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V novom roku 2009 len to 
najlepšie... 

 
 
 

 
 

    Zamyslenie na úvod 
 
Milí čitatelia! 
Naplno sme už „vhupli“ do nového roka. 
Počas prvých dní sme si priali zdravie, spokojnosť, šťastie, radosť 
a lásku. 
To všetko považujeme za dôležité v našich medziľudských vzťahoch. 
Kto z nás by nechcel byť zdravý, spokojný, šťastný i milovaný?  
Hovorí sa, že keď sme zdraví, príde aj to ostatné. /Asi na tom bude 
čosi pravdy./  
Keď sme zdraví, šírime okolo seba pokoj, úsmev, radosť i lásku. 
 
Po vianočných prázdninách ste opäť zasadli do školských lavíc, aby 
ste „nazbierali“ ďalšie vedomosti, aby ste ešte do uzavretia prvého 
polroka stihli opraviť to, čo sa vám zatiaľ ešte nepodarilo alebo ste to 
nestihli. 
Tak vám teda držím palce, aby ten prvý polrok bol úspešný, aby ste 
ho zvládli čo najlepšie! 
Nech sa vám všetkým darí aj počas roka 2009!  
                                                                                        p. učiteľka 
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                                      Zábavný kútik 
Uhádneš? 
 
Aké má žaba oči? 
 Kedy človek zistí, že treba poupratovať? 
 
Prečo sú ženské slzy také účinné? 
 Čo povieš, keď do niekoho nechtiac narazíš? 
 
Čo je to ostnatý drôt? 
 Koľko je 5+5? 
 
Keď to spadne, zamňauká to. Čo to je? 
 Aká je ťava bez hrbu? 
 
 
Hľadaj vo vetách ukryté zvieratá. 
 
Patrik, u našej babky je bazén! 
Tričko, rolák a nohavice mal na sebe. 
Fero a Ema čkajú z prejedenia. 
Maťa varí polievku. 
Mlieko zase zdraželo. 
Baba randí s chalanom. 
 
Doplň chýbajúce číslo. 
 

7 2 14 

3 4 12 

2 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       

 
Prešmyčka 
Poskladaj názvy automobilových značiek. 
 
ROFD  DERESCEM 
UDIA  TIFA 
GENWAKSOLV DŠAOK 
SANNIS  RAGUJA 
HUNYDIA  ZUKISU 

 
 
 
 
Ráno blondínka vstane, chytí si hlavu do dlaní a rozmýšľa. Rozmýšľa 
päť minút, desať, hodinu... Zrazu na ňu zakričí manžel: 
„Janka, raňajky sú hotové!“ 
A blondínka sa udrie po hlave a hovorí: 
„No jasné! Janka!“ 
 

                                                        Pripravili Macka a Marko
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Zábavný kútik 
Maľovaná tajnička 

 
 
 
Doplň znamienka tak, aby platil výsledok. 
 

6 ..... 6 ..... 12  =  144   
123 + 4 - 5 .... 67 .... 89 = 100 
 
Jazykolamy 
 
V našej pivnici myši pištia, v našej peci psík spí. 
Keď nenaolejujeme linoleum, tak naolejujeme lampu. Keď 
nenaolejujeme lampu, tak naolejujeme linoleum. 
Šašo vešia osušku. Šašo vešia osušku. 
                                                                  Pripravili Marek a Tixo      
 

Spýtali sme sa našich učiteľov 

 
Ako ste prežili vianočné a novoročné sviatky? 
Vianočné sviatky som prežila doma so svojimi najbližšími pri 
vianočnom stromčeku, pri stole plnom dobrôt, pri vianočných 
koledách a na návštevách u príbuzných. Pre mňa sú to najkrajšie 
sviatky v roku, na ktoré sa vždy teším.  
Na Nový rok sme boli na chate pri Banskej Bystrici s rodinou 
a priateľmi. Bolo nám veselo, ale chata bola nevykúrená, a tak sme 
poriadne premrzli.                                                    p. uč. Turečeková 
 
Vianočné a novoročné sviatky som prežila so svojimi najbližšími. 
Počas vianočných sviatkov sme celá rodina chodili koledovať po 
príbuzenstve a snažili sme sa dodržiavať tradičné slovenské vianočné 
zvyky.                                                                    p. uč. Čelechovská 
 
