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PRÍJEMNÚ POHODU VIANOČNÚ, 
PEKNÚ CESTU POLNOČNÚ, 

POD STROMČEKOM SAMÝ DARČEK, 
NA SILVESTRA REZKÝ TANČEK, 

OD MUZIKY ĽAHKÝ KROK, 
A TAK ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK. 

Zamyslenie na úvod 
Milí čitatelia!  

Prihováram sa vám v období plnom očakávania blížiacich sa 
najkrajších sviatkov roka – sviatkov vianočných a novoročných. 

Vianoce sú čas nádherný, ktorý je chvíľou citovou, pretože 
v časovom zhone každého dňa ostáva málo času na pokoj prežívania, na 
pokoj citovej odozvy toho, čo sa vo vás a okolo vás deje. Prostredie 
rodinnej atmosféry, vôňa medovníkov, žiariaci, krásne vyzdobený 
stromček, vianočné zvyky a tradície spojené s koledami a vinšami 
poskytujú každému z vás nezabudnuteľné zážitky. Snažíme sa byť 
vzájomne k sebe láskaví, upevňujeme rodinné vzťahy návštevami 
príbuzných. Ale snáď najdôležitejší je citový impulz medzi rodičmi, deťmi, 
starými rodičmi ako i ďalšími príbuznými.  

Určite už pripravujete darčeky pre tých, ktorých máte radi. Dary 
môžu mať však rôznu podobu. Nie sú to iba dary materiálne, ale veľkým 
obdarovaním je neustála láska, pozornosť, tolerancia, empatia, ktorú 
v dnešných časoch tak veľmi všetci potrebujeme. Vianoce môžu byť stále, 
ale to záleží len od vás a nás všetkých. 

Žiaci, uvedomte si, aké máte šťastie, že môžete stráviť tieto sviatky 
v rodinnom kruhu. Nie všetky deti tú možnosť majú – sú to deti z detských 
domovov. 

Nový rok nám všetkým ruku podáva, akoby ponúkal svoj čas 
a priestor, aby sme sa stali lepšími, dobroprajnejšími a múdrejšími. Dávame 
si záväzky, prajeme všetkým to najlepšie.  

Milí žiaci, pokúste sa svoje sľuby a skutky v roku 2005 zamerať na 
dobro a rozum, zlepšenie správania sa k spolužiakom a učiteľom, aby 
ovocie týchto predsavzatí bolo nádejou do vašej budúcnosti. 
         Veľa lásky v kruhu rodiny vám praje pani učiteľka Ľubica Gajdošová. 
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Zábavný kútik 

 
Maľovaná krížovka 
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                                                     pripravil Andrej 
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Zábavný kútik 

 
„Rudko, dáš mi pusinku?“ spytuje sa matka svojho synčeka. 
„Nie, mamička, keby som ti ju dal, hneď by si zistila, že som ... 
(tajnička na 18 písmen), “ odpovedá jej Rudko. 
 

I A V A K É T O K S I D K 
P C I S T E R N A O I N M 
O I I R A N I T S O H A Y 
K L R N M E T L R A N D E 
O K P Á O Í V E T E R Á N 
M U O Z T R T Ž R O R V Á 
B P V P U S I N K A O K Ž 
I S A L A V R A N A B A A 
N L L A N N H D D L O A L 
Á L A O E L I Á O Z B K K 
C O S V I T A C I L A P A 
I Ť A V A R K I E V Á R B 
A A A K O M P A R Z R R H 

 
AKORDY  HRAZDA  OSVIT 
ASTEROID  ILAVA  PALICA 
AUTOMAT  IRONICI  PIRÁT 
BAKLAŽÁN  KABARET  POVALA 
BOBOR  KOMBINÁCIA PUKLICA 
CISTERNA  KOMPARZ  RANDE 
DISKOTÉKA  KOPANICE  VALASI 
DOLÁR  KRAVA  VETERÁN 
HLIVA  NADÁCIA  VRANA 
HOSTINA  NADÁVKA  ŽIVNOSŤ 

 
                                                     osemsmerovku pripravil Andrej 

Zábavný kútik 
 
Aký je tvoj zrak? 
Kto prvý zistí, ktoré číslo od 1 do 50 chýba?    

2 19 22 48 13 33 45 4 9 35 
15 34 8 38 39 23 10 29 21 42 

6 31 14 28 25 
12 44 7 36 41 

 
5 37 11 32 18 
17 46 26 3 30 

1 20 43 49 27 40 47 24 16 50 
 
 
Hlavolam 
Ktoré číslo treba doplniť do posledného trojuholníka? 
   3                               4                               5 

 
 

  6                             24 ? 
 
1 2       2     3        2                      3 
 
Gumové vajíčko 
Vlož do misky surové vajíčko a zalej ho octom. Misku prikry a čakaj. 
Na druhý deň ocot zlej a vajce dôkladne opláchni. Ocot rozpustí 
škrupinu a vajce má iba tenučkú šupinku. Pri dotyku je ako z gumy! 
Niektorí ľudia taký pocit neznesú. 
 
Hľadaj číslo 
Hľadaj chýbajúce číslo. 
      3       6        2      4      1 2   5     10 
    
     24     12           16     8            8     4          40      ? 
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Spýtali sme sa našich učiteľov 

