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Na úvod malé zamyslenie 
 
 Obrovská hlučná riava zaplavila chodby školy. Odrazu všade 
plno detí. Kráčam pomedzi ne a rozmýšľam. Krásna symbióza – 
ŠKOLA a JA – obidve nové. JA, plná predsavzatí a s obrovským 
optimizmom a ŠKOLA, plná hľadania, poznávania, múdrosti 
a skúsenosti. Zvážnel mi krok. Nie, nie je to ľahká práca – byť 
učiteľkou, kamarátkou, mať naporúdzi láskavé slovo, vedieť 
pochopiť, povzbudiť, zvážiť situáciu priamo na mieste za „ katedrou“ 
a určiť tú „najsprávnejšiu diagnózu“. Pokarhať a neublížiť, mať 
v okamihu dostatok argumentov, keď žiaci začnú chápať, že teória sa 
od praxe akosi príliš vzďaľuje. Dať sa na cestu hľadania a poznávania 
samého seba, skúšania svojich možností. Dať sa na cestu 
nekonečných chvíľ strávených nad detským kostrbatým písmom. 
 A napriek všetkému, sú to práve deti – žiaci, ktorých zmysel 
pre realitu, spravodlivosť a úprimnosť s istou dávkou detského 
humoru mi dáva povznášajúci zmysel a pocit, že moje miesto nie je 
nikde inde, ale PRÁVE TU! 
 Milí žiaci, prajem vám úspešné vykročenie do nových dní, 
veľa zdravia, šťastia a splnenie všetkých tajných túžob a snov. A ako 
povedal Seneca: „Usilujte sa urobiť zo života niečo, čo je hodné 
človeka ...“        Riaditeľka školy 
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Zábavný kútik 
 
Máš rád čísla? 
 
Rady čísel sú zostavené podľa určitého poriadku. V každom rade sú 
miesta označené bodkami, kde niektoré čísla chýbajú. Tvojou úlohou 
je zistiť chýbajúce čísla. 
 
1.  1 2 0 3 4 0 5 6 0 7 8 0 ... 10 ... 
2.  0 9 1 0 8 1 0 7 1 ... 6 ... 0 
3.  9 7 10 8 11 9 12 ... 13 ... 
4.  3 6 12 24 ... 
5.  21 28 35 42 ... 
6.  17 13 18 14 19 15 20 ... 
7.  26 31 27 32 28 33 29 ... 
8.  19 16 22 19 25 22 28 ... 
9.  16 17 19 20 22 23 25 ... 
 
 
Rozlúšti tajnú reč: 
 
Mopojapa sepestrapa jepe niepekepedypi riapadnepe zlápa. Apa 
nepepopomôpožepe mipi apanipi, kepeď jepej dápam 
župuvapačkupu. Dnepes rápanopo mipi napaprípiklapad 
popodstrčipilapa nopohupu apa japa sopom spapadopol napa nopos. 
Kipikapa – topo apakopo mopojapa sepestrapa – sapa upusmepejepe 
apa jepe. Vrapaj sopom nepešipikopovnýpi. Nopo popovepedztepe. 
Jepe topo sprapavopodlipivépe? 
 
 
Tisíc 
 
Viete napísať číslo tisíc ôsmimi rovnakými číslicami? Okrem číslic 
môžete použiť aj znaky, ktoré používame pri počtových úkonoch, 
napríklad +, -, =  a tak ďalej. 
 

 Zábavný kútik 
 
Dobrý počtár 
Keď rodičia Karola odchádzali na dovolenku, dala matka Karolovi 
kľúč od komory. Vedela, že má rád kompóty, a preto zrátala všetky 
poháre so zaváraninou. Na každej strane ich bolo deväť. Rátajte 
s ňou: 
 2 5 2 
 5  5 
 2 5 2 
Karol však neodolal. Prvý týždeň zjedol kompót zo štyroch pohárov. 
Keď prišla na návštevu teta, nič nezbadala. Keď to tak dobre 
dopadlo, zjedol Karol ďalšie štyri kompóty. Ale ani matka, keď sa 
vrátila, mu nemohla nič vyčítať. Na každej strane bolo opäť deväť 
pohárov. Ako si to Karol vymyslel? 
 
Haditý chodník 
Hľadajte vhodné slová (akékoľvek slovné druhy) a vkladajte do 
doplňovačky. 
A - - - - -  B - - - -  R - - - - 
- A - - - -  - B - - -  - R - - - 
- - A - - -  - - B - -  - - R - - 
- - - A - -  - - - B -  - - - R - 
- - - - A -  - - - - B  - - - - R 
- - - - - A  - - - B -  - - - R - 
- - - - A -  - - B - -  - - R - -  
- - - A - -  
- - A - - - 
- A - - - -  
A - - - - - 
 
Pokazený písací stroj 
Doplňte do textu vynechané samohlásky: 
D.drž..v.jt. pr.v.dl. c.stn.j pr.m.vk.. N.š n.r.d p.tr.b.j. m.dr.ch ľ.d.. 
Zdr.v.. j. n.jv.čš. p.kl.d. Č.st.t. j. pr.j.v.m k.lt.rn.st. čl.v.k.. Kn.h. s. 
n.š.m. pr..t.ľm.. 
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Zábavný kútik 
 
 
O čudnom vrabcovi 
 
Na ceste z A do B idú proti sebe dve autá. Keď im chýba do 
stretnutia presne 200 km, vzlietne zo strechy jedného auta vrabec 
a letí v ústrety druhému autu. Dotkne sa jeho strechy a zasa sa vracia 
k prvému autu. Takto lieta medzi približujúcimi sa autami sem a tam 
tak dlho, kým sa autá nestretnú. Autá idú po celý čas rýchlosťou 
100km/h. Koľko kilometrov nalieta vrabec za celý ten čas? 
 