Blíži sa 14. február – Deň sv. Valentína. Spomeniete si na svoju 
prvú lásku? Kde ste ju prežili? 
Prvú lásku som prežila ešte ako škôlkarka. Bol to náš sused Paľko, 
s ktorým sme každý deň chodili aj s rodičmi do škôlky aj zo škôlky. 
V kultúrnych programoch sme vždy vystupovali spolu, aj na ulici 
sme sa spolu hrávali, ale keď sme nastúpili do prvej triedy, Paľkova 
rodina sa presťahovala do iného mesta, a tak naše veľké kamarátstvo 
/prvá láska/ skončilo.                                               p. uč. Turečeková 
 
Bolo to už veľmi dávno, ešte v 1. ročníku základnej školy. 
                                                                                p. uč. Čelechovská 

 
 
                                                 Za rozhovor ďakujú Macka a Deňa 
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Poznáme ich? 
 
Už ste si asi zvykli, že na tejto strane prinášame fotografiu „z 
detských čias“ našich učiteľov a vašou úlohou je uhádnuť, kto je na 
nej. 
V minulom čísle to bola p. uč. Martinčeková. 
So správnymi odpoveďami to už bolo lepšie, bolo ich 6. Malá 
odmena patrila Róbertovi Grežďovi zo 6.B. 
A tu je ďalšia fotografia. Kto je na nej? 
Opäť napíšte odpoveď na lístok  spolu s vaším menom, priezviskom, 
triedou a vhoďte ho do schránky pri vchode do školy. 
Správnu odpoveď s menom výhercu uverejníme v 4. čísle časopisu. 

 
                                                      Pripravili Zuzka a Natálka 

Zažili sme... 
Nečakané pozvanie 
Určite sa vám už niekedy stalo, že ste si naplánovali deň a vedeli ste, že 
svoj program nemôžete meniť, pretože ste niekde presne objednaní alebo 
vám jednotlivé aktivity na seba presne nadväzujú. My sme tiež mali takto 
naplánovaný deň – 3. december 2008.  Naším cieľom bolo divadelné 
predstavenie a návšteva  Prírodovedného múzea.                                                                                                                                                           
Keďže pri divadle Nová scéna sa nedalo parkovať, museli sme vystúpiť na 
vedľajšej ulici v blízkosti Prezidentského paláca. A to sa nám stalo 
osudným.  Práve sme totiž prechádzali okolo, keď sme uvideli, ako z auta 
vystupuje pán prezident. Tak sme ho chceli pozdraviť, lenže zakričať 
pozdrav bolo neslušné a nevhodné, preto sme obkolesili plot a svorne aj 
s pani učiteľkami sme na pozdrav kývali. Pán prezident nám odkýval, ale to 
už prejavili radosť aj naše hlasivky. Práve vtedy sa k nášmu plotu 
približoval pán, ktorý vyzeral ako z amerického filmu – oblek, mini 
vysielačka, mikrofón a gestom ruky nám naznačoval, aby sme išli za ním. 
Napriek tomu, že pán prezident mal svoj program, venoval nám zopár 
minút. V  krátkom rozhovore sa spýtal odkiaľ sme, čo v Bratislave 
navštívime, ako sa máme. Zaželal nám príjemný deň, pozval nás na 
prehliadku paláca, rozlúčil sa s nami a potom sa už po mramorovom  
schodisku, ktoré je vraj najkrajšie v Bratislave, ponáhľal  na pracovné 
stretnutie.                                                                                                                         
A čo bolo ďalej? Ujala sa nás ochranka a slečna, ktorá nám ukázala 
miestnosti, kam sa dostanú iba politici, štátnici a niekedy novinári. Tak sme 
na vlastné oči videli Zlatú sálu, kde sa oficiálne prijímajú návštevy a  
kroniku, do ktorej sa podpíše každá návšteva, ktorú pán prezident príjme. 
Nahliadli sme aj do Zelenej sály, ktorá zase slúži na rokovania a iné 
oficiálne, ale aj neoficiálne stretnutia pána prezidenta s inými štátnikmi 
a politikmi.                                                                                                                             
Tak sme sa vďaka náhode, ústretovosti pána prezidenta a asi aj tomu, že 
sme boli v správnom čase na správnom mieste, postavili na koberce, na 
ktorých stálo už veľa významných osobností a vystúpili sme po schodisku, 
po ktorom  chodili Habsburgovci a dokonca samotná Mária Terézia.                                                                                                                                        
Aj keď tento bod v programe dňa nebol, nakoniec sme všetko stihli. Aj 
krásne predstavenie muzikálu Mrázik, aj expozíciu  v múzeu.    Návštevu 
Bratislavy s týmto programom odporúčame aj vám, ale zmenu programu, 
ako v našom prípade, nezaručujeme. Ale skúste, čo ak náhodou...                                                                              
 