 
Na aký najväčší „trapas“ zo školských lavíc si spomínate? 
V 4. triede  som cez slovenčinu nacvičovala pískanie, až sa mi to podarilo. 
Nahnevaná učiteľka ma dala celú hodinu kľačať k tabuli.  
                                            p. uč. Vystrčilová 
Na Hv som sa sústavne smiala, až ma učiteľ vyhodil za dvere. Bolo mi tam 
dlho, tak som odišla do záhrady na čerešňu. Celú triedu som cez prestávku 
nakŕmila čerešňami.                                                              p. uč. Gajdošová 
Keď som vyrušovala na hodine hudobnej a dostala som slákom po hlave.
            p. uč. Tomešová 
Keď bol pán riaditeľ na hodine,  pani učiteľka zbadala myš a vyskočila na 
stoličku.                                       p. uč. Králová 
Keď som mal 14 rokov, bol som vedúci krúžku tretiakov a na tabuľu 
som napísal slovo odyšiel s  y.                                           p. uč. Mikuš 
Ktorého zvieraťa sa bojíte a prečo? 
Pavúka, lebo je tlstý a chlpatý.                                   p. uč. Rástočná 
Kohúta, lebo ďobe.                      p. uč. Valachová 
Hada pre neuveriteľný chlad, ktorým pôsobí.                       p. uč. Gajdošová 
Sliepok, lebo neznášam perie.                                       p. uč. Mokrá 
Hada, lebo je slizký a pre mňa odporný.                                       p. riaditeľka 
Myši, lebo mi ako malej vbehla pod tepláky a otrasne škriabala. 
                                                           p. uč Vystrčilová 
Keby ste sa na 2-3 dni mohli prevteliť, ktorou osobnosťou zo súčasnosti 
by ste chceli byť a prečo? 
Mirom Žbirkom. Milujem jeho piesne, aj jeho samého.                 p. uč Lichá 
Niekým, kto robí ľuďom dobre.                                 p. uč. Tomešová 
Prezidentom. Mohla by som nariadiť lepšie zákony v našej krajine. 
                                                      p. uč. Mokrá 
Cestovateľkou po Afrike a Austrálii, aby som spoznala tieto krajiny. 
                                                              p. uč. Rástočná 
Oľgou Záblackou, lebo by som si chcela vyskúšať reláciu Na streche. 
                                           p. riaditeľka 
 
                                                               zhovárali sa Renáta, Mira, Nika, Jaja 

Zaujímavosti od A po Z 
Srdce žirafy 
Dlhý krk žirafy predstavuje vážny problém pre srdce a obehový 
systém. Aby srdce vytlačilo krv dlhým krkom až do hlavy a mozgu, 
muselo by pumpovať krv pod obrovským tlakom. Pod takým tlakom 
by však zároveň popraskali jemné cievy v pľúcach. Srdce žirafy je 
preto veľmi zvláštne uspôsobené. Z rozličných komôr vychádza krv 
pod rozličným tlakom, ktorý zodpovedá príslušnej časti tela. 

                                                          pripravila Mira 
 
Anketa na námestí 
Keby existoval stroj času, do ktorého storočia by ste sa chceli 
preniesť? 
Zostala by som v tomto, lebo viem, čo by ma čakalo.          pani Zdena 
Radšej do prvého, ako zostať v tomto.      pani Eva 
Do doby troch mušketierov, aby som sa mohol biť o  srdce svojej 
milej.                                pán Peter       
Keby ste vedeli, že po smrti budete zvieraťom, ktorým by ste 
chceli byť? 
Psom, lebo pes je najvernejším priateľom človeka.                pán Peter 
Mačkou, lebo falošným ľuďom sa najlepšie darí.                pani Mária 
Levom, lebo je to moje znamenie.          žiak Lukáško 
Žabou, čakala by som na bozk od krásneho princa.                pani Eva 
Vrabcom, aby som rýchlo vyskákala zbytočné kilá.              pani Anka     
Čo sa ma to pýtate, to je taká „somarina!“                    pani X                                   
                                 pýtal sa Andrej 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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


Zaujímavosti z ríše zvierat 
Pudel 
Niet väčšieho komedianta v celej psej rodine. Pohyblivý, pružný, 
čulý, vždy dobre naladený a hravý, podnikavý a prítulný, skutočne, 
pudel je vhodný pes pre deti. Takmer nikdy nebýva útočný, rád sa učí 
a ešte radšej ukazuje, čo vie. Výhodou pudlov je, že sú rozličnej 
veľkosti i farby, takže každý si môže vybrať pudlíka, akého chce. 
Malého, veľkého, stredného, ba i trpaslíčieho, čierneho, bieleho, 
strieborného, hnedého i marhuľového. Jeho kučeravá srsť 
nevypadáva, ale ak má dobre vyzerať, treba ho tri razy do roka 
strihať a starostlivo upravovať. 

 
Jazvečík 
Jazvečík je malý, do bytu vhodný pes, ktorý, ak je dobre vychovaný, 
nebýva brechavý, má charakter a zmysel pre humor a je veľmi 
učenlivý. Niekedy sa mu vyčíta tvrdohlavosť, ale neprávom. Je to 
prejav samostatnosti, ktorú pri svojom pôvodnom povolaní 
(norovaní) bezpodmienečne potrebuje. Ak zápasí pod zemou s líškou 
alebo jazvecom, musí si vedieť poradiť sám. Nečudujte sa, že má 
svoju hlavu aj vtedy, keď žije v rodine v pokoji a pohodlí. Jazvečík 
môže byť, samozrejme, spoločenským psom, ale je to predsa len 
lovecké plemeno.  
 
Cez vianočné prázdniny a v januári podľa zvieracieho kalendára 
oslávia svoje meniny napríklad: 24.12. – Babeta, 26.12. – Arnold, 
29.12. – Aida, 4.1. – Ťapka, 8.1. – Harry, 9.1. – Rex, 15.1. – Brok,  
22.1. – Bojar, 25.1. – Max  
Ak chcete vedieť, kedy má vaše zvieratko meniny, napíšte nám jeho 
meno, určite vám to oznámime na našich stránkach. 

Poznáme ich? 

            
 Od 2. novembra 2004 máme v našej škole novú pani 
psychologičku, ktorú zatiaľ mnohí vôbec nepoznáme. A tak sa naše 
redaktorky vybrali do jej pracovne a trošku ju vyspovedali. 
 
