ktoré prináša nový 
školský zákon a školská reforma. Určite sa veci nedajú zmeniť tak, 
ako keby sme šibli čarovným prútikom. Budú to zmeny postupné, 
ktoré musíme robiť spoločne – žiaci, učitelia i rodičia. 
Naša škola úspešne prešla výberom projektu z Regionálneho 
operačného programu, ktorý je zameraný na celkovú rekonštrukciu 
školy a prístavbu. Určite sa veľa vecí nebude dať riešiť bez väčších či 
menších problémov, ale ako sa hovorí „trpezlivosť ruže prináša“ – 
naša snaha a trpezlivosť bude zavŕšená peknou úpravou a celkovou 
rekonštrukciou a modernizáciou všetkých priestorov školy.  

Verím, že aj vy, prváci, sa vo veľkej škole budete cítiť dobre, 
že do nej budete chodiť s radosťou, že budete spoznávať nových 
spolužiakov a kamarátov. 
Veľmi dôležitý rok čaká aj vás, milí deviataci. V tomto roku urobíte 
spolu so svojimi rodičmi dôležité rozhodnutie, ktoré ovplyvní váš 
ďalší život. Budete si vyberať strednú školu, na ktorej budete 
pokračovať v štúdiu a pripravovať sa na život a povolanie. 
Všetkým žiakom prajem úspešný začiatok plnenia si školských 
povinností. Očakávam od vás aktívnu účasť a zapájanie sa do 
rôznych súťaží a olympiád. 
 Na prahu nového školského roka prajem všetkým, žiakom 
i zamestnancom školy, pevné zdravie, mnoho šťastia, ľudského 
porozumenia, trpezlivosti a vzájomnej úcty. 
                                                                                   p. riaditeľka 
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Zábavný kútik 

 
Uhádneš? 
 
Čo je maximálna samota? 
  Čo je maximálna chudoba? 
 
Prečo majú policajti v aute chladničku? 
  Čo vznikne skrížením krta a žirafy? 
 
Čo spraví žirafa, keď jej napľuješ do tváre? 
  Čo je maximálna staroba? 
 
Aká je jednotka hmotnosti vozidla? 
  Aký je rozdiel medzi slonom a hrachom? 
 
 
Správne doplň čísla, aby platil výsledok 
 
 +  -  = 9 

+  x  +   
 x  +  = 13 
-  +  +   
 +  -  = 12 
=  =  =   
3  16  13   

 
                                                                  Pripravili Majo a Marko 

Zábavný kútik 
Sudoku 
 
      9   
5  9 2 8    1 
 4 3 6    8  
 2  3 9 5   6 
8 9  1  2  4 3 
3   4 7 8  2  

 8    7 3 1  
9    2 6 4  7 
  2       

 

                                
Nájdi rozdiely, ktorými sa obrázky od seba líšia a zistíš, ktoré 
dva sú rovnaké. 

 
                                                             Pripravili Lenka a Natálka 
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Zábavný kútik 
 
„Drahá, pozri sa ako je vonku krásne! Svieti slniečko, tak prestaň 
s tým veľkým upratovaním, choď von ...“ /tajnička – 8 písmen/ 
 
A T I K A A K A P 
A H I N K N R R R 
U A O E O A E M I 
A Y S L N K O Y E 
K A R T Á R L T H 
P A U Ž R Z K L R 
ô L K U A A A O A 
K A R A B V T K D 
R O K L A D I N A 

 
ASTRA, ATIKA, BARAK, BARÁNOK, HLAVA, HYENA, 
KARTÁR, KLADINA, KNIHA, KOTLY, KôPKA, KREOLKA, 
LUTNA, PASEKA, PREKÁŽKAR, PRIEHRADA, ZÁLOHA 
 
 
Nahraď každý otáznik znamienkami + , - , x  , :  tak, aby bola 
rovnica správna. 
 
32  ?  10  ?  2  ?  4  ? = 48 
  
 
Koľkokrát použiješ číslicu 3, ak vypíšeš všetky čísla od 1 do 100? 
 
 

             
          