Pre čitateľov školského časopisu zo 7.B Barbara, Natália, Kristína 
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Trochu smiechu pre zábavu 
 
 
 

„Jožko, ak zajtra donesieš poznámku, že ti niečo chýbalo, veľmi sa 
nahnevám!“ 
Na druhý deň donesie Jožko poznámku na papieriku. 
„Jožko, čo si zase nemal v taške?“ 
„V taške som mal všetko, ale tašku som nemal.“ 
 
Mamička hovorí synovi: 
„Janko, na budúci rok už budeš druhák, to už môžeš aj riad utierať...“ 
Janko: 
„No to určite, to radšej prepadnem.“ 
 
„Ocko, aký je to kvet?“ 
„Neviem.“ 
„Ocko, aký je to chrobák?“ 
„Neviem.“ 
„Ocko, nevadí, že sa ťa stále niečo pýtam?“ 
„Nevadí, synček, aspoň sa niečo dozvieš.“ 
 
Učiteľka hovorí Ferkovi, aby povedal zviera na Š. 
„Škrečok.“ 
„Dobre. Povedz zviera na D.“ 
„Dva škrečky.“ 
„A povedz zviera na Ž.“ 
„Žeby tri škrečky?“ 
 
„Oci, poď mi pomôcť s domácimi úlohami.“ 
„Skús najprv porozmýšľať sám, Jurko.“ 
„Už som rozmýšľal.“ 
„A na čo si prišiel?“ 
„Že ťa poprosím o pomoc.“ 
 
                                                                            Pripravila Zuzka 

Zaujímavosti od A po Z 
 
14. február –  sv. Valentín - Deň zaľúbených 
Viete, že... 
...14. február  - Deň zaľúbených má svoje korene v ľudových 
zvykoch Anglicka v 15. storočí? Dnes je to celosvetový sviatok. 
...o valentínky, pozdravy a malé pozornosti či darčeky nie je núdza 
ani u nás? Sú prejavom lásky vo všetkých podobách a v každom 
veku. Láska je predsa nesmrteľná... 
...kedysi sa hovorilo, že dievča si vezme za manžela toho chlapca, 
ktorého 14. februára uvidí ako prvého? Preto chlapci, ktorí si už 
vybrali tú svoju, hneď ráno jej darovali kyticu kvetov. Preto pre 
istotu museli vstať skôr. 
 
Sv. Valentín je patrónom zaľúbených, ktorí vykročili na cestu lásky. 
Je však aj patrónom tých, ktorí po tejto ceste kráčajú už roky. 
Patrónom milujúcich sa rodičov, priateľov, jednoducho všetkých, 
ktorí sa majú radi.  
Spomeňme si preto v tento deň na všetkých, ktorých máme radi. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Pripravili Marko a Majo 
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Zaujímavosti od A po Z 
 

Euro, vitaj na Slovensku! 
Euro je jednotná mena hospodárskej a menovej únie. Euro vzniklo 
v roku 1999, aj keď v hotovosti bolo zavedené až 1. januára 2002. 
Stvárnenie znaku eura bolo inšpirované gréckym písmenom epsilon 
ako odkaz na kolísku európskej civilizácie. Vyjadruje prvé písmeno 
slova Európa. 
Autorom spoločných strán mincí je Luc Luycx z Kráľovskej 
belgickej mincovne. Zobrazujú mapu EÚ a symbolizujú jednotu EÚ. 
Všetky bankovky a mince sa môžu používať všade v eurozóne. 
Slovenské eurové mince 
Druhá strana eurových mincí zobrazuje národné motívy, ktoré 
obklopuje 12 hviezd EÚ.  