1. Ako by ste sa v stručnosti predstavili našim žiakom? 
Volám sa Magdaléna Krošláková, som z Topoľčian. Chodila som tu 
postupne do dvoch základných škôl, potom do gymnázia. Po maturite 
som chodila na Filozofickú fakultu Trnavskej univerzity, kde som 
vyštudovala psychológiu. 
2. Myslíte si, že to medzi toľkýmito žiakmi vydržíte až do 
dôchodku? 
Neviem, ale nemám s tým počtom problém. 
3. Čomu sa venujete vo svojom voľnom čase? 
Najradšej lyžujem, v lete chodím plávať. Veľmi rada čítam životopisy 
známych ľudí a veľmi rada spím. 
4. Vaša obľúbená: 
a) hudba – klasika, Mozart, Beethoven; 
b) spevák – Brian Adams; 
c) herec – Brad Pitt; 
d) kniha – Biblia, životopisy a všetko, čo sa týka psychológie; 
e) farba – modrá; 
f) zviera – korytnačka. 
5. Existuje krajina, ktorú túžite navštíviť? 
Egypt. 
6. Akých ľudí máte rada a naopak, ktorých rada nemáte? 
Ja mám rada všetkých ľudí, hlavne úprimných, priamych 
a otvorených, nemám rada niektoré ľudské vlastnosti, ako sú 
neúprimnosť a klamstvo. 
Ďakujeme za rozhovor.    
                zhovárali sa Renáta, Mira                                                                                  
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Kto vie, uhádne! 

 
Z akého pohára sa nedá piť?           

Prečo nosia králi zelené traky?         
Čím vodia záhradník, keď vyjde zo záhrady?           

Kto sedí na chrbte?           
Ktorí hráči vždy vyhrávajú?        

Koľko koláčov zjete nalačno?           
Kto sa najväčšmi chváli cudzím perím?           

Kto strihá, strihá a nič neprestrihne?           
Ako ďaleko môže zabehnúť zajac do hory?           

Čo je hlúpejšie ako osol?          
Kto sa teší, ak zostane bez chleba?                               

Prečo je ovca smutná? 
Čo je to: dáva mlieko a nahlas trúbi? 
 Čo môže byť v prázdnom vreci? 
Kedy kráľ stojí na jednej nohe? 
 Ako sa krajčír vracajúci sa večer schováva pred lupičmi? 
Čo bolo po potope? 
 Čo máš robiť, keď uvidíš lietajúceho slona? 
Prečo sa pri strieľaní na cieľ zatvára jedno oko? 

Podľa čoho poznať, že slon sa hrabal v chladničke? 
Prečo v Malej Vsi ľudia z autobusu vystupujú strednými dverami? 

Čo je to: zelené-cvrnk-červené? 
Čo robí ľudožrút, keď ho páli v žalúdku od hladu? 
 Kedy myš váži toľko čo slon? 
Čím chce byť kocka ľadu, až vyrastie? 
                   
Ak neviete, odpovede hľadajte na poslednej strane. 

Stromový horoskop 
Aj stromy majú svoj život. Svojou majestátnosťou a krásou nám 
pomáhajú čerpať silu. Každý strom je niečím výnimočný, naviac pre 
každý mesiac v roku je v stromovom kalendári jeho miesto. 
 
Január = jedľa - predstavuje chladnosť vo vzťahoch, dojem 
namyslenosti, nezhovorčivosti, ale obetavosť a spoľahlivosť. 
Február  =  céder – znamená citlivosť, umelecké cítenie, sklon 
k poézii, ťažkosti s udržaním priateľstva, podrezaný jazyk. 
Marec = oliva –  ukrýva dvojtvárnosť, vnútornú vyrovnanosť, 
záujem o iných, vytrvalosť, odvahu. 
Apríl  =  breza –  vždy ju považovali za znak mladosti, zaháňa tieseň 
i nepokoj, znamená bystrosť v myslení, príjemný charakter, pod 
povrchom skrytú výbušnú povahu. 
Máj  = dub – symbolizuje vernosť, logické myslenie, pokojnú 
povahu, sebavedomie až namyslenosť, túžbu po moci. 
Jún  =  vŕba –  predstavuje pokojnú a citlivú povahu, skryté výrazné 
osobnosti, títo ľudia neradi dostávajú príkazy, radi sa učia novému, 
pozorujú okolie, ako vŕba hladinu rieky. 
Júl  =  platan – ľudia sú spoločenskí, nemajú radi samotu, majú 
sklon k chaosu a neporiadku, ale sú štedrí a obetaví. 
August  = buk – sám osebe je symbolom zdravia, odstraňuje bolesti 
hlavy, znamená zdravý rozum, otvorenosť k novým poznatkom, 
remeselnícku zručnosť. 
September = topoľ – symbolizuje všestrannosť, radorečnosť až 
táravosť, zvedavosť a ľahkomyseľnosť. 
Október  =  brest –  zosobňuje ohľaduplnosť, vyberaný vkus, záľubu 
v pekných veciach, zmysel pre poriadok, niekedy sklon 
k vyvyšovaniu. 
November = gaštan - znamená vyrovnanosť, predvídavosť, 
pohotovosť, veľkú aktívnosť, dôverčivosť. 
December  =  eukalyptus – vyjadruje bystrosť v myslení, usilovnosť, 
obetavosť, všestranné nadanie, veľkú sebadôveru. 
 
Čerešňa pôsobí omladzujúco, pagaštan prináša rovnováhu, lipa je 
stromom lásky, jaseň rozjasňuje našu tvár, víťazí nad starosťami.  
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Smiech lieči 
 
Stretnú sa dva kapry a jeden hovorí druhému:  
„Počúvaj, veríš na život po Vianociach?“                                                     

+ + + 
Susedka privolala lekára, aby tetke Mare vytiahol na Štedrý večer 
rybaciu kosť z krku, ktorou sa dusila. Lekár sa obrátil na jej manžela 
a hovorí: „Dedko, skoro bolo neskoro! To ste nepoznali, že sa vaša 
žena dusí?“ 
„Čože? Ja dobre nepočujem.“ 
„A to-ste-ne-poz-na-li, že-sa-va-ša-že-na-du-sí?“ 
„Keď ona vyvaľovala oči a otvárala ústa ako kapor, tak som si 
myslel, že spieva koledy.“ 

+ + + 
Otec rodiny sa chystá zabiť vianočného kapra, ale ten sa mu 
vyšmykne a začne skákať po celom byte. Vtedy to zbadá manželka 
a začne kričať: 
 „To si celý ty! Č o ti to vôbec napadlo, kupovať lietajúcu rybu!?“ 