                                                                      Pripravili Majo a Marko 

                                 Spýtali sme sa našich učiteľov 
 
1. Ako ste prežili tohtoročné prázdniny? 
Príjemne, ale pracovne. Mohli byť aspoň o 3 týždne dlhšie. 
                                                                                p. uč. Mokrá 
Na tohtoročné prázdniny som sa veľmi tešila. Hneď po rozdaní 
vysvedčení som cestovala na dovolenku do Chorvátska, kde som si 
dobre oddýchla. Zvyšok prázdnin som bola väčšinou doma. Dá sa 
povedať, že som mala pekné prázdniny.               p. uč. Martinčeková 
Oddýchla som si, stretla s priateľmi a doma porobila prácu, ktorú 
som počas školského roka nestihla, ale pracovala som aj na nových 
školských plánoch, ktoré vyžadovala nová školská reforma. 
                                                                              p. uč. Valachová 
2. Upútalo Vás niečím miesto, ktoré ste navštívili? 
Áno, navštívila som Jeruzalem, je to skutočne zaujímavé mesto plné 
kontrastov.                                                             p.  uč. Mokrá 
V Chorvátsku som navštívila stredisko Brela. Bolo to veľmi pekné, 
no najviac sa mi páčilo more, ktoré bolo naozaj prekrásne. 
                                                                             p. uč. Martinčeková 
Navštívila som Jeruzalem v Izraeli. Mesto, v ktorom sa stretajú 4 
svetové náboženstvá. Bol to úžasný zážitok ísť Krížovou cestou, stáť 
na Golgote, prechádzať sa po Olivovej hore, či sledovať Židov pri 
Múre nárekov...                                                     p. uč. Valachová 
 
3. Na čo sa najviac tešíte v tomto školskom roku? 
Na usilovných žiakov, ktorí majú záujem o cudzí jazyk. 
                                                                                  p. uč. Mokrá 
Vždy sa teším na nový školský rok, na žiakov nielen v mojej triede, 
ale aj v ostatných triedach.                                 p.  uč. Martinčeková 
Samozrejme na mojich žiakov, na rôzne zaujímavé akcie v priebehu 
školského roka i na prestavbu školy s vidinou príjemnejšieho 
prostredia v blízkej budúcnosti.                           p. uč. Valachová 

                                               
                                                 Za rozhovor ďakujú Deňa a Macka 
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Poznáme ich? 
Možno vás prekvapilo, že na tejto strane nie je rozhovor s niektorou 
p. učiteľkou alebo p. učiteľom. Doteraz sme vždy v tejto rubrike 
predstavili niektorého z nich. 
Trochu sme to zmenili a ako vidíte, je tu fotografia, na ktorej je 
niekto z pedagógov. 
Vašou úlohou bude uhádnuť o koho ide. 
Po vyjdení nového čísla časopisu treba do 3 dní napísať správnu 
odpoveď na lístok spolu s vaším menom, priezviskom a triedou 
a vhodiť ho do schránky pri vchode do školy. Spomedzi správnych  
odpovedí vyžrebujeme 3, ktorí dostanú malé prekvapenie.             
Tak do toho! 
Skúste uhádnuť, kto je na tejto fotografii. 
 

 
                                           
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         Pripravili Zuzka a Natálka

Spýtali sme sa našich deviatakov 

 
 

1. Čo si myslíš, aký bude pre teba tento školský rok? 
Veľmi ťažký a namáhavý.                                           Lenka, 9.A 
Dúfam, že dobrý.                                                        Michal, 9.A 
No, myslím, že dosť ťažký, ale musíme si ho užiť ešte so 
spolužiakmi.                                                                Hany, 9.B 
Ťažký, ale dúfam, že po polroku ľahký.                     Laura, 9.C 
 
2. Na akej strednej škole by si chcel/-a  ďalej pokračovať? 
Ešte som sa nerozhodla.                                              Lenka, 9.A 
Možno na obchodnej.                                                 Michal, 9.A 
Chcela by som ísť na hotelovú školu. Dúfam, že sa mi to podarí. 
                                                                                      Natal, 9.B 
Rady by sme sa dostali na štátne gymnázium, a preto sa usilovne 
učíme po celé roky.                                        Miška a Ivana, 9.C 
Chcela by som pokračovať na hotelovej akadémii. 
                                                                                     Laura, 9.C 
 
3. Na aké hodiny sa v tomto roku najviac tešíš? 
... na voľné.                                                                Erika, 9.A 
Na informatiku.                                                         Lenka, 9.A 
Ja na prestávky a koniec vyučovania.                       Michal, 9.A 
Na druhý polrok.                                                      Hany, 9.B 
Teším sa na dejepis a nemčinu.                                Laura, 9.C 
 
 
                                                             Pripravili Deňa a Macka 
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                                         Trochu smiechu pre zábavu 

 
 
Učiteľ sa na hodine dejepisu pýta: 
„Kto je Samo?“ 
„Samo je vrátnik,“ odpovie Janko. 
„Ako to?“ čuduje sa učiteľ. 
„Na školských dverách je predsa nápis: ZATVÁRA  SAMO.“ 
 
„Miško, ty ako prvák, ktorý predmet máš najradšej?“ 
„Fyziku.“ 
„Ale veď vy fyziku ešte nemáte.“ 
„Veď práve preto.“ 
 
„Prečo máš, Jurko, celý sloh v úvodzovkách?“ 
„Preto, pani učiteľka, lebo citujem Petra.“ 
 
„Chcem mať v triede také ticho, aby sa dal počuť let muchy!“ 
V triede nastane ticho, takmer nikto ani nedýcha. 
Jožko to nevydrží a nespokojne sa ozve: 
„Pani učiteľka, kedy sem už vletí tá mucha?“ 
 
Učiteľ sa pýta Móricka: 
„Keby si mal sedem cukríkov a ja by som ťa o dva poprosil, koľko by 
ti zostalo?“ 
„Sedem!“ odpovie.  
 