Doplňovačka 
Dobrý je len ten, kto za to... 
 

O        A 
O        A 
O        A 
O        A 
O        A 
O        A 
O        A 
O        A 

 
1. Kto hrá na organe.   6. Ošúchať sa. 
2. Obhliadnutie.   7. Hľadaný základ mocniny. 
3. Okenica.    8. Popálenina spôsobená  
4. Ordinovanie.       obarením. 
5. Protivníčka. 

 
Paronymá 
 
Tvorte päť paroným k slovám. Sú to vlastne odvodené slová, ktoré 
majú rovnaké začiatočné morfémy (najmenšie významové jednotky 
jazyka – koreň slova, prípona, predpona, koncovka). 

most – jazyk – pokus – bieda - robota 

     Spýtali sme sa ... 
 
 
 
 

 Naše redaktorky sa vybrali medzi vás s otázkou, na ktorú 
čakali pestré a zaujímavé odpovede. Pýtali sa: 

 
Čo by si robil, keby si bol ty riaditeľom školy? 

 
Boli sme prekvapení tým, ako vaša fantázia ešte drieme po prežitých 
prázdninách. Nejeden totiž bez rozmýšľania odpovedal: „Zrušil by 
som školu, podpálil by som školu ...“. 

Vari to nemysleli vážne! Nevieme si mnohých z vás 
predstaviť o 20 rokov s takým správaním a vedomosťami, ako máte 
dnes. Hrôza, čoho by sa ten náš svet dožil!  

Našli sa aj žiaci, ktorých zaujímavé odpovede vám ponúkame: 
 
1. Vymenil by som učiteľov za žiakov a s chuťou by som ich skúšal. 
              Denis, VIII.D 
2. Zaviedla by som v jedálni obsluhu s čašníkmi. 
               Mária, VII.C 
3. V celej škole by som dal spraviť plávajúcu podlahu, tabule by som 
nahradil domácim kinom, všetky triedy by som vybavil dobrou 
klimatizáciou. Do každej lavice by som dal notebook, na voľné chvíle 
by som poskytol zdarma hracie automaty a k tomu občerstvenie 
s obsluhou. 
          Richard, VIII:D 
4. V jedálni by som zaviedol výber aspoň z troch jedál. 
             Michal, VII.C 
5. Dávala by som pozor na deti. 
             Nikolka, IV.B 
6. Namiesto telocvične by som zriadil aquapark. 

     Michal, VIII.D 
         

     Pýtali sa vás Mira a Renáta 
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Zaujímavosti od A po Z 
 

Čo všetko sa stane za hodinu 
 
 Američania sú známi tým, že všetko zachytávajú do štatistík. 
Istý Kanaďan z úradných a iných správ zostavil štatistiku, čo sa stane 
za jednu hodinu. Narodí sa  5000 ľudí a zomrie 4600, takže prírastok 
obyvateľov Zeme je za jednu hodinu 400 ľudí. Za ten čas sa spácha 
dvestotisíc protizákonných opatrení, z ktorých 170 tisíc sa dostane 
pred súd. Tlačiarenské  rotačky vychrlia za ten čas 17 miliónov 
novinových výtlačkov a v biografoch sa za hodinu premietne 75 
kilometrov filmu. Za hodinu sa vyrobí 7500 automobilov, 
vyexpeduje sa 1250 miliónov listov a 115 tisíc telegramov. Lovci 
odstrelia za ten čas 35 tisíc kusov zvierat. Naša stará zemeguľa necíti 
žiadnu únavu ani pri svojej starobe a za hodinu prebehne cestu 1776 
kilometrov, tak ako za mlada. 

 
Slávny Mickey Mouse 
 
 Postavička Mickey Mousa sa zrodila v hlave 26-ročného 
Walta Disneyho začiatkom roku 1928 cestou vo vlaku. V New Yorku 
hľadal peniaze na svoje hollywoodske štúdio kresleného filmu, no 
nepochodil. A kým vlak zastal na konečnej, na svete bol Mickey 
Mouse, ktorému meno vymyslela Waltova manželka Lillian – 
nepáčilo sa jej jeho prvé meno Mortimer. Nová veľká hviezda 
Mickey Mouse dokonca v roku 1932 získala filmového Oskara! 
Postupne sa okolo neho rozrástla celá rodinka – priateľka Minnie, pes 
Pluto, Clarabelle Cow, Horace Horsecollar, Goofy, Donald Duck, 
Peg-Leg Pete a mnohé iné. 
 Keď Walt Disney ako dieťa čmáral do zošitov rôzne 
postavičky, otec ho za to karhal a varoval, aby sa tým, nebodaj, 
nezačal živiť...! Aké šťastie, že sa jeho obava naplnila. 

Zaujímavosti od A po Z 
 
Lietanie s balónikmi 
Koľko balónikov by muselo držať dieťa, aby sa vznieslo do vzduchu? 
Samozrejme, záleží od jeho hmotnosti. Z priemerného päťročného 
dieťaťa, vážiaceho len čosi vyše 20 kg, sa stane vzduchoplavec, ak 
v ruke drží aspoň 150 balónikov naplnených héliom. Nedávno sa  
Brit Ian Ashpole, ktorý vážil 75 kg, vzniesol do výšky 3,5 km 
pomocou šesťsto balónikov a potom bezpečne pristál. Svojím 
výkonom sa zapísal do Guinnessovej knihy rekordov. 