+ + + 
„Mamííí, horí vianočný stromček!“ 
„Ale, synček, nehovorí sa, že horí, ale svieti.“ 
„Mamííí, už aj záclona svieti!“ 

+ + + 
Rodičia majú dvoch synov. Jedného totálneho pesimistu, druhého 
optimistu. Na Vianoce sa rozhodnú ich vyskúšať. Pesimistovi 
vykúpia obchod s hračkami, optimistovi dovezú do izby fúru 
konského hnoja. Z izby pesimistu sa ozýva plač: „Toľko darčekov, 
všetci mi budú závidieť. Hračky sa budú kaziť a koľko bateriek 
budem potrebovať.“ 
Z izby optimistu sa ozýva smiech. Chlapec sa prehŕňa v hnoji a vraví: 
„Toľko hnoja, tu musí byť niekde  koník.“ 

+ + + 
„Aké budú u vás Vianoce? Jožko?“ pýta sa pani učiteľka. 
„Ako minulý rok. Kapor bude načierno, mamička namäkko a otec 
namol.“ 
             rozosmiali vás  Maťa, Veve 

Úlety redakčnej rady 
 
Otázka: Čo robiť, keď prídem domov v roztrhanom oblečení?  
Odpoveď: Povedz, že na hodine chémie vybuchla chemikália (alebo 
chemikárka?). 
 
Otázka: Čo povedať doma, keď sa chcem uliať z vyučka? 
Odpoveď: Je podozrenie, že Peter, s ktorým sedím v lavici, má 
infekčnú žltačku. 
 
Otázka: Nespravil som si domácu úlohu. Ako sa vyhovoriť? 
Odpoveď: Povedz, že sa vaša mačka vyšpinila rovno na tvoj zošit 
a mama ti ho zakázala zobrať do školy, lebo zapácha. 
 
Otázka: Čo natárať učiteľovi, keď idem opäť neskoro na vyučko? 
Odpoveď: Môj škrečok omdlel a ja som ho musel kriesiť, lebo som 
veľkým milovníkom zvierat. 
 
Otázka: Mama znova navarila špenát. Ako sa vyhnúť obedu?  
Odpoveď: Povedz, že v televízii hovorili, že špenát škodí očiam. 
 
Otázka: Prečo ma babka v autobuse prepichuje očami, keď ja sedím 
a ona musí nado mnou stáť? 
Odpoveď: Ona totiž nemôže vedieť, že si v skutočnosti trpaslík 
v penzijnom veku. 
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Poučme sa 
 
V druhom čísla nášho časopisu sme spomenuli tému šikanovania 
medzi žiakmi. Sľúbili sme, že sa k tomuto problému ešte vrátime. 
Vieme, z rozhovorov s vami, že vás osud šikanovaného žiaka zaujal 
a viacerí ste sa nad uverejneným textom zamysleli. Dnes vám 
prinášame niekoľko užitočných rád, ako sa brániť pred nespratníkmi, 
ktorí si často zamieňajú školu za arénu.  
 
Keď škola bolí 
Ak si šikanovaný, drž sa týchto rád a nedaj sa „potopiť“ 
útočníkmi!!! 
1.) Keď do teba niekto zapára, nedaj sa vyprovokovať ani vystrašiť, 
aj keď sú viacerí. 
2.) Môžeš im povedať, aby vypadli, kričať NIE, alebo utekať preč. 
Ale musíš to urobiť nahnevane (zlostne) a hneď odísť. 
3.) Keď máš prejsť okolo tých, ktorí ťa bijú, berú ti veci, nechoď 
sám. Počkaj si na skupinku ľudí a pridaj sa k nim, aj keď ich vôbec 
nepoznáš. 
4.) Nechodievaj sám, snaž sa, aby niektorý zo spolužiakov išiel 
s tebou a bol svedkom toho, čo ti robia. Keď potom učiteľ zasiahne, 
bude jasné, že si to nemusel  „bonznúť“ ty.     
5.) Vyhýbaj sa miestam, kde by ťa mohol niekto biť, zobrať ti niečo, 
alebo ťa inak trápiť.     
6.) Keď nemáš kamarátov, skús si ich nájsť. Možno má niekto 
v tvojom okolí rovnaké problémy ako ty.     
7.) Povedz o svojich problémoch rodičom aj triednemu učiteľovi, 
alebo školskému psychológovi a požiadaj ich o radu. Nechaj ich 
nech ti pomôžu.    
 
Nezostávaj so svojím problémom sám. Je to veľká chyba. 
           

       pripravila pani učiteľka Turečeková 
 
Píšte nám, ak máte nejaké otázky k danej téme. Nabudúce prinesieme 
ďalší skutočný príbeh zo školských lavíc.    

Kvíz 
 
Poznáš upíra? 
Šanca na stretnutie s upírom nie je veľmi veľká. Pre istotu je však 
dobre vedieť, ako sa ochrániť pred týmito príšerami. Nos pri sebe 
cesnak, kríž, osikový kôl, striebornú guľku alebo zapáchajúce špinavé 
ponožky. A ako spoznáš upíra? Sprav si náš test! 
 
1. Spolužiak nosí stále čierne oblečenie a slnečné okuliare. Je to 
v poriadku? 
  a) Jasnačka, vyzerá dobre.           
  b) Chudák, určite má choré oči a vadí mu slnečné svetlo.      
  c) Zaujímalo by ma, prečo si nasadil tie smiešne zuby?          
2. Sused v lavici má stále strapaté vlasy. Prečo? 
  a) Nemá zrkadlo, aby sa učesal, alebo sa v ňom neodráža!     
  b) Je to jeho extra účes, ktorý si vyžaduje hromadu laku.       
  c) Nie je dôležité, aký má účes, ale to, že je super kamoš.     
3. Učiteľ je akýsi poblednutý...Ponúkni mu pohár červenej 
ríbezľovej šťavy. 
  a) Určite ti dá nabudúce lepšiu známku.                            
  b) Mal veľkú radosť. Podozrivé!                                          
  c) Si rád, že mu šťava chutila.                                         
4. Mamine auto je každú chvíľu pokazené. Nie je to zvláštne? 
  a) Nie, lebo mama zabúda natankovať.                            
  b) V noci v ňom niečo škriabe karosériu a reflektory.            
  c) Zvláštne, v oprave nikdy nemôžu nájsť žiadnu závadu.      
5. Susedia sedia celý deň ticho, ožívajú až po západe slnka. Čo si 
o tom myslíš? 
  a) Určite neznášajú slnečné svetlo.                                         
  b) Majú radi večerné návštevy.                                       
  c) Určite budú nočné sovy.                                         
 
 
Riešenie: 
Zrátaj si, koľko netopierov je v tvojich odpovediach a na poslednej strane časopisu 
zisti, či by si bol dobrým lovcom upírov. 
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Vlastná tvorba 
John 
       Inteligencia, šikovnosť, ladnosť a krása, to sú znaky tvora, ktorý 
sa stal súčasťou  môjho života... Príbeh, ktorý vám teraz chcem 
rozpovedať, som zažila dávno, ale spomienka na  Johna je stále živá. 