 
 
                                                                                   Pripravila Zuzka 

Zaujímavosti od A po Z 

 
 
Odkedy chodia školáci na výlety 
Priekopníkom v tejto oblasti bol na Slovensku Ivan Branislav Zoch, 
ktorý ako profesor revúckeho gymnázia /pôsobil tu v rokoch 1866 – 
1874/ začal organizovať výlety žiakov do okolia Revúcej. 
Školské výlety už od prvej tretiny 20. storočia boli súčasťou 
mimoškolských foriem výchovy a vzdelávania, ktorá mala za cieľ 
rekreáciu, ale aj poznávanie historických, kultúrnych a prírodných 
krás. 
Žiakom ľudových škôl boli organizované výlety do okolia školy 
a obce.  
Po roku 1945 sa školské výlety stali  súčasťou školského života 
v letných mesiacoch. 
 
Prázdniny tento školský rok: 
Jesenné: 
30.október – 31.október nástup do školy 3. november 2008 
Vianočné: 
22.december – 7.január nástup do školy 8.január 2009 
Polročné: 
30.január   nástup do školy 2.február 2009 
Jarné: 
16.február – 20.február nástup do školy 23.február 2009 
Veľkonočné: 
9.apríl – 14.apríl  nástup do školy 15.apríl 2009 
Letné: 
1.júl – 31.august  nástup do školy 2.september 2009 
 
                                                                    Pripravili Majo a Marko 
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Zaujímavosti od A po Z 
Farby a povaha 
Máš nejakú obľúbenú farbu? Prečítaj si, ako to súvisí s tvojou 
povahou. 

 
Biela 
Túto farbu si môže obľúbiť človek s akoukoľvek povahou – nikoho 
neodpudzuje. 
Ružová 
Je farba života, všetkého živého. Ľudia, ktorí ju majú radi, sú citliví, 
z rovnováhy ich vyvedie aj najmenší popud. 
Zelená 
Je farba prírody, života, jari. Tí, čo ju majú najradšej, sa boja 
cudzieho vplyvu, hľadajú spôsob, ako sa presviedčať o svojej 
hodnote, lebo je to pre nich životne dôležité. 
Modrá 
Páči sa skromným a melancholickým ľuďom, takým, čo často musia 
oddychovať, lebo sa rýchlo a ľahko unavia. 
Čierna 
Je protiklad bielej. Ten, čo sa najradšej oblieka do čiernych odevov, 
býva bez sebadôvery, nešťastný. 
Fialová 
Hovorí o veľkej citovosti, vysokej duchovnosti a jemnosti človeka. Je 
to farba harmonicky rozvinutých ľudí. 
Červená 
Je farba vášní. Radi ju majú smelí, rozhodní a výbušní ľudia. 
Žltá 
Symbolizuje vyrovnanosť, bezprostrednosť vo vzťahoch s inými 
ľuďmi, inteligenciu. Človek, ktorý jej dáva prednosť, je 
komunikatívny, zvedavý, smelý, ľahko sa prispôsobí. 
Hnedá 
Je obľúbená farba tých, čo pevne stoja na svojich nohách. Ľudia, 
ktorí ju majú radi, vysoko si hodnotia tradície, rodinu. 
 
                                                                     Pripravili Macka a Tixo 

Zaujímavosti od A po Z 
 
 
 
 

Horoskop na tento školský rok 
Baran 
V tomto školskom roku  posuniete dopredu svoje tvorivé aktivity,  
zlepšíte si prospech, rozšírite obzor.  Veľmi úspešný bude december, 
január a jún. V máji musíte zabrať! 
Býk 
Tento školský rok bude pre vás úspešný. Budete sa učiť s istou 
ľahkosťou, budete úspešní v súťažiach. Veľmi úspešný bude 
september a február, náročnejšie budú mesiace december, marec 
a máj. 
Blíženci 
Hoci bude viac dobrých dní ako zlých, určité problémy sa vyskytnú 
najmä vo februári a marci. Veľmi úspešný bude september, január 
a jún, naopak, v novembri a februári musíte zabrať. 
Rak 
U vás sa budú striedať veľmi dobré a veľmi nepriaznivé obdobia, čo 
vyplýva z vašej povahy. No môžete očakávať dobré výsledky. Veľmi 
úspešný bude september, november a apríl, vo februári a máji musíte 
zabrať. 
Lev 
Hoci začiatok školského roka nebude pre vás najlepší, už v októbri sa 
to zmení. Čiže október a máj budú veľmi dobré, september 
a december náročnejšie. 
Panna 
Tento školský rok budete mať tvorivé a kvalitné nápady. Môžete 
vyhrať rôzne súťaže, dosiahnuť lepšie výsledky ako minulý školský 
rok. Úspešné mesiace pre vás budú december, máj a jún, september 
a február  bude podpriemerný. 
Pokračovanie v budúcom čísle 
                                                                                          Pripravila Zuzka 
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Október – mesiac úcty k starším 