 
Ako pije žirafa? 
Pri pití sa žirafa rozkročí, takže výrazne zníži výšku, do ktorej sa 
musí voda dostať. Navyše hladké svalstvo jej pažeráka pôsobí ako 
účinné čerpadlo, pre ktoré nie je problém prekonať značný výškový 
rozdiel. Často sa žirafa s dúškom vztýči, takže voda do žalúdka stečie 
sama. Skôr než pre jednoduchšie pitie to však robí preto, že je 
zvyknutá čo najčastejšie sa rozhliadať po okolí, aby mala šancu ujsť 
pred nepriateľmi. 

 
Nešteklite seba 
Náš mozog vie rozlišovať medzi tým, čo nám spôsobí niekto cudzí, 
a tým, čo si spôsobíme sami, a to pokladá za menej dôležité. Preto je 
oveľa citlivejší na vonkajšie podnety, ktoré považuje za oveľa 
dôležitejšie – napríklad pocit tepla, pálenie alebo napríklad plač 
dieťaťa. Keď vás niekto začne štekliť, môžete obrazne „umierať od 
smiechu“, ale ak to skúsite sami, mozog dostane signál o pôvode 
tohoto podnetu a automaticky zníži jeho význam. 
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Poznáme ich? 

            
 Tento školský rok začíname úplne nanovo. V našej škole máme 
totiž novú pani riaditeľku, Mgr. Máriu Bezákovú. A tak sme jej ako prvej 
položili niekoľko zvedavých otázok. 
1. Ako sa Vám páči v našej/Vašej škole? 
    Už som si v škole od 1. júla zvykla. Snažím sa ju pretvárať, aby sa v nej  
     páčilo mne a vám všetkým. 
2. Aké ste mali pocity, keď ste 2. septembra prvýkrát predstúpili pred 
nových žiakov? 
    Ráno o 8,00 som bola ohromená a s úžasom som sledovala to veľké  
    množstvo detí, ktoré prechádzalo popri mne. Tak veľa detí som ešte 
    nevidela. 
3. Čo nové môžu žiaci, resp. ich rodičia, očakávať v tomto školskom  
    roku? 
    Myslím si, že sa nám podarí pripraviť pre žiakov spôsob trávenia voľné-  
    ho času v záujmových krúžkoch. 
4. V prvom rade ste učiteľka. Ktorých žiakov budete učiť a aký  
    predmet? 
    Budem učiť etickú výchovu v 5. – 9. ročníku. Už sa veľmi teším. 
5. Kto je Vaším vzorom? 
    Matka Tereza, lebo podľa nej najviac dáva ten, kto dáva radosť. Aj ja 
    by som túto radosť chcela dať všetkým deťom. 
6. Ktorú vlastnosť si na ľuďoch ceníte najviac? 
    Úprimnosť. 
7. Čo Vás vie poriadne rozčúliť? 
    Ak niekto povie, že sa to nedá skôr, ako sa o to pokúsi. 
8. Aký je Váš vzťah k zvieratám, máte doma nejaké zvieratko? 
    Nemám doma zvieratko, ale 14 rokov som sa každé prázdniny starala 
    o jazvečíka Fredyho. 
9. Kde by ste chceli prežiť svoju dovolenku snov? 
    Navštívila som už veľa krajín, ale v Egypte som ešte nebola. Tak ten 
    ma láka. 
   

Ďakujeme za rozhovor a prajeme, aby sa Vám medzi nami darilo. 

Poznáme ich? 

       
Po chodbách našej školy chodí dnes už deviatak Juraj Lauko. Na 

prvý pohľad nie je ničím výnimočný, ale kto ho pozná, vie, že patrí medzi 
najúspešnejších žiakov školy. Preto sme mu položili niekoľko otázok. 
1. V čom si v minulom školskom roku reprezentoval našu školu?  
    Aké výsledky si dosiahol? 
    Bol som na celoslovenskom kole v angličtine a vo viacboji   všestran- 
    nosti. V angličtine som skončil na 1. mieste v celoslovenskom kole, 
    vo viacboji ako 2. 
2. Čomu sa venuješ vo svojom voľnom čase? 
    Je toho veľa, ale najviac tanečnej, plávaniu a cvičeniu. 
3. Máš obľúbeného: 
    - herca, speváka, hudobnú skupinu, športovca – Svoje ideály nemám 
    asi žiadne. 
    - farbu –  čiernu 
    - jedlo – pizzu, vyprážaný syr s hranolkami 
    - zviera – psa 
4. Ktorého učiteľa si najviac vážiš? Prečo? 
    Asi pána učiteľa Mikuša. Je to asi najstálejší učiteľ, akého mám a nemal 
    som s ním zatiaľ  žiadny konflikt. 
5. Máš nejaký životný cieľ, ktorý chceš dosiahnuť? 
    Ešte som si žiadny konkrétny neurčil. Myslím si, že na to mám čas. 
6. Si úspešný, ale sa hovorí, že si namyslený a sebavedomý. Ako by si sa 
    charakterizoval ty sám. 
    Najlepšie ma dokážu charakterizovať ľudia, ktorí ma poznajú. Ja sám sa 
    nechcem hodnotiť. Že som namyslený, hovoria ľudia, čo ma vôbec nepo- 
    znajú, lebo tak pôsobím. Ale tí, ktorí ma poznajú a ja s nimi dobre vychá- 
    dzam, by to zrejme nepovedali. 
7. Čitateľky bude zaujímať, aké by malo byť podľa teba správne  
    dievča? 
    Vyberám si, pravdaže, aj podľa vzhľadu, ale musím si s ňou rozumieť. 
8. Poznáš také dievča? 
    Nepoznám takú, čo by spĺňala obidve požiadavky podľa mojich predstáv. 
Ďakujeme za rozhovor a želáme veľa úspechov. 

Otázky pripravili Monuli a Hanuli 
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Kvíz 
 
Vyskúšajte si svoje vedomosti zo zemepisu. Poznáte slovenské naj? 
 
* Najvyšší vrch na území Slovenska je ... 
 