     Bola chladná noc, husto pršalo a more sa  búrilo, hučalo 
a hnevalo, ako keby naozaj  Poseidon  hádzal trojzubcom a hneval sa. 
Bŕŕ, ešte i teraz mi je zima! Bývame blízko mora a ja som sa stala 
jeho súčasťou. Poznala som každú zátoku, vedela som, kde je more 
zradné, i kde je najplytšie, kde sa stretávajú kosatky, kde morskí 
ježkovia nechávajú svoje ulity, kde sa dajú nájsť tie najkrajšie 
morské hviezdice. V tú osudnú noc som spolu s otcom vyšla na 
pobrežie. Môj otec robí pravidelné bezpečnostné obchôdzky 
v každom počasí a ja, pokiaľ som mohla, chodila som s ním. Vždy mi 
vravel, že je skvelé, že som dievča, ale keby som bola chlapcom, 
bolo by to fajn... V diaľke oblohu rozčesol blesk, obrovská vlna sa 
zdvihla a niečo blesklo!  Rozbehli sme sa v tú stranu, nohy sa nám 
hlboko  zabárali do piesku a dážď nás bil do tváre. Vtedy sme zbadali 
niečo veľké, čo sa metalo v piesku... Čo to je?  Azda to nie je 
Poseidon? Otec ma pevne chytil za ruku a ja som zrazu cítila, že som 
silná a dokážem sa k tomu „čudu“ priblížiť. Bol to on, krásny, i keď 
obalený v riasach a bahne, delfín! Bol to John. Otec ho začal čistiť 
a uvoľňovať ho z osídiel rias a chalúh. Konečne sa podarilo. Bola 
potrebná pomoc, otec musel odísť a ja som zostala s delfínom sama. 
Bála som sa ho dotknúť, pripadal mi obrovský... Položila som mu 
ruku na hlavu a cítila som teplo. Bolo to niečo krásne, pocit, ktorý sa 
ťažko vyslovuje, obrovské monštrum, ktoré som hladkala. Otvoril oči 
a ja som mala pocit, že ma prosí o pomoc. Ľahla som si vedľa neho 
a snažila som sa ho zohrievať a zároveň ochraňovať. Neumieraj, 
vydrž, za chvíľu tu bude ocko s posilou! Otec za chvíľu prišiel, nečas 
pomaly ustupoval a našim priateľom sa podarilo previezť delfína do 
bazénu na pobreží. John sa rýchlo zotavoval, otec mu naordinoval 
lieky a ja som sa o neho starala. Mala som pocit, že sa poznáme 
večnosť. Presedela som pri ňom celé hodiny a rozprávali sme sa. 
Stali sme sa priateľmi. Zrazu som sa bála dňa, kedy sa budeme 
musieť  rozlúčiť.  Tá   chvíľa   prišla.   Otec  mi  oznámil,  že  delfína  

Vlastná tvorba 
 

prevezú a vypustia do oceánu. Nie, vykríkla som. Bol to ďalší blesk, 
nechcela som sa s Johnom rozlúčiť, chcela som si ho ponechať!  
Stalo sa.  Vypustili ho a on nás sprevádzal až k brehu. Všetci sa 
smiali, lebo vyvádzal smiešne akrobatické kúsky a smial sa!  Každý 
pokrikoval delfín, delfín, iba ja som ho oslovila John! Všetci stíchli, 
ešte i more bolo pokojné. John mi rozumel a lúčil sa so mnou. Bolo 
to krásne, boli tu slzy smútku i radosti, všetci sme mu mávali a on sa 
vyhadzoval vysoko, vysoko.  

Chodím do zátoky každý večer, už roky a John ma tu vždy 
čaká... Vzniklo medzi nami priateľstvo – pevné puto. Vraví sa, že 
choré stromy v hustom lese lieči lekár ďateľ. Ľudské srdce vylieči len 
verný, dobrý priateľ a John takým je. 

 
                        Hanka, VII.A 
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Čítanie na prázdniny 
Marián Vanek napísal veľmi peknú knihu MALÁ SLONOKNIHA. 
Prečítajte si skrátený úryvok, poučte sa a hlavne sa pobavte. 
O Ganéšovi 

Ganéša bol synom boha Šivu a jeho manželky Párvatí. Ako 
malý chlapec bol veľký nezbedník a šibal. Svojimi huncútstvami 
poriadne naťahoval nervy rodičom. Otec mu vždy vravieval: 
„Ganéša, ty mi naťahuješ nervy, až mi jedného krásneho dňa prasknú 
a potom ti dám také zaucho, že ti hlava odletí.“ 