 
Každý človek má právo na úctu a dobré meno. Každý človek má 
svoju dôstojnosť.  
Práve na túto tému sme sa pred pár dňami rozprávali na vyučovaní. 
Samozrejme, patrí sem aj úcta k starším. A práve október je tým 
mesiacom, počas ktorého si osobitne spomíname na starších.  
Starší ľudia si zasluhujú úctu pre svoj vek. Vyčerpali sa v službe 
iným ľuďom. Z ich práce a námahy využíva dobrodenia celá mladšia 
generácia. Preto by sme k nim mali byť pozorní, ohľaduplní a ochotní 
im poslúžiť.  
Zvláštnu úctu a lásku si zasluhujú naši starí rodičia. 
No naša spomienka na nich by mala byť častejšia ako len raz za rok.  
Potešme ich svojou návštevou, milým úsmevom, bozkom a aj 
slovkom  ĎAKUJEM.  Zaslúžia si to!  
 
 

 
 

                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                  Pripravil Marek 

Vlastná tvorba 
Zlatý šíp 
Tento príbeh je o živote koní. 
Je o najsilnejšom a najkrajšom z nich. 
Viete ako sa volá? 
To vám nepoviem. Dozviete sa to o chvíľu. 
 
 Stalo sa to v neďalekom lese. Bola veľká búrka a v tej hroznej 
búrke sa narodilo žriebä. Narodilo sa kobyle, ktorá sa volá Bila. 
Dostal meno Toro, lebo sa narodil vo vetre. Toro znamená vietor.  
Išiel deň za dňom, týždeň za týždňom a z Tora vyrástol krásny 
žrebec. Bila vedela, že Toro nebude na pastvinách v bezpečí, pretože 
bol neobyčajne krásny. Učila ho preto chodiť proti prúdu tak, aby 
nezanechal nijaké stopy. Učila ho, ako sa skryť, ukázala mu tajné 
pastviny, ktoré poznajú iba niektoré kone. 
Jeden človek ich však poznal. Bola to Laura a kone mala zo všetkého 
najradšej. Chodila do lesa a pozorovala ich. Toro si ju všimol. 
 Prišla krutá zima. Toro s Bilou bol však v bezpečí, lebo Bila 
bola veľmi múdra.  
Prešla jar a prišlo leto. Toro bol v tom čase najkrajším žrebcom 
v lese. Dozvedel sa to aj Torov otec Zoro. Bol veľmi rád, ale jeho 
šťastie búrila myšlienka na Kara. Karo bol vodca iného stáda.  
Zoro, Torov otec, bol najkrajším dospelým žrebcom v lese. Vedel, že 
jeho hviezda zapadá a vyjde tá Torova. 
Torov deň sa blížil. K stádu jeho otca prišiel Karo. Nebol pekný, 
nebol ani rýchly, ale stádo mal veľké. Karo za Torom bežal, ale jeho 
ešte nikto nechytil. Skryl sa, Karo sa zastavil, poobzeral sa, nevidel 
ho, a tak odbehol k svojmu stádu. 
Na tom mieste bol však aj kovboj. Nežil na západe, ale všetci ho tak 
volali: kovboj Jack. Bol to človek, ktorý pozoroval kone. Tara si 
všimol hneď na prvý raz a sľúbil si, že ho raz dostane. Toro si ho tiež 
všimol a utiekol. Ušiel pred Karom i Jackom. Jack ako skúsený lovec 
spoznal Torovu cenu a chcel ho. Napadlo mu – keby som chytil 
Torovu matku, prišiel by aj Toro a ja by som ho mohol chytiť.  
Kovboj sa vydal hľadať Bilu hneď pri východe slnka. Toro ho zacítil, 
bolo však neskoro. Kovboj bol rýchlejší. 
Pokračovanie v budúcom čísle                                                     Lucka, 3.A 
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Vlastná tvorba 
Dovolenková momentka 
Neznesiteľná horúčava otupovala zmysly a po chrbte mi neprestajne stekali 
potôčiky lepkavého potu. Tešila som sa na víkend, na osviežujúcu sprchu, 
keď mi zablikal mobil a ozvala sa priateľka zo školských čias. Vraj, či 
nepôjdem s ňou na týždeň na chatu.  
Fajn. Neváhala som ani minútu, konečne si oddýchnem, v záplave 
slnečných lúčov nachytám bronz. 
Mojou dovolenkovou destináciou sa teda nečakane stalo Štúrovo.  
V pondelok ráno lialo ako z krhly. O.K., zákon schválnosti predsa funguje. 
Dobre naladená som nastúpila do vlaku, ktorý ma unášal v ústrety sladkému 
ničnerobeniu. Dážď neúnavne umýval špinavé okná, kvapky sa zlievali do 
kľukatých potôčikov. 
V utorok sa nič nezmenilo. Naše pohľady podchvíľou smerovali k oceľovej 
oblohe a prosíkali sme temné oblaky, aby sa odsťahovali na koniec sveta. 
Streda sa vyznamenala, slnko vyhralo bitku s vetrom a dažďom. Konečne 
sme vytiahli päty spomedzi štyroch múrov a vybrali sme sa do ulíc mesta. 
Túlali sme sa po pešej zóne, lemovanej z oboch strán rôznymi lákadlami. 
Prázdne žalúdky však čoskoro začali protestovať, unavené nohy odmietali 
poslušnosť. 
„Prosím, bitte, tesség...“ ozvali sa zrazu neďaleko príjemné hlasy. Obzreli 
sme sa... Za zmrzlinovým pultom stáli dvaja počerní, nápadne sa 
podobajúci mladí muži. Pred nimi zástup ľudí bažiacich po mrazenej 
lahôdke. S nákazlivým  úsmevom na tvári žonglovali so zmrzlinou, sladké 
kôpky lietali vzduchom ako farebné loptičky. Detské očká žiarili šťastím, 
keď im aktéri tejto nevšednej šou vyčarili Pinochia či iné figúrky. Bez 
vtipných výtvorov nezostali ani dospelí.  
Vždy, keď sme po návrate z kúpaliska prichádzali do cukrárne „U Turka“, 
dýchala na nás ochota, úctivosť a pozornosť celého personálu. Nedalo mi 
a váhavo som oslovila najmladšieho z nich. Nerozumel mi, no úsmev sa 
z jeho tváre nestratil. Neskôr som sa dozvedela, že pochádzajú 
z Macedónska. Na moju otázku, ako je možné, že neustále sršia dobrou 
náladou, odvetil – ako inak – s úsmevom: „Sme tu pre našich zákazníkov, 
chceme, aby sa u nás cítili príjemne, je to náš chlebík.“ Múdre slová, hodné 
pravého manažéra.  
Do môjho dovolenkového albumu pribudli momentky s príjemnými ľuďmi, 
s ktorými je každý deň o trochu krajší... Neuveriteľné, ako málo stačí ku 
šťastiu... len ho treba chcieť vidieť... a vnímať. 
                                                                            p. zástupkyňa Muchová 