          
 
Tatranský štít Kriváň je považovaný za symbol ochrany slobody 
a svojbytnosti slovenského národa.  Autorom výtvarného návrhu je 
Drahomír Zobek. 
 

        
 
Bratislavský hrad je charakteristickou dominantou hlavného mesta 
SR. Do motívu hradu je zakomponovaný štátny znak.  
Autormi výtvarného návrhu sú Ján Černaj a Pavol Károly. 

 Zaujímavosti od A po Z 

     
 
Dvojkríž na trojvrší je erbovým znamením štátneho znaku SR. 
Dvojkríž je rozvrhnutý do kruhovej plochy. Jej pozadie tvorí reliéf 
štylizovaných skál, ktoré sú vyjadrením stálosti a pevnosti štátu. 
Autorom výtvarného návrhu je Ivan Řehák. 
 
Bankovky 
Dizajn bankoviek je rovnaký pre všetky štáty. Navrhol ho Robert 
Kalina z Rakúska. Je symbolický a viaže sa na historické slohy, ktoré 
sa odzrkadlili v európskom architektonickom dedičstve.  
Na prednej strane bankoviek dominujú okná a brány ako symboly 
otvorenosti a spolupráce v EÚ.  
Most vyobrazený na rubovej strane bankoviek vyjadruje úzku 
spoluprácu a komunikáciu medzi národmi Európy a medzi Európou 
a zvyškom sveta.  

 
                                                                    Pripravili Zuzka a Majo 
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Kvíz 

                                              
Ako by si uspel tentokrát? 
1. Taliansko má tvar 
     a/ koňa    b/ čižmy 
     c/ stromu    d/ ruky 
 
2. Roger Federer je  
    a/ tenista    b/ hokejista 
    c/ futbalista    d/ spevák 
 
3. Bonsaj je 
    a/ kvet    b/ jedlo 
    c/ bojové umenie   d/ malý strom 
 
4. Do Európy nepatrí 
    a/ Francúzsko   b/ Brazília 
    c/ Slovensko   d/ Portugalsko 
 
5. Knihu „Deti kapitána Granta“ napísal 
    a/ Jules Verne   b/ Martin Kukučín 
    c/ Pavol Dobšinský   d/ Ezop 
 
6. Koľko písmen má naša abeceda? 
    a/ 48 písmen   b/ 40 písmen 
    c/ 46 písmen   d/ 45 písmen 
 
7. V ktorom roku vznikla SR? 
    a/ 1990    b/ 1991 
    c/ 1995    d/ 1993 
 
 
                                                                Pripravili Marek a Tixo 
     

Vlastná tvorba 
 

 
 

Problémy s vybranými slovami 
 
V jednom malom mestečku žil malý chlapec. Volal sa Tomáš. 
Tomášovi sa v škole darilo, ale predsa len mal jeden problém. Tým 
problémom boli vybrané slová. Tomáš sa ich nie a nie naučiť. Podľa 
neho to bola tá najťažšia vec na svete. Či už to boli vybrané slová po 
b, m, p, r, s, v či z.  
Raz za ním prišla mamička a povedala mu: „Cez víkend pôjdeme na 
chatu.“ 
Tomáš sa začal veľmi tešiť. No vtedy ešte nevedel, čo ho čaká. 
Víkend sa blížil a Tomáš bol veľmi nedočkavý. Začal si baliť veci. 
Keď dorazili na chatu, utekal do svojej novej izby. Vybalil si veci 
a šiel na večeru. Mali ryžu s mäsom a bylinkový čaj. Potom si šiel 
ľahnúť do postele. Hneď zaspal. No nespal dlho. 
Zobudil ho akýsi piskľavý hlas. Tomáš sa posadil, ale nikoho nevidel. 
Po chvíli zbadal na kraji postele malé postavičky. Boli to vybrané 
slová po b, m, p.  Začali sa chichotať.  
Povedali: „Ahoj, Tomáš, my sme vybrané slová...“ 
Tomáš zostal zaskočený a prekvapený. Ešte nikdy nevidel vybrané 
slová tak ako teraz. 
Po chvíli povedal: „Ahoj, ja som Tomáš. A kde sú ostatné?“ 
„Za tebou,“ odpovedali mu. 
A tak sa Tomáš zoznámil s vybranými slovami. Keď v pondelok 
prišiel do školy, vedel ich všetky naspamäť.  
 