Ganéša sa smial a bral otcove slová na ľahkú váhu. Jedného 
krásneho dňa, keď vyviedol ďalšiu neplechu, praskli Šivovi nervy 
a dal Ganéšovi sľúbené zaucho. Sľuby sa totiž majú plniť! A bolo to 
poriadne zaucho. Ako z učebnice. Milému Ganéšovi odletela hlava 
nevedno kam. Všetci ju začali hľadať, ale hlavu nájsť nevedeli. 
Ganéša hlavu nehľadal. Akoby aj mohol hľadať hlavu bez hlavy. Len 
tak postával bokom, slovko nepreriekol. A keby aj bol dačo povedal, 
kto by to bol počul, keď hlava bola bohviekde. Párvatí riekla Šivovi: 
„Veď ten náš Ganéša, pokiaľ ešte nosil hlavu na pleciach, správal sa 
bezhlavo, a bez hlavy sa bude správať ešte bezhlavejšie! Rýchlo mu 
prines nejakú inú hlavu, keď už tú jeho nemôžeme nájsť!“ 
Vždy je lepšie manželku poslúchať, a tak sa Šiva vybral hľadať novú 
hlavu pre nezbedného synčeka. Prvému tvorovi, slonovi, vzal hlavu 
a hneď ju nasadil na plecia Ganéšovi. Už na prvý pohľad je zrejmé, 
že slon má oveľa väčšiu hlavu ako kôň. Preto má zaiste v hlave aj 
viacej rozumu. Tak sa stal Ganéša bohom múdrosti a ochrancom 
žiakov, filozofov, mudrcov, ale aj obchodníkov a podvodníkov, lebo 
všetci títo potrebujú na to, aby svoju prácu robili dobre, i dobrú 
hlavu, v ktorej prebýva dobrý rozum.  

Milé deti! Nech táto príhoda nie je pre vás návodom, ako bez 
námahy získať rozum. Dostať namiesto svojej hlavy inú, možno ešte 
hlúpejšiu, ako bola tá naša, to je priveľké riziko. To ešte nerátame 
exemplárne zaucho od otecka. Preto je hádam lepšie donosiť vlastnú 
hlavu, pokiaľ to len bude možné. A rozum? Ak sa budete dobre učiť, 
aj ten sa jedného krásneho dňa dostaví. Zaklope spôsobne na hlavu: 
„Klop, klop, klop!“ 
A vy poviete: „Vstúpte!“ A on vojde. 

Učíme sa jazyky  
We wish you a merry Christmas 
We wish you a merry Christmas, We won´t go until we get it, 
We wish you a merry Christmas, We won´t go until we get it, 
We wish you a merry Christmas  We won´t go until we get it, 
And a happy New Year!  So bring some right here.  
 
Good tidings we bring   We all like our figgy pudding, 
For you and your kin.   We all like our figgy pudding, 
We wish you a merry Christmas So bring us some figgy pudding, 
And a happy New Year !  With all its good cheer ! 
 
Now bring us some figgy pudding, We wish you a merry Christmas, 
Now bring us some figgy pudding, We wish you a merry Christmas, 
Now bring us some figgy pudding, We wish you a merry Christmas, 
Now bring us some to us here.  And a happy New Year ! 

    
Jingle bells 
Dashing through the snow  Now the ground is white 
In a one-horse open sleigh,  Go it while you ŕe young. 
O´er the fields we go,   Take the girls tonight, 
Laughing all the way.   Sing this sleighing song. 
Bells on bob-tail ring,   get a bob-tailed bay, 
Making spirits bright.   Two-forty for his speed. 
What fun it is to ride and sing  Then hitch him to an open sleigh 
A sleighing song tonight.  And you will take the lead. 
 

Jingle bells, jingle bells, 
jingle all the way. 

Oh, what fun it is to ride 
in a one-horse open sleigh. 

Jingle bells, jingle bells, 
jingle all the way. 

Oh, what fun it is to ride 
in a one-horse open sleigh. 
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Čo prezradia tvoje iniciálky? 
 

Viete, čo o vás hovoria začiatočné písmená vašich mien? 
 
A – prezrádza silu a moc 
B – znamená sklon ľahko sa dať vyviesť z rovnováhy 
C – tendencia výrazne dávať najavo duševné zážitky 
D – pracovitosť, neustály rozvoj osobnosti 
E – životaschopnosť 
F – nežnosť, schopnosť sa prispôsobiť 
G – tajomnosť 
H – nedostatok systematickosti 
I  – citlivosť 
J  – inteligencia a umelecké sklony 
K – veľké nároky 
L – pedantnosť, vynachádzavosť 
M – pracovitosť a presnosť 
N – veľká energia 
O – emocionálnosť 
P – diskrétnosť, samotárstvo 
Q – neistota 
R – stále napätie 
S – skľúčenosť, nervozita 
T – neustále hľadanie, honba za ideálom 
U – oslabenosť, obavy 
V – hľadanie duševnej rovnováhy 
W – nespokojnosť, materiálne problémy 
X – nestálosť citov 

 

Keď príde hosť 

 
 

Punčová torta (pre 8 osôb) 
 
Cesto: 6 vajec, 6 PL kryštálového cukru, 3PL vody, 3PL hladkej 
múky, 3 PL oleja, 1/2 prášku do pečiva. 
Punč: šťava z 2 pomarančov, šťava z 1 citróna, 2PL malinového 
lekváru, 1 PL prášku cukru, 3 PL rumu. 
Poleva: 250 g práškového cukru, šťava z 1/2 citróna, 1/2 dl rumu, 
červené potravinárske farbivo, voda podľa potreby, malinový lekvár 
na potretie. 
 
Príprava: 1. V mise vymiešame vajcia s cukrom a postupne pridáme 
vodu, olej a múku zmiešanú s práškom do pečiva. Cesto pečieme 
v tortovej forme vyloženej mastným papierom 20 minút. Tortový 
korpus po vychladnutí vyberieme z formy a prerežeme na 3 pláty. 
2. Horný a dolný plát z vnútornej strany natrieme malinovým 
lekvárom. Z jednotlivých ingrediencií si pripravíme punč 
a namočíme doň na kocky rozrezaný stredný plát, ktorý vložíme späť 
do formy. Prikryjeme horným plátom a zaťažíme. 
3. Vymiešame polevu, prifarbíme ju naružovo, mierne nahrejeme 
a natrieme ňou povrch torty.  
Čas prípravy: 30 minút                   Čas pečenia: 20 minút 
 
Dobrú chuť! 
                                                      pripravila Maťa 
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Film a hudba 
 

 
 
 