Kútik pre najmenších 
Kadiaľ sa tento vtáčik dostane do búdky? 

 
Tajnička ti prezradí, ako sa volá  dravý  vták, ktorého  môžeš 
vidieť v horách. 

 
1. Druhý deň v týždni 
2. Obchod so zákuskami 
3. Obrovský človek 
4. Na oblohe svieti...                               Pripravili Lenka a Natálka 
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Kútik pre najmenších 
Vyfarbi si obrázok 

 
 

                                                                                Pripravila Lenka 

Blahoželáme k úspechom 
 

Aj tento školský rok nás čakajú mnohé súťaže, olympiády, či už 
športové, jazykové alebo iné.  
V našom časopise budeme aj naďalej uverejňovať mená tých, ktorí sa 
zúčastnia a umiestnia v týchto súťažiach. 
Držíme všetkým palce a povzbudzujeme tých, ktorí sa zapoja, ale aj 
tých, ktorí by váhali. Určite sa oplatí preveriť si takýmto spôsobom 
svoje vedomosti, zručnosti, svoju šikovnosť. Veď to poznáte – „nie je 
dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa“. 
Naozaj to platí a vieme, že v našej škole je veľa šikovných žiakov, 
ktorí majú v sebe „súťaživého ducha“.  
Tak neváhajte, možno už v budúcom čísle si prečítate na tejto stránke 
práve svoje meno v súvislosti s úspechom v niektorej súťaži. 
Držíme všetkým palce!! 
 