* Najnižší bod na Slovensku je ... 
 
* Najdlhší tok na Slovensku je ... 
 
* Najvodnatejší tok na Slovensku je ... 
 
* Najmohutnejšie vodopády sú ... 
 
* Najhlbšie pleso na Slovensku je ... 
 
* Najpriehľadnejšie slovenské jazero je ... 
 
* Najhlbšia jaskyňa na Slovensku je ... 
 
* Najväčší studený gejzír v Európe je na Slovensku ... 
 
 
 
 
 
       
 
Správne odpovede: 
** Gerlachovský štít, meria 2655 metrov. 
** Bodrog pri Strede nad Bodrogom, leží v nadmorskej výške 94 metrov. 
** Váh s dĺžkou 433 km. 
** Rieka Dunaj, priemerný prietok 2307 metrov kubických za sekundu. 
** Studenovodské vodopády medzi Slavkovským a Lomnickým štítom vo Vysokých Tatrách. 
Voda tu postupne klesá o viac ako 200 metrov. 
** Veľké Hincovo pleso s hĺbkou 53,70 metra. 
** Veľké Hincovo pleso s priehľadnosťou 12,5 metra do hĺbky. 
** Jaskyňa Slobody v Demänovskej doline v Nízkych Tatrách, nachádza sa v hĺbke 900 
metrov. 
** V Herľanoch, od jeho navŕtania roku 1870 vystrekuje v nepravidelných, 32- až 
hodinových intervaloch do výšky vyše 40 metrov. Teplota vody sa pohybuje od 12 do 14°C. 

Kalendár, horoskopy, sny 
 

Slnko je v našej atmosfére darcom života. Počas roka 
prebehne cez zvieratníky, do znamenia každého dielu zvieratníka  sa 
dostane asi na jeden mesiac. Znamenie zvieratníka, v ktorom sa 
Slnko práve nachádza, mu dáva určité charakteristické vlastnosti 
a znaky. Tie sa potom pomocou slnečnej energie prenášajú aj na 
človeka. Svoju cestu začína Slnko v znamení Barana, to je 21. marca 
každého roku, a pokračuje takto: 
- od 21. marca do 20. apríla je Slnko v znamení Barana; 
- od 21. apríla do 20. mája v znamení Býka; 
- od 21. mája do 21. júna v znamení Blížencov; 
- od 22. júna do 22. júla v znamení Raka; 
- od 23. júla do 23. augusta v znamení Leva; 
- od 24. augusta do 23. septembra v znamení Panny; 
- od 24. septembra do 23. októbra v znamení Váh; 
- od 24. októbra do 22. novembra v znamení Škorpióna; 
- od 23. novembra do 21. decembra v znamení Strelca; 
- od 22. decembra do 20. januára v znamení Kozorožca; 
- od 21. januára do 18. februára v znamení Vodnára; 
- od 19. februára do 20. marca v znamení Rýb. 
 Každé znamenie zvieratníka je ešte pod vplyvom niektorej 
planéty. Niektoré znamenia ovláda tá istá planéta: 
- v znamení Barana vládne Mars, 
- v znamení Býka Venuša, 
- v znamení Blížencov Merkúr, 
- v znamení Raka Mesiac, 
- v znamení Leva Slnko, 
- v znamení Panny Merkúr, 
- v znamení Váh Venuša, 
- v znamení Škorpióna Mars, 
- v znamení Strelca Jupiter, 
- v znamení Kozorožca Saturn, 
- v znamení Vodnára Saturn a Urán, 
- v znamení Rýb Jupiter a Neptún. 

Celý zvieratník sa skladá z 12 dielov po 30 stupňoch. 
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Smiech lieči 
 
„Jožko, čo sa tak raduješ?“  Rasťo príde na výcviku plávania 
„Bol som u zubára.“   k trénerovi: 
„No a?“    „Na dnešok už stačí!“ 
„Nebol tam!“    „Ako to? Prečo?“ 
     „Už sa mi nechce toľko piť!“ 
    ***     *** 
„Ocko, dnes ma v škole  „Kedy sa píšu slová s veľkými 
pochválili pred celou triedou.  písmenami, Janko?“ spytuje sa 
„A čo ti povedali?“   pani učiteľka. 
„Ty si ale pekný kvietok,   „Keď je niekto krátkozraký!“ 
Borko!“ 
   ***     *** 
„Aha, ocko, našiel som  „Zuzka, Zuzka! Opäť hneváš? 
vreckový nožík!“   Spomeň si len, ako zjedol  
„A skutočne ho niekto stratil?“ Červenú čiapočku vlk!“ vraví 
„Na vlastné oči som videl, ako vnučke starká. 
ho ten ujo hľadal!“   „No a?“ Starú mamu zjedol 
     predsa skôr!“ 
   ***     *** 
„Ocko, a čo sa učia ľudia,  Príde Jankov otec domov 
ktorí sa už naučili poriadne  a vraví: 
rozprávať?“    „V nedeľu máme rybárske 
„Mlčať, dieťa moje, mlčať!“  preteky.“ 
     „A kam budete bežať?“ spytuje 
     sa Janko. 
   ***     *** 

 
         Pripravili Maťa, Zuzka, Veve 

Rady do života od Mira a Dara 
Otázka: 
Ako dlho si mám ráno umývať zuby? 
Odpoveď: 
Dovtedy, kým nezoderieš kefku. 
Otázka: 
Ako sa vyhnúť písomkám? 
Odpoveď: 
Vyhovor sa, že ťa bolí slepé črevo a choď k zubárovi. 
Otázka: 
Čo mám robiť, keď ma zamknú s babou v izbe? 
Odpoveď: 
Zhasni svetlo, zatiahni žalúzie a ... dúfaj, že skoro odomknú. 
Otázka: 
Ako mám naučiť svojho psíka aportovať? 
Odpoveď: 
Daj mu do stravy preháňadlo. 
Otázka: 
Stratil som rozum, kde ho mám hľadať? 
Odpoveď: 
U nás určite nie. 
Otázka: 
Čo robiť, keď sa stratím v lese? 
Odpoveď: 
Opýtaj sa veveričky na cestu. 
Otázka: 
Čo mám robiť, keď sa mi zahmlievajú sklíčka na okuliaroch? 
Odpoveď: 
Kúp si stierače.    