Cameron Diaz 
Narodila sa 30. 8. 1972 v San Diegu. V žilách jej prúdi kubánska, 
nemecká, anglická a španielska krv. V šestnástich rokoch sa stala 
modelkou. V dvadsaťjeden rokoch sa rozhodla skúsiť šťastie vo filme 
a podarilo sa. Prvú úlohu, a to hneď hlavnú, si zahrala vo filme 
Maska. Jej kariéra sa mohla začať. Zahrala si vo filmoch ako Feeling 
Minnesota, Extra život a Svadba môjho najlepšieho priateľa. Úspech 
jej však priniesla v roku 1998 komédia Niečo na tej Mary je. 
Najväčší honorár získala za film Charlieho anjeli: Na plný plyn, kde 
si zahrala s Drew Barymore a Luci Lui. Ďalej hrala vo fimoch 
Vanilkové nebo, Gangy New Yorku. Momantálne chodí s Justinom 
Timberlakom, ktorý je bývalým priateľom Britney Spears. Často sa 
objavujú správy o ich rozchode, ktoré však popiera.  
                                            
Hviezda R&B Usher a rapové duo Outkast sa stali v losangeleskom 
Shrine auditóriu veľkými víťazmi tohtoročného udeľovania 
Amerických hudobných cien (American Music Award). Za svoj hitový 
album Confessions, z ktorého sa počas prvého týždňa predalo vyše 
milióna kópií, dostal 25-ročný Usher štyri ocenenia, významom 
radené hneď za Grammy. Outkast si po ceny prišli na pódium celkom 
trikrát. Obaja favoriti vyhrali vo všetkých kategóriách, v ktorých boli 
nominovaní. Usher, resp. jeho album zvíťazili v kategóriách pop/rock 
a soul/R&B.  

Za najlepšiu pop-rockovú speváčku vyhlásili Sheryl Crow, ktorá sa 
tešila na úkor Jessiky Simpsonovej a mladej Kanaďanky Avril 
Lavigneovej. Soulová diva Alicia Keysová dominovala v kategórii 
soul/R&B, v ktorej porazila Janet Jacksonovú a Beyoncé.  

Skupina Linkin Park si druhý rok po sebe odniesla cenu v kategórii 
alternatívna hudba.                                 pripravila Kika, Nika 

Blahoželáme k úspechom 

 
Majstrovstvá kraja v uličnom futbale 

Dňa 13.10.2004 sa žiaci našej školy zúčastnili krajského kola 
súťaže v uličnom futbale v Nitre. Turnaja sa zúčastnilo deväť 
základných škôl z Nitrianskeho kraja. Naši žiaci boli zaradení do 
základnej skupiny, v ktorej postupne zvíťazili nad ZŠ Škultétyho 
z Nitry v pomere 6:0 a remizovali so ZŠ Zemné 4:4. V základnej 
skupine skončila naša škola na 1. mieste. Víťazi skupín sa stretli vo 
finále. Finálovými družstvami boli žiaci zo ZŠ Škultétyho 
Topoľčany, ZŠ Mostná Nové Zámky a ZŠ Tulipánová Nitra. ZŠ 
Škultétyho prehrala so ZŠ Mostná Nové Zámky 1:3 a prehrala so ZŠ 
Tulipánová Nitra 4:9. Víťazom kraja v uličnom futbale sa stala ZŠ 
Tulipánová Nitra, druhé miesto obsadila ZŠ Mostná Nové Zámky 
a na treťom mieste skončila ZŠ Škultétyho z Topoľčian. 
Našu školu pod vedením pána učiteľa Jozefa Mikuša reprezentovali 
žiaci: Dominik Porubský, VIII.C, Michal Fridrich, VII.C, Milan 
Medo, VIII.B, Samuel Králik, VII.B    a Dušan Vaňo, VIII.B. 
 
Hokejbal  

Dňa 5.11.2004 sa uskutočnil 2. ročník hojkebalového turnaja 
žiakov o pohár mesta Topoľčany. Turnaja sa zúčastnili: ZŠ 
Gogoľova, ZŠ Továrnická Topoľčany, ZŠ Prašice, ZŠ Škultétyho 
Topoľčany a ZŠ H.Gavloviča Pruské. Školy zohrali športové 
stretnutia systémom každý s každým. Celkové umiestnenie v turnaji 
bolo nasledovné: 1. miesto:  ZŠ Tovarnická Topoľčany,   

    2. miesto: ZŠ Pruské   
    3. miesto: ZŠ Škultétyho Topoľčany.   

Za najlepšieho brankára turnaja bol vyhlásený žiak Blaho z našej 
školy. Školu reprezentovali: Jankovič, Bago, Meluš, Babčan, 
Košecký, Blaho, Matej, Manina, Petrík, Porubský, Vaňo, Pravda, 
Prechádzka, Hodál. Vedúcim družstva bol p.uč.Mikuš.    

Žiakom za vzornú reprezentáciu školy ďakujeme! 
               pripravil pán učiteľ Mikuš 
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Spýtali sme sa našich žiakov 

 
Ktorého zvieraťa sa bojíš a prečo? 
Pavúka, lebo je nechutný.                   Anička, VIII.A 
Nebojím sa ničoho.             Juraj, VIII.A 
Žaby, lebo je slizká. Bojím sa ju chytiť.        Dušan, VIII.B 
Žraloka, lebo má veľké a ostré zuby.               Michaela, VIII.A 
Leva, lebo ma zožerie.               Denis, V.C 
Medveďa, lebo som v Tatrách videla jeho stopy a nahnalo mi to 
poriadny strach.                Ivana, V.C 
Divej svine, že bude mať mladé a naberie ma na kly.         Ivan, VII.A 
Pakoňa, lebo je divý.           Romana, IV.B 
Pavúka, lebo mi naháňa v noci strach.            Tibor, IV.B 
Žraloka, lebo by ma zjedol.                             Michalka, IV.A 
Keby si sa mohol na 2-3 dni prevteliť, ktorou osobnosťou zo 
súčasnosti by si chcel byť a prečo? 
Christina Aguilera, lebo je slávna.        Anička, VIII.A 
Chcela by som sa prevteliť do p. uč. ..., lebo je to najlepšia učiteľka 
na škole.                                Simona, VIII.A 
Fergie z Black Eyed Peas, lebo je pekná a bohatá.  Michaela, VIII.A 
Eminemom, lebo je to coolový raper.                             Dušan, VIII.B 
Bradom Pittom, lebo baby naňho letia.          Juraj, VIII.A 
Archeologičkou, lebo hľadá zbytky dinosaurov.       Romana, IV.B 
Doktorom, lebo chce pomáhať ľuďom.            Tibor, IV.B 
Andreou Sklenaříkovou, lebo je slávna modelka.         Michalka, IV.A 
Moderátorkou, chcela by som byť slávna.             Ivana, V.C 
Spidermanom, aby som strieľal pavučiny.                        Denis, V.C 
Coperfieldom, lebo ma baví robiť pokusy a čarovať.         Ivan, VII.A 
 
