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14. február patrí zamilovaným 
 
 
 

 
 

 

Zamyslenie na úvod 
 

O sv. Valentínovi vzniklo veľa legiend, ktoré sa zhodujú snáď 
len v tom, že žil v 3. storočí v Ríme a zomrel v roku 269. Nie je 
možné presne povedať, ani čím v skutočnosti svätý Valentín