Vyhodnotenie šachovej súťaže 
Majstrovstvá školy v šachu jednotlivcov 
Školský rok 2007/2008 – 3. ročník 
 
1. miesto Peter Paluš 7.A 
2. miesto Martin Kováč 7.A 
3. miesto Marek Novotný 7.B 
4. miesto Jakub Dolinský 9.A 
5. miesto Kristína Streicherová 5.C 
6. miesto Matej Kluka 5.A 

 

                                                
                                                         Pripravili Tixo a Marek 
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Zo života školy   
Čo  nás čaká v tomto školskom roku... 
Slávnostné otvorenie školského roku 2008/09 máme už za sebou. 
Určite sa už všetci stihli „spamätať“, že skončili dni voľna a znovu 
nás čaká 10 mesiacov plných učenia , získavania nových vedomostí, 
ale aj množstvo rôznych akcií spojených s výchovno-vzdelávacím 
procesom. 
Už onedlho to budú imatrikulácie našich prvákov. 
24. októbra už tradičný Európsky deň rodičov a škôl, do ktorého sa 
okrem rodičov zapoja aj žiaci, aby ukázali svoju nápaditosť 
a tvorivosť. 
Počas celého školského roka nás čaká množstvo súťaží a olympiád 
z rôznych predmetov, do ktorých sa určite zapoja mnohí žiaci. 
Podobne ako minulé školské roky bude opäť fungovať aj žiacky 
parlament, školská bezpečnostná služba. 
Naši deviataci už začali s kurzom spoločenského tanca, ktorý 
v decembri ukončia Venčekom. 
Čakajú nás aj zaujímavé exkurzie, ktoré si pre žiakov pripravili ich 
triedni učitelia i ďalší vyučujúci. 
V decembri to bude tradičný vianočný program, v máji vystúpenia 
ku Dňu matiek a mnohé ďalšie podujatia.  
Žiaci sa môžu tento rok prihlásiť do rôznych krúžkov, ktoré na našej 
škole prebiehajú. Tento rok je ich    . 
Takže naozaj bohatý program na tento školský rok, na 10 mesiacov 
školského roka 2008/09. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                          Pripravila p. učiteľka 

Zažili sme... 
LETAS 
 Vraj ani netušíte, čo táto skratka znamená! Je to jednoduché: 
L – letný 
E – etický 
T – tábor 
A – asertívneho 
S – správania  
Tí z vás, ktorí si prečítali prvé číslo školského časopisu na začiatku 
minulého školského roka, už určite vedia o čo ide. Vtedy sme napísali 
o tom, ako nám bolo fajn, a práve preto sme si to zopakovali. Ba dokonca 
sme aj niečo pridali. Rozšírili sme naše rady aj o tretiakov. 
Druhý júlový týždeň sme spoločne strávili v škole. Neučili sme sa, a ak, tak 
iba hrou, súťažami a zábavkami. 
Vyskúšali sme si ako možno nekonfliktne riešiť problémy, ako vyjadrovať 
svoj názor bez toho, aby sme niekomu ublížili a pod. To, čo bolo úplne 
nové, boli hry a súťaže zamerané na ochranu prírody, jednoducho 
enviromentálne aktivity, ktoré si pre nás pripravila p. vychovávateľka 
Renátka Sedlárová. 
V utorok si pre nás pripravili kvíz členovia HEVI klubu.  
V stredu sme boli pozrieť „zvery“ na Ranči pod Babicou. Vo štvrtok sme si 
vymenili úlohy a súťažili naši rodinní príslušníci. Posledný deň sme zavŕšili 
veselým Juliálesom v altánku, kde dostali vecné ceny tí najlepší z nás. 
Ďakujeme všetkým, ktorí sa o nás starali.                       Účastníci LETAS-u 
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Spýtali sme sa našich žiakov 
1. Ako si prežil /-a prázdniny? 
Ja som išla prvýkrát navštíviť babičku do Panamy. Letela som 12 
hodín. Kúpala som sa aj v Tichom oceáne, kde bol čierny piesok. 
Bola som tam mesiac a veľmi sa mi tam páčilo.  
                                                                                         Danielka, 2.D 
Ja som bola u babky v Tatrách, boli sme pozrieť vodopády 
v Slovenskom raji, cestou späť sme sa zastavili v Kežmarku. 
                                                                                    Karen Nikol, 6.A 
Prázdniny som prežila super. Bola som na dovolenke v Chorvátsku 
s rodičmi.                                                                          Barbora, 8.B 
Ja som bola u babiny v Závade, potom v Terchovej a vo Vrátnej 
doline.                                                                               Nikolka, 6.A 
 
2. Tešil /-a si sa do školy? 
Áno, veľmi som sa do školy tešila, najmä na spolužiakov. 
                                                                                        Danielka, 2.D 
Trochu, ale najviac na spolužiakov.                          Karen Nikol, 6.A 
Do školy ani nie, ale na spolužiakov áno.                       Barbora, 8.B 
Ja som sa veľmi tešila, na kamarátky, na nových spolužiakov a tiež 
aby som sa naučila niečo nové.                                       Nikolka, 6.A 
 
3. Na ktoré predmety sa najviac tešíš? 
Najviac sa teším na slovenčinu, matematiku, výtvarnú a telesnú. To 
sú moje najobľúbenejšie predmety.                               Danielka, 2.D 
Na matematiku, lebo ma baví a som v nej dobrá. 
                                                                                  Karen Nikol, 6.A 
Najviac sa teším na zemepis, slovenčinu a nemčinu. 
                                                                                       Barbora, 8.B 
Najviac sa teším na prírodopis, je zaujímavý a veľmi ma baví. 
                                                                                       Nikolka, 6.A 

                                 Pripravili Tixo a Marek 

Medzi nami dievčatami... 
Vitamínový elixír krásy 
Každý človek sa snaží starať o svoj zovňajšok. Krása nie je len 
výsledkom genetiky, ale aj nášho prístupu k vlastnému telu. 
K tomu, aby sme vyzerali dobre, pomáha nielen spánok, voda, 
cvičenie, ale aj prísun vitamínov v strave. 
Ktoré sú to, kde ich nájdeš a na čo sú dobré? 
 