  Píšte a posielajte otázky do poradne. 
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Poučme sa 
 
Toxikománia 
 
 Podľa náučného slovníka znamená toxikománia chorobnú 
túžbu po jedovatej látke, ktorá vyvoláva príjemné pocity. Slovo 
toxikománia je gréckeho pôvodu. V poslednom čase sa viac používa 
výraz drogová závislosť. Drogová závislosť je stav duševnej 
a telesnej závislosti na drogách užívaných priebežne, so škodlivými 
dôsledkami jednak pre jedinca, jednak pre spoločnosť. K tomu 
pristupuje naliehavá potreba zaobstarať si drogu bez ohľadu na 
prostriedky alebo dôsledky jej získania. 
 Vo svete sa objavuje znepokojujúci jav – vzrastajúca miera 
užívania a zneužívania látok (drog) ovplyvňujúcich duševné a telesné 
funkcie. Zistilo sa, že: 
- zneužívanie drog postihuje čoraz mladšie vrstvy obyvateľstva, 
- rozširuje sa vo vekových kategóriách, kde sa už skôr vyskytovalo, 
- objavujú sa nové nebezpečné formy, 
- pribúda alkoholizmus v spojení s inou závislosťou, 
- vzrastá percento žien závislých od alkoholu a iných drog. 
 U mladistvých a mladých, ktorí vynaliezavo experimentujú 
s rôznymi látkami, je aj veľké nebezpečenstvo náhlej smrti. Platia tak 
každoročne mnohými životmi za nezmyselnú túžbu po 
halucinogénoch, ktoré nemajú vždy len príjemný obsah. 
Najdrastickejším vyvrcholením túžby po halucinogénoch je 
vdychovanie prchavých látok, ktoré sa vyrábajú iba pre technické 
účely. Niekedy môže byť smrteľné už jedno vdýchnutie. Riziká 
používania akýchkoľvek drog sú pre každý, ale najmä mladý 
organizmus, nedozierne. Popri telesnom postihnutí sa objavujú aj 
mnohé degeneračné zmeny v psychickej a sociálnej oblasti. 
 Každý život je najcennejší dar prírody, preto by sme s ním 
mali zachádzať uvážene a dbať na prevenciu – NIKDY 
NEZAČÍNAŤ S DROGOU! Najmä preto, že poznáme veľké 
nebezpečenstvo takého nezodpovedného počínania a jeho neradostné 
konce. Chemické šťastie nevedie ku šťastiu, ale do priepasti. 

Vlastná tvorba 
 

Cesta života 
 

Dve duše, keď spoja sa 
s láskou voči druhému, 
vznikne malá nevinná krása, 
ktorá patrí jednému aj druhému. 

 
Tá krása je dieťa, 
spraví ti radosť v duši, 
ktorá veľmi ľúbi ťa, 
aj keď to málo tušíš. 

 
Vznikne rodina, 
základ spoločnosti 
a príde tá hodina 
plaču i radosti. 

 
Radosť z lásky, 
keď je dieťa ešte malé, 
plač, keď ti odíde 
a neprichádza stále. 

 
Založí si rodinu novú, 
na teba ani nepomyslí 
a ver´, že spomienky na dieťa 
víria stále v tvojej mysli. 

 
Na poslednej ceste životom, 
keď srdce ti čoraz slabšie búši, 
spytuješ si svoje svedomie, 
no stále nenachádzaš pokoj v duši. 
 
                Veronika, VII.A 
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Vlastná tvorba 
Opustené šteniatko 
 
 Ľudia sa menia z času na čas. Kedysi dobrosrdeční a láskaví 
sa zmenili na ľudí plných nenávisti a zloby. V minulosti považovali 
ľudia zvieratká za posvätné, chránili ich a pokladali ich za dar Boží ... 
 Možno vás tento príbeh posmelí k tomu, aby ste sa polepšili. 
Kety je osemročné dievčatko, ktoré si váži zvieratká už od útleho 
detstva. Kety chcela mať odmalička krásneho psíka. Vždy snívala 
o tom, že sa o neho bude starať a zahŕňať ho láskou. 
 Dnes išla Kety so svojimi rodičmi na prechádzku do parku. 
Smutný, opustený a celý doráňaný psík sedel na lavičke a smutne sa 
pozeral na mladú rodinku.  
 „Mami, však si ho môžem nechať?“ opýtala sa Kety. 
 Keďže aj Ketyni rodičia majú radi zvieratká, dovolili jej, aby 
si ho nechala. Ani si neviete predstaviť, s akou radosťou sa Kety 
starala o Ronyho. S láskou mu ošetrila všetky ranky a zranenia, 
vykúpala ho, nakŕmila a uložila spať. Niet žiadnych pochýb o tom, že 
všetkým Rony prirástol k srdcu.  Ani sa nedá rozpovedať, ako krásne 
prežila Kety s Ronym detstvo. Toto všetko zachytávajú rodinné 
fotografie.  
 Dnes je už Rony veľký a krásny. Dokonca sa stal ocinom 
a Kety sa teší z krásnych šteniatok. Aj Kety už riadne podrástla 
a stala sa krásnou slečnou. 
 Rony dokázal vo svojom živote veľa. Nebál sa postaviť 
prekážkam, zdolal všetky a hrdo kráča za svojím cieľom. Na konci, 
už tam, kde sa jeho sny končia, stojí na stupni ako víťaz. Každý 
určite uhádne, že jeho snom bolo a je mať meno a rodinu. Vďaka 
Kety je dnes šťastný. 