                         pýtali sa Mortishia, Silonka, Paťa 
 

Kútik pre najmladších 

 
 
Poskladajte písmená tak, aby vám vyšli štyri mená príslušníkov 
národov: 
E  CH  Č  L  S  O V  K  Á 
      S  U  R   R  U B  L  H  A 
Hrebeňovka 
 
Čo nemá robiť žiak v škole? 
1        2        3       4        5               

Zvisle: 1. Číslo 8 napíšte slovom. 
            2. Nástroj na písanie. 

3. Na stoličke sa s... 
4. Viliam domácky. 

                       5. Čo robí kôň s vozom. 
 
Súvislosť 
Tieto slová spolu súvisia. Jedno sem nepatrí. Uhádneš ktoré? 

1.) BARAN 2.) RAK 3.) ŠKORPIÓN  
4.) MAČKA 5.) LEV 6.) BÝK 
 

 
Čo sem nepatrí? 
Ktorý výraz medzi uvedené nepatrí? 
a) MAKRELA TRESKA TUNIAK SLEĎ 
 LOSOS VEĽRYBA SARDINKA  
 
b) TAJFÚN BÚRKA SLNKO  
 CYKLÓN HURIKÁN VÍCHRICA 
 

 D  I  O  A  
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Z redakčnej pošty 

                              
 
Ďakujeme vám, že nám posielate svoje názory. Je ich 

dvadsaťsedem. Od minulého čísla ste sa polepšili, ale môžete nám 
posielať aj viac, pretože asi 150 odberateľov nám neposlalo nič. Tak 
a teraz k vašej pošte. Z 27 návratiek bolo 20 jednotiek, 1 jedna mínus 
a šesť dvojok. Priemerná známka je 1,23. A prosíme Natálku 
Činčilku, aby nám nehádzala  do schránku takú kritiku, a keď sa jej 
náš časopis nepáči, nech si ho nekupuje. Hlavne nech uvedie svoje 
pravé krstné meno, lebo takých činčiliek by bolo... Najviac ste chceli, 
aby sme viac písali o futbale – športe, horoskopy a zaujímavosti. 
Budeme sa snažiť vyhovieť vám všetkým. Pre našich stálych 
kupujúcich máme prekvapenie - zlosovanie o tri darčeky. 
 

Od budúceho čísla plánujeme zaviesť novú rubriku Pošta pre 
teba, do ktorej budete môcť anonymne posielať odkazy svojim 
spolužiakom. Samozrejme, že žiadne intímnosti a vulgárnosti 
neuverejníme. Možno vám pomocou tejto pošty pomôžeme urovnať 
vzťahy s rozhádanou kamarátkou, alebo si nájdete spriaznenú dušu, 
ktorá bude mať s vami rovnaké záujmy. Tešíme sa už v najbližšej 
pošte na vaše odkazy, pozdravy, blahoželania k sviatkom, 
k úspechom a podobne. Do rubriky sa môžu zapojiť aj učitelia 
a aspoň takouto formou napísať svojim miláčikom to, čo majú už 
dlho na duši. 

 
           pripravili Lulu, Renáta, Mira 
 

Riešenia úloh  
 
Zábavný kútik 
Maľovaná krížovka – Tuleň s loptou. 
Osemsmerovka - ... v komore lízal lekvár. 
Aký je tvoj zrak? – Žiadne číslo nechýba. 
Hlavolam – 30 – vynásob postupne čísla okolo trojuholníka. 
Hľadaj chýbajúce číslo – 20 – začni v ľavom hornom rohu, v smere 
hodinových ručičiek sa čísla zdvojnásobujú. 
Kto vie, uhádne! 
Z prázdneho./ Aby im nespadli nohavice./ Nosom./ Jazdec./ 
Muzikanti./ Iba jeden, ostatné už nie sú nalačno./ Perina./ Somár 
ušami./ Do polovice, potom už beží z hory./ Dva osly./ Pekár./  Lebo 
jej muž je baran./ Cisterna s mliekom./ Diera./ Keď nasadá na koňa./ 
Zašíva sa v tme./ Veľké blato./ Zobudiť sa./ Lebo keby sa zatvorili 
obe, nič by sa nedalo trafiť./ Podľa odtlačkov prstov na 
tvarohovníku./ Lebo predné i zadné dvere sú už za dedinou./ Žaba 
v odšťavňovači./ Zje požiarnika./ Keď je váha pokazená./ Ľadovcom. 
Kvíz 
5 – 7 netopierov 
Nespoznal by si upíra, ani keby sa ti zahryzol rovno do krku. Maj sa 
na pozore! 
8 – 12 netopierov 
Spoznáš upíra iba vtedy, keď na teba vycerí zuby. Upíry sú však 
rafinované, takže by mohlo byť i neskoro. Pozor! 
13 – 16 netopierov 
Nepreháňaj! Každý, kto sa správa nezvyčajne, nemusí byť hneď 
upírom. Hľadaj presvedčivejšie dôkazy! 
Kútik pre najmladších: 
Poskladajte písmená – Čech, Slovák, Rus, Bulhar. 
Hrebeňovka – Odpisovať. 
Súvislosť – Okrem mačky sú všetky zvieratá označením znamení 
zverokruhu. 
Čo sem nepatrí?- a) Veľryba, lebo je cicavec, ostatné sú ryby. 
b) Slnko, lebo je hviezda a ostatné sú meteorologické faktory. 
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