Vitamín A  
Ak túžiš po výške modelky a chceš sa vyhnúť okuliarom, určite by 
v tvojej strave nemal chýbať. Je jedným z rozhodujúcich rastových 
faktorov a pomáha udržiavať výborný zrak. 
Nachádza sa v mliečnych výrobkoch, žlto sfarbenej zelenine a ovocí 
alebo v pečeni.   
 
Vitamín E 
Spomaľuje starnutie a  chráni imunitný systém. Vďaka nemu budeš 
odolnejšia voči rôznym ochoreniam. Nachádza sa v hlávkovej 
zelenine, obilných klíčkoch, rastlinných olejoch.   
 
Vitamíny skupiny B 
Zlepšujú pamäť, zvyšujú duševný výkon, dodávajú energiu. Nájdeš 
ich v hydine, rybách, strukovinách, obilných klíčkoch.   
 
Vitamín C 
Môže za to, že sa ti rýchlejšie hoja rany, vyvíjajú kosti, zuby, 
urýchľuje regeneráciu organizmu, podporuje rýchlejší rast vlasov.  
Nachádza sa v ovocí a v listovej zelenine.   
 

 
    

 
 
 
 

                                                                 Pripravili Deňa a Macka 
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                                   EKO okienko 
Už sme si vysvetlili pojem „ekologická stopa“. Skúste za pomoci rodičov 
vypočítať, aká je vaša ekologická stopa, zamyslieť sa nad problémom, 
skúsiť myslieť a konať enviromentálne. 
 
1. Koľko vás žije v domácnosti?                2. Ako je váš dom vykurovaný? 
a/ 1..........30b                   a/ plyn..........30b 
b/ 2..........25b                   b/ elektrina...35b 
c/ 3..........20b                  c/ uhlie..........40b 
d/ 4..........15b                  d/ nafta..........50b 
e/ 5 a viac..10b                                          e/ obnoviteľné zdroje...0b 
 
3. Aká je veľkosť vášho bytu?               4. Kde bývate? 
a/ pod 30m2.............5b                             a/ byt..........20b 
b/ 30,01-60m2..........10b                          b/ dom.......40b 
c/ 60,01-90m2..........15b 
d/ 90,01-130m2........20b 
e/ viac ako 130m2....25b 
 
5. Koľko jedál varíte doma za                6. Si vegetarián? 
    týždeň?                                                 a/ áno................0b 
a/ pod 10..............25b                               b/ nie................50b 
b/ 11-14................20b 
c/ 15-18................15b 
d/ viac ako 18.......10b 
 
7. Kupujete naše potraviny?                8. Koľko áut má vaša domácnosť? 
a/ áno....................25b                           a/ 0.....................5b 
b/ nie....................125b                          b/ 1....................25b 
c/ niekedy.............50b                           c/ 2.....................50b 
d/ málokedy..........100b                        d/ 3.....................75b 
e/ neviem...............75b                         e/ viac ako 3.......100b 
  
9. Ako chodíš do školy?                     10. Koľko ciest precestuješ týždenne 
a/ autom......................50b                        autom? 
b/ verejnou dopravou...25b                  a/ 0...............0b 
c/ vlakom......................25b                 b/ 1-5...........15b 
d/ pešo...........................0b                  c/ 6-10..........25b 
e/ na bicykli...................0b                  d/ 11-15........35b                 

      e/ viac ako 15...50b 

EKO okienko 
 

11. Kde si bol na poslednej dovolenke?       
a/ nikde...............................0b 
b/ na Slovensku..................10b 
c/ v susedných štátoch........30b 
d/ v Európe..........................40b 
e/ mimo Európy...................70b 
 
12. Akú priemernú spotrebu má vaše auto? 
a/ menej ako 4,5l/100km...........5b b/ 4,5-6,5l/100km.............10b 
c/6,5-9l/100km..........................20b d/ 9,01-15l/100km............30b 
e/ viac ako 15l/100km................40b 
 
13. Koľkokrát ste minuli väčšiu sumu v minulom roku za elektroniku? 
a/ 0-krát...........................0b  b/1-3-krát........................15b 
c/ 4-6-krát........................30b  d/ viac ako 6-krát............45b 
 