        Lenka, VII.B 

    

Vlastná tvorba 
  

 
Sme v strede Európy 

 
Na mape síce len fliačik fialový, 

no každý rok v ňom narastie kvet, strom nový. 
Posiate ľuďmi, hradbami, za ktorých bránami 

sa povesti ukrývajú tiež. 
Je v strede Európy, 

vieš? 
 

Keď si Slovák, musíš si to vážiť, 
dokonca aj soľ sa tu dá ťažiť. 

Pretrpelo si už síce dosť, 
no vítaný je tu každý zahraničný hosť. 

Aj keď nie je také známe, 
dúfam, že raz povie malý Američan  

svojej mame, 
kde je. 

 
Anna, VIII.B 
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Učíme sa jazyky 

     
   
Der Löwe und die Maus 

Eines Tages schläft der Löwe unter einem Baum. Da läuft 
eine Maus über seine Nase. Er wacht auf und packt die Maus mit 
seiner starken Tatze. Das Mäuschen bittet: 

„Lieber Löwe, schenk mir das Leben und lass mich laufen. 
Ich kann dir auch einmal helfen.“ 
 Der Löwe sagt: „Ich will dir das Leben schenken,“ und lässt 
die kleine Maus laufen.  

Er denkt: „Wie kann mir ein so kleines Tier helfen?“ 
 Bald darauf ist die kleine Maus wieder im Wald. Da hört sie 
das Gebrüll des Löwen. Sie läuft schnell hin.  Was sieht sie? Der 
Löwe liegt in einem Netz gefangen. Die Stricke des Netzes sind sehr 
fest. Er kann sie nicht zerreissen. Die kleine Maus sagt dem Löwen: 
 „Sei ruhig, ich will dir helfen.“ Sie zerbeisst die Stricke des 
Netzes und befreit so den Löwen. 
 
Slovíčka: 
 
Der Löwe lev   denken  myslieť 
fest  pevný   laufen lassen pustiť 
laufen  bežať   darauf  nato 
aufwachen prebudiť sa  hören  počuť 
packen  chytiť, lapiť  das Gebrüll rev, revanie 
die Tatze laba   der Strick povraz 
zerreissen roztrhať  zerbeissen rozhrýzť 
befreien oslobodiť  im Netz gefangen   
das Leben život     chytený v sieti 

Móda v školských laviciach 
 
Aké najvhodnejšie farby zvoliť pre svoje oblečenie? 
 
Červená = dodáva silu, je znamením života, lásky a vitality. Priveľa 
červenej ale podvedome rozčuľuje. Červený kostým síce preukazuje 
silu, ale aj agresivitu. Oveľa vhodnejší je červený šál, alebo ozdoba 
do vlasov. 
 
Oranžová = obšťastňuje, povzbudzuje a je dobrou kúrou v dňoch, 
v ktorých nič nevychádza. Kto nosí oranžovú, toho aj okolie vníma 
pozitívne. 
 
Žltá = osviežuje, pôsobí pozitívne, povzbudzuje. Možno neviete, že 
žltá dokáže zlepšiť pamäť, pretože aktivizuje vizuálnu časť mozgu. 
Nech si potom pozrieme čokoľvek, v každom prípade si to lepšie 
zapamätáme. 
 
Zelená = odbúrava stres, je najdôležitejšou liečivou farbou, pretože 
vyrovnáva telo a ducha. Zelená zmierni hnev, upokojuje nervy 
a podporuje harmóniu. 
 
Modrá = upokojuje, dodáva sviežosť, pokoj a oddych, preto je 
ideálnou na denné nosenie, ale aj na posteľnú bielizeň, keď si 
potrebujeme sladko pospať po ťažkom školskom dni. 
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Keď príde hosť 
Oslavujete s priateľmi svoje narodeniny a neviete, čím ich 

pohostiť? Na malé osvieženie vám postačí aj ovocný šalát alebo 
ovocné chuťovky z našej ponuky. Vyskúšajte a uvidíte, že budete 
spokojní aj vy, aj vaši hostia. 
 
Chuťovky s ovocím 
Potrebujeme: tvrdý syr, hrušky, hrozienka alebo prísady podľa 
vlastnej chuti. 
 Na štvorčeky tvrdého syra (eidam, ementál a pod.) položte 
plátok hrušky (môže byť i z kompótu) a hrozienko. Syr môžete 
ozdobiť i kúskom pomaranča, veľmi chutný je aj syr s orechom. 
Hotové chuťovky prepichnite špáradlom a urovnajte na tácku. 
 So syrom sa dajú urobiť aj iné čary. Plátkový syr namočte na 
chvíľu do teplej vody, aby bol mäkší a pružnejší. Plátky potom 
namažte jemným taveným syrom, na to dajte plátok šunky a zrolujte. 
  
Ovocný šalát 
Potrebujeme: dve jablká, citrónovú šťavu, kúsky ovocia podľa 
ponuky na trhu, kompót, sušené ovocie, dve lyžice medu. 
 Dve jablká olúpte, vyrežte jadrovníky, nakrájajte na kocky, 
vložte do väčšej misky a ihneď pokvapkajte citrónovou šťavou, aby 
nezhnedli. Pridajte podľa možnosti ďalšie ovocie – kúsky pomaranča, 
grapefruitu, pokrájané banány, hrozno, trochu kompótu aj so šťavou 
(najlepšie jahody, ríbezle alebo višne), sušené ovocie, posekané 
orechy. Dve lyžice medu zrieďte troškou vody, nalejte na šalát 
a všetko opatrne premiešajte. Dajte asi na hodinu do chladničky. 
Potom naberte do pohárov a podávajte. 