                                                                                            Janka, 4.B 
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Vlastná tvorba 
 
Zaľúbené obálky 
 
Bola raz jedna ružová obálka, ktorá nemala žiadneho kamaráta a bola 
sama. Ale raz niekto poslal modrú obálku. Ani s tou sa nikto 
nekamarátil. Tá sa stretla s tou ružovou. Začali sa spolu rozprávať. 
Modrá  obálka sa spýtala ružovej: „Aj teba niekto poslal na nejakú 
adresu?“  
„Áno, čaká má dlhá cesta,“ odpovedala ružová.  
„Aj mňa.“  
Potom zistili, že ich čaká spoločná cesta. 
Tak sa skamarátili a cestovali spolu.  
Kto vie, či nakoniec nemali spoločného adresáta. A možno sú spolu 
dodnes... 

 
 
 

Valentín 
 

Na Valentína je šťastný celý svet, 
je to ako valentínsky biely kvet. 

Keď Valentín zafúka, 
vyletí mu srdce z klobúka. 

Keď Valentín zaveje, 
srdiečko sa mu zasmeje. 

 
 
                                                                           

 
 

                                                                  Pripravila Lenka

Kútik pre najmenších 
 
Ktorý štvorec patrí na miesto s otáznikom? 
 

 
 
                                                    Pripravili Lenka a Natálka 
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Kútik pre najmenších 
Kadiaľ sa dostane kladivko ku klinčeku? 

 
 
Vyfarbi si obrázok. 

 
                                                             Pripravili Lenka a Natálka 

Blahoželáme k úspechom 

 
OSJL – okresné kolo – Martin Kročko, 9.A – 9. miesto 
 
Top oriešky – 3.A – 3. miesto 
 
Šach – družstvo – 2., 3. miesto 
            jednotlivci – 2. miesto Kristína Streicherová, 6.C 
                                 2. miesto  Martin Kováč, 8.A 
 
Šaliansky Maťko – školské kolo: 
1. kategória 
1. miesto Vanessa Mária Čančinová, 3.C 
2. miesto Sabína Milatová, 2.B 
3. miesto Liliana Čepčeková, 3.B 
2. kategória 
2. miesto Lucia Kačeriková, 4.B 
3. miesto Laura Čišková, 5.B 
3. kategória 
1. miesto Barbara Vašková, 7.B 
2. miesto Kristína Streicherová, 6.C 
3. miesto Natália Mikudová, 6.B 
 
Plávanie – okresné kolo 
3. miesto – 2x  Jana Kucková, 6.A 
2. miesto – 2x  Patrik Kucka, 8.A 
2. miesto  Kristína Kucháriková, 6.B 
 
Blahoželáme!                            
                                                    
                                                                 
                                                   
                                                               Pripravili Tixo a Marek 
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 Zo života školy   
Venček 
Na našej škole sa 6. decembra 2008 uskutočnil slávnostný večer 
deviatakov známy ako Venček, ktorý bol vyvrcholením 
dvojmesačnej výuky spoločenského tanca. Previedol nás ním p. 
Zaťko, ktorému za to ďakujeme. Predsa len bolo ťažké urobiť z nás 
„parketových levov“. Z nás, ktorí sme sa okrem tanca museli učiť aj 
spoločensky sa správať. No výsledok tohto všetkého bol priam 
obdivuhodný. Oficiálnym „kráľovským párom“ tohto večera sa stali 
Mirka Jančeková a Juraj Sipos, ktorí nám predviedli svoje skryté 
nadanie.  
Po celý večer vládla veselá atmosféra, o ktorú sa postaralo aj naše 
publikum v zložení – rodičia, učitelia.  
Naše veľké ĎAKUJEME patrí p. riaditeľke a našim triednym p. 
učiteľkám, že nám umožnili „priblížiť sa svetu dospelých“.  

 
                                                                    Pripravila Deňa  

    Zo života školy 
 
Vianočný program 
16. decembra 2008 „patrila“ kinosála Spoločenského domu 
Popoluške a všetkým, ktorí si pripravili zaujímavé vystúpenia pre 
rodičov, učiteľov a pozvaných hostí.  
Išlo už o tradičný vianočný program, v ktorom tentokrát Popoluška 
„otvárala“ svoje oriešky. Tak sme mali možnosť preniesť sa na 
chvíľu do sveta rozprávky, vypočuť si a pozrieť rôzne tance, 
vianočné koledy či scénky. 
Keďže Vianoce už boli blízko, navodilo to vo všetkých príjemnú 
vianočnú atmosféru. 
K programu patrili aj vianočné trhy, t.j. predaj výrobkov našich 
žiakov. 

 
 

                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                              Pripravila Deňa 
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     Spýtali sme sa našich žiakov 
 

 
Onedlho tu máme 14. február – deň sv. Valentína, sviatok 
zaľúbených. Čo ťa napadne pri slove LÁSKA? 
Západ slnka, dve kráčajúce „duše“ držiace sa za ruky...  
                                                                                      Dáška, 9.A 
Niečo veľmi pekné medzi dvomi ľuďmi...                   Mirka, 9.A 
Najkrajší cit čo môžem zažiť.                                       Lucka, 9.A 
Každého napadne „amorko“ so šípom, ale cit, to je niečo iné. 
                                                                                      Linda, 8.B 

                                        
 
Aké by malo byť dievča podľa tvojich predstáv? Aké vlastnosti by 
jej nemali chýbať? 
Inteligentná, pekná...                                                     Juraj, 9.C 
 
Aký by mal byť chlapec podľa tvojich predstáv? Aké vlastnosti by 
mu nemali chýbať? 
Určite úprimný a musím sa s ním cítiť v bezpečí.        Dáška, 9.A 
Milý, pekný, najlepší kamarát, tolerantný, inteligentný, mal by mať 
pre mňa čas.                                                   Mirka 9.A, Kaja 9.C 
V prvom rade nesmie byť namyslený a nesmie sa obzerať za „každou 
sukňou“. Musí byť pre mňa niečím výnimočný a aj ja pre neho.  
                                                                                       Linda, 8.B 

                                              
                                                                 Pripravili Tixo a Marek 

Medzi nami dievčatami... 
To je OUT 
obhryzené nechty 
rozmazané oči 
mastné vlasy 
fajčenie 
zlá nálada 
pretvárka 
ohováranie, klebety 
vulgarizmy 
„vešanie sa“ po chalanoch 
 
To je IN 
pásiky a bodky 
pekne upravený zovňajšok 
šport 
mať svoj štýl v obliekaní 
povedať NIE ponúknutej cigarete 
byť vysmiate a v pohode 
pomôcť slabším a mladším 
mať žuvačku poruke 
poprosiť o radu v nerozhodnosti 
 
 
„Valentínske rady“ 
Pozeraj sa okolo seba „otvorenými očami“, aby si zistila, kto ťa 
potrebuje. 
Urob prvý krok ty, ak si sa s niekým pohnevala. 
Nehanbi sa požiadať o pomoc, ak máš problém. 
Nájdi si čas pre kamaráta – na rozhovor, na krátke posedenie... 
Komunikuj, neuzatváraj sa do seba. 

                                   
 
                                                                Pripravili Macka a Zuzka 
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Niečo z histórie... 
 

V súvislosti s návštevou Prezidentského paláca si p. uč. Sitárová 
pripravila pre vás malú súťaž. Ak sa chcete zapojiť, treba len pozorne 
čítať... 
Ak sa chceš o sídle prezidentov dozvedieť viac zaujímavostí, pozorne 
si ich prečítaj na nástenke, ktorú pre teba pripravili dievčatá a chlapci 
zo 6.C a 7.B. 
Ak nájdeš správne odpovede, doplníš ich do pripraveného kupónu, 
ktorý potom vhodíš do pripravenej schránky pri nástenke a budeš 
mať šťastie pri losovaní na zasadnutí  Školského parlamentu, môžeš 
od p. uč. Sitárovej získať odmenu – 1x odmietnuť ústnu odpoveď.  
Táto výhoda platí iba pre predplatiteľov časopisu a šťastie sa usmeje 
na 3 z vás. 
 
MENO:                                                                                                               
TRIEDA: 

1. Ako sa volal potomok Habsburgovcov,  ktorého 
v Prezidentskom paláci prijal Rudolf Schuster? 

.................................................................................................. 
 

2. Ktorí prezidenti SR od roku 1993 sídlili v Prezidentskom 
paláci ? 

................................................................................................... 
 

3. V ktorom období bol palác najviac poškodený? 

................................................................................................ 
 

4. Kto bol prvým  vlastníkom dnešného Prezidentského     
paláca? 
 
................................................................................................ 

                                                           Pripravila p. uč. Sitárová                                                            

 

EKO okienko 
 

Tentokrát sme si pre vás pripravili tajničky, aby ste si trošku 
„precvičili“ vedomosti z oblasti ekológie. 

 

  
1. najvernejší priateľ človeka 
2. tvrdý pancier má... 
3. má 4 nohy, hrdzavý kožúšok, žije v lese... 
4. veľmi starý les /pra.../ 
5. kráľ vtákov 
6. potrebujeme ju pre život 
7. časť stromu 
 
        

          
       

      
    
 
1. žaba s bradavičnatou kožou 
2. vodná stavba 
3. vodná rastlina s bielymi kvetmi 
4. ryba, ktorú máme na vianočnom stole 
5. kvapky vody, ktorá sa ráno objaví v tráve  
                                             

                                            Vaši Malí prírodovedci
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Zo školských správ 
 

 
Opäť prinášame stručný prehľad udalostí za uplynulé dva mesiace. 
November: 
- Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – okresné kolo, 
- Top oriešky –  vedomostná súťaž - 3.,4. ročník, 
- KOMPARO – žiaci 9. ročníka, 
- Šach jednotlivcov a družstiev – okresné kolo, 
- Malý futbal – obvodové kolo, 
- Florbal, 
- prezentácia Zdravej školy, 
- zasadnutie Žiackeho parlamentu, 
- návšteva Planetária v Žiari nad Hronom – 4. ročník, 
- štvrťročné hodnotenie VVV, 
- triedne RZ. 
 
December: 
- beseda o falšovaní eura, 
- exkurzia do Bratislavy spojená s návštevou divadelného 
predstavenia – 6.B,C , 
- exkurzia Viedeň – 9.A,B ,  
- exkurzia – SOU Bánovce nad Bebravou – 9. roč., 
- Mikuláš – školská slávnosť – 1. st., 
- Venček – 9. roč., 
- Šaliansky Maťko – školské kolo, 
- vedomostno-zábavná súťaž – Hevi Klub, eTwining, Žiacky 
parlament, 
- plávanie – okresné kolo, 
- vianočný program – „Vianoce s Popoluškou“. 
 

                                                 Pripravila p. učiteľka 
 

Z redakčnej pošty 
 
Vianočné sviatky sú už za nami a s nimi aj vianočné číslo ČAS-u na 
oddych. 
Navzájom sme si priali všetko dobré do nového roku 2009. 
Aj redakčná rada sa pripája a  všetkým čitateľom praje: 
 
Nech nový rok 
splní všetky vaše priania, 
anjeli nech vaše cesty chránia 
a problémy nech sa vás stránia. 
Šťastný a spokojný celý rok 2009! 
 
V novom roku teda len to najlepšie, aby sa vám všetkým darilo 
praje 
                                                                           redakčná rada. 

 
                 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Oznam 
Cena časopisu od januára 2009 bude 0,40 €.                                                        
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Riešenie úloh 
Zábavný kútik 
Uhádneš? 
Vodotesné. 
Keď má na vysávači dvojcentimetrovú vrstvu prachu. 
Lebo muži sa boja povodní. 
Aúúúú! 
Potomok ježka a dážďovky. 
No, 12,30 s DPH. 
Hocičo, ale musí to spadnúť na mačku. 
Mrzák. 
Hľadaj vo vetách zvieratá 
kuna, orol, mačka, ťava, koza, baran 
Doplň chýbajúce číslo:  26 
Prešmyčka 
FORD, MERCEDES, AUDI, FIAT, VOLKSWAGEN, ŠKODA, NISSAN, 
JAGUAR, HYUNDAI, SUZUKI 
Maľovaná tajnička 

 
Doplň znamienka, aby platil výsledok 
6+6x12=144 
123+4-5+67-89=100 
Kvíz 
1.b, 2.a, 3.d, 4.b, 5.a, 6.c, 7.d 
Kútik pre najmenších:  štvorec C 
Kadiaľ sa dostane kladivko ku klinčeku?  cesta č. 3 
EKO okienko: PRÍRODA, RIEKA 
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