14. Snaží sa vaša rodina znižovať množstvo odpadu, ktorý vyprodukuje 
vaša domácnosť? 
a/ áno......................0b   b/ nie...............................30b 
 
15. Kompostujete? 
a/ áno......................0b   b/ nie...............................20b 
 
16. Separujete odpad? 
a/ áno.......................0b   b/ nie...............................20b 
 
17. Koľkokrát do týždňa vynášate plný odpadový kôš? 
a/ ani raz....................0b  b/ 1-krát do polovice........5b 
c/ 1-krát plný ............10b  d/ 2-krát plný....................20b 
e/ viac ako 2-krát plný .....30b 
 
 
                                                                    Pripravili Malí prírodovedci 
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Zo školských správ 

 
 
Už sme si všetci zvykli na to, že každý mesiac si máme možnosť 
vypočuť školské správy, teda prehľad toho, čo sa v našej škole 
udialo. 
Tieto školské správy sú už neodmysliteľnou súčasťou života našej 
školy. 
Snažíme sa o to, aby sme zachytili všetko, čo sa deje v škole, ale 
i mimo nej. 
Aj v školskom časopise prinášame potom stručný prehľad týchto 
správ za uplynulé dva mesiace. 
Už v budúcom čísle nájdete na tejto strane  prehľad udalostí za 
september a október. 
Redakčná rada spolupracuje aj na príprave týchto správ. 

 
                                                                        Pripravila p. učiteľka 

Z redakčnej pošty 
 
V tomto školskom roku bude  ČAS  NA  ODDYCH  vychádzať tak 
ako doteraz – za celý školský rok 5 čísel. 
Na jeho tvorbe sa bude podieľať redakčná rada v zložení: 
 
Mgr. Marcela Kubríková p. učiteľka 
Marián Želiska 9.A  Majo 
Denisa Revajová 9.A  Deňa 
Zuzana Maťová 9.A  Zuzka 
Marek Švajlen 9.A  Marko 
Marcela Šipošová 9.A Macka 
Marek Jursa 8.B  Marek 
Jakub Miškovič 8.B  Tixo 
Lenka Suchárová 5.B  Lenka 
Natália Božiková 5.B  Natálka 
 
Budeme sa snažiť tak ako doteraz pripravovať veľa zaujímavých 
článkov, rozhovorov, rôznych doplňovačiek a pod.  
Veď ide o „čas na oddych“, teda o to, aby ste sa vo voľnom čase 
pobavili i precvičili si svoje vedomosti. 
V každom čísle nájdete opäť žolíka a iste všetci dobre viete, na čo 
poslúži. 
Veríme, že prejavíte o časopis záujem. 
Máme svojich stálych odberateľov, ale určite sa nájdu aj noví, ktorí si 
časopis objednajú, prípadne prispejú svojimi prácami, vlastnou 
tvorbou, či už literárnou alebo výtvarnou. Budeme vám vďační. 
Predplatné sa nemení, na školský rok je to 60 Sk. 
 
                                                                                     Redakčná rada 
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Riešenie úloh 
Zábavný kútik 
Uhádneš? 
Voš na holej hlave. 
Keď sa vám v komore obesí myš. 
Aby si zachovali chladnú hlavu. 
Ropná veža. 
Odkopne ti rebrík. 
Keď sa pri východe z múzea spustí alarm. 
Autogram. 
Slon nespadne z vidličky. 
Správne doplň čísla, aby platil výsledok 
4 + 7 - 2 = 9 
+  x  +   
5 x 1 + 8 = 13 
-  +  +   
6 + 9 - 3 = 12 
=  =  =   
3  16  13   
Nájdi rozdiely, ktorými sa obrázky od seba líšia a zistíš, ktoré dva sú 
rovnaké 
Obrázky č. 5 a 6 sú rovnaké. 
Osemsmerovka 
... a umy auto. 
Doplň znamienka: 32-10x2+4=48 
Koľkokrát použiješ číslicu 3, ak vypíšeš všetky čísla od 1 do 100? 20-krát 
Kútik pre najmenších 
Tajnička 
OROL 
EKO okienko 
Menej ako 150 bodov: ekologická stopa pod 4,0 ha 
151 – 350 bodov: ekol. stopa 4,0 – 6,0 ha 
351 – 550 bodov: ekol. stopa 6,0 – 7,7 ha 
551 – 750 bodov: ekol. stopa 7,7 – 10,0 ha 
viac ako 751 bodov: ekol. stopa nad 10,0 ha 
Každý, koho ekol. stopa zaberá viac ako 1,8 ha, vyčerpáva prírodné zdroje 
na úkor ostatných obyvateľov. Poškodzuje tak životné prostredie a vzácne 
ekologické systémy Zeme. Dúfame, že vaša stopa je pod 4,0 ha. 
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