 Dobrú chuť!   

Hudobné okienko 
 

 
 

Pink! 
 Pink – táto výstredná americká speváčka, známa svojím 
extrémnym obliekaním a účesmi, ktoré už mali všelijakú farbu 
(ružovú, hnedú, blond, čiernu, červenú), oslávila 8. septembra 2004 
svoje 25. narodeniny. Pink je známa takisto svojimi tetovaniami. Na 
celom tele ich má viac ako osem. Nedávno mala na Slovensku 
koncert, kde spievala pesničku zo svojho nového albumu „Try this“. 
Nedávno šokovala verejnosť svojím najnovším klipom „Last to 
know“ s vulgárnymi slovami. 
 
Slovensko hľadá SUPERSTAR 
 Konečne je to tu!!! Aj u nás celosvetová súťaž hľadajúca 
spevákov, ktorí by si získali srdcia miliónov divákov po celom svete. 
Tento rok bola táto súťaž aj u našich českých susedov. 
 Už od 29. septembra 2004 bude súťaž aj na Slovensku. Zatiaľ 
sa už prihlásilo 3678 ľudí. Gareth Gates a Will Young túto súťaž 
vyhrali v Británii, Kelly Clarson v USA, Alexander Klaws 
v Nemecku, Aneta Langerová v Česku. 
 O našej SUPERSTAR môžete rozhodnúť aj vy! 
 
TOP 12 rebríček 
1. O-ZONE – DRAGOSTEA DIN TEI 
2. MAROON 5 – THIS LOVE 
3. KURT NIELSEN – SHE´S SO HIGHT 
4. EAMON – I LOVE THEN H*´s 
5. AVRIL LAVIGNE – MY HAPPY ENDING 
6. RUSLANA – WILD DANCES 
7. LINKIN PARK – BREAKING THE HABIT 
8. USHER – BURN 
9. NELLY FURTADO – FORCA 
10.J KWON – TIPSY 
11.KATE RYAN – THE PROMISE YOU MADE 
12.KELIS – TRICK ME  
         Okienko pre vás pripravili Kika, Mortishia, Tomáš 
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Blahoželáme k úspechom 
 

 
Práve na tejto stránke budeme zverejňovať vaše úspechy 

v súťažiach, ktorými výborne reprezentujete svoju školu, ale v prvom 
rade seba samého. Veď kto by nechcel dosiahnuť najlepšie výsledky? 
O mnohých vieme, lebo sa radi pochválite svojim učiteľom, vedeniu 
školy, alebo tým, ktorí vás na súťaže pripravili. Mnohí sú však 
zbytočne skromní a ešte si nezvykli, že to nie je chvastanie 
a namyslenosť, keď o svojich úspechoch hovoria. Je to na mieste, 
pretože vynaložili veľa úsilia, síl a času, aby boli dobrí. Ich voľný čas 
je vo väčšine prípadov úplne zahltený pestrými činnosťami, ktorým 
sa naplno venujú. Práve preto si zaslúžia obdiv a poďakovanie nás 
všetkých, ktorí im môžeme potajme závidieť, ale súčasne priať slávu, 
ktorá im patrí. A hlavne, mali by sme sa všetci nad sebou zamyslieť 
a prehodnotiť svoje záľuby, aby sme sa mali aj my čím pochváliť. 
 Napriek tomu, že boli letné prázdniny, dozvedeli sme sa 
o športovcovi medzi nami, ktorý nezaháľal ani v lete. 
Daniel Hula zo VII. D získal v cyklistike cenné umiestnenia: 
 
19. 6. 2004 – X. ročník závodov horských bicyklov mládeže 
  3. miesto v kategórii mladších žiakov 
4. 7. 20004 - X. ročník závodov horských bicyklov mládeže 
  3. miesto v kategórii mladších žiakov 
11. 7. 2004 – Hornonitrianska liga MTB 

1. miesto v 3. kole HNL MTB 2004 v kategórii 
 mladších žiakov – Nitrianske Sučanany 

18. 7. 2004 – 1. miesto na MAJSTROVSTVÁCH SR – mladší žiaci 
31. 7. 2004 – OSTRAVSKÝ CHACHAR 2004 
  1. miesto v preteku CROSS COUNTRY – mladší žiaci 
22. 8. 2004 - X. ročník závodov horských bicyklov mládeže 
  2. miesto v kategórii mladších žiakov 
      Blahoželáme k úspechom 

Kútik pre najmladších 
 

Doplňovačka 
Viete, ako sa nazýva všetko rastlinstvo, porast, flóra? 
 

    1    2     3    4     5    6     7    8     9  
    

         
         
         
        

 
1. Mnoho.    6. Hala, veľká miestnosť. 
2. Emanuel.    7. Finančná hodnota. 
3. Nohavice (hovorovo).  8. Inakšie, onak. 
4. Usušená tráva.   9. Asi, hádam, možno, vari. 
5. Stepovanie. 
 
Antonymá 
Pozorne si prečítajte slová a skúste nájsť k nim slová opačného 
významu = antonymá/opozitá: 
  veselý –   včera - 

biely –    práca - 
  studený –   sestra - 

špinavý –   slnko - 
zlý –    deň - 

 
 
Jazykolamy 
Precvičte si jazýčky na týchto riekankach. Spočiatku ich vyslovujte 
pomaly a zreteľne. Potom treba tempo zrýchľovať a nakoniec 
opakovať niekoľkokrát rýchle za sebou. 
 

Nemá Peter ani meter, meria meter ten náš Peter? 
Ak Júlia nenaolejuje koľaje, naolejuje Lajo Júliu. 
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Kútik pre najmladších 

 
 
Skrývačka vo vetách 
Nájdite vo vetách, čo potrebuje stolár pri práci? 
1. Potopí Lukáš aj tento čln? 
2. V Modre volili najkrajšie dievča. 
 
 
Bystré hlávky 
Zistite, z koľkých trojuholníkov sa skladá obrázok! 
 

 
 

Doplňte čísla tak, aby bol ich súčet zvisle i vodorovne 30. 
          
      

12 . 9 

. . . 

7 . 8 
 
 

Hádanky 
Kocúr s myšou   Je synom môjho otca, 
tajnou skrýšou    ale mne nie je bratom! 
prefrčali letkom,   Kto je to? 
vietor im bol svedkom. 
Vieš ich mená? 

Z redakčnej pošty 

          
V tomto školskom roku bude naša škola vydávať nový 

časopis určený žiakom všetkých ročníkov. Prvé číslo máte práve 
v rukách. Redakčná rada bude zložená zo žiakov VIII. B triedy, 
ktorých bude viesť p. učiteľka Daniela Vystrčilová. Jednotliví žiaci 
budú mať pridelené pravidelné rubriky, za ktoré budú zodpovední. Aj 
informácie o zakúpení a vydávaní časopisu vďačne poskytnú všetci 
redaktori. Redaktori prídu do jednotlivých tried a zistia si záujem 
o záväznú objednávku vždy nasledujúceho čísla ČAS-u na oddych, za 
ktorý zaplatíte len 10 slovenských korún. Prostredníctvom týchto 
žiakov potom dostane každý záujemca svoj časopis, ktorý bude 
obsahovať pravidelné rubriky. 
 Na zadnej strane obálky je návratka, v ktorej má každý čitateľ 
možnosť hodnotiť práve prečítané číslo známkou, ale aj slovne. 
Veľmi radi uvítame podnety, nápady a návrhy všetkých, ktorí nám 
budú chcieť pomôcť, aby časopis bol pútavý, poučný, zábavný 
a hlavne, aby splnil svoj cieľ – spestriť všetkým žiakom voľný čas 
cez prestávky.  

V rubrike Vlastná tvorba sú tri strany pripravené pre tvorbu 
našich žiakov, či už to budú básne, krátke prózy, aforizmy, alebo 
bájky. Aj do ostatných rubrík môžete písať svoje námety.  

Schránka, s označením ČAS na oddych, býva umiestnená na 
poschodí pri VIII. B triede. Do nej môžete vkladať svoje príspevky, 
pripomienky, ale aj pochvalné slová o našej práci. Jednotlivé 
príspevky stačí označiť krstným menom a triedou, ktorú navštevujete.  
 S členmi redakcie sa budete stretávať aj na chodbách našej 
školy, keď budú robiť rozhovory so žiakmi, ale aj s učiteľmi. Každý 
príspevok bude uverejnený len so súhlasom jeho autora. Samozrejme, 
vyhnite sa neprimeraným komentárom a vulgarizmom, s ktorými sa 
na našich stránkach nestretnete, lebo na ne nie sme zvedaví. 
 Veríme, že s časopisom budete spokojní.           

     Redakčná rada 
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Riešenia úloh zo zábavného kútika 
O čudnom vrabcovi – Tu vôbec nebolo čo počítať! Zo zadania je 
celkom jasné, že autá sa stretli presne o hodinu, takže vrabec 
lietajúci rýchlosťou 84,5 km/h nemohol predbehnúť auto idúce 
rýchlosťou 100 km/h a letieť v ústrety druhému! 
Doplňovačka - ... nič nechce 
Paronymá – mostár, mostový, mostný, mostík, mostáreň; jazýček, 
jazýčkový, jazyčný, jazyčnica, jazyčiť; pokúsiť sa, pokúšať sa, 
pokusný, pokusník, pokusne; biediť, bedač, bedár, bedáriť, beda; 
zarobiť, vyrobiť, privyrobiť, narobený, výrobok. 
Dobrý počtár - 3 3 3    a potom 4 1 4 
    3  3  1  1 
    3 3 3  4 1 4 
Haditý chodník – atrapa, kalina, krajec, nálada, poklad, povaha, 
stíhač, straka, hračky, jahody, azbest; blato, obraz, cíbik, väzba, 
pôvab, pažba, kábel; robot, orlie, hôrny, opora, horár, kobra, strýc. 
Pokazený písací stroj – Dodržiavajte pravidlá cestnej premávky. 
Náš národ potrebuje múdrych ľudí. Zdravie je najväčší poklad. 
Čistota je prejavom kultúrnosti človeka. Knihy sú našimi priateľmi. 
Máš rád čísla? – 1. čísla 9 a 0; 2. 0 a 1; 3. 10 a 11; 4. 48; 5. 49; 6. 
16; 7. 34; 8. 25; 9. 26. 
Rozlúšti tajnú reč – Moja sestra je niekedy riadne zlá. A nepomôže 
mi ani, keď jej dám žuvačku. Dnes ráno mi napríklad podstrčila nohu 
a ja som spadol na nos. Kika – to ako moja sestra – sa usmeje a je. 
Vraj som nešikovný. No povedzte. Je to spravodlivé? 
Tisíc – 888 + 88 +8 + 8 + 8 = 1000. 
 
Kútik pre najmladších 
Skrývačka vo vetách – pílu a drevo. 
Bystré hlávky – 18 trojuholníkov;     12 9 9 
      11 6 13 
       7 15 8 
Hádanky – Tom a Jerry;   ja sám. 
Doplňovačka – vegetácia. 
Antonymá – smutný, čierny, teplý, čistý, dobrý, zajtra, odpočinok, 
brat, mesiac, noc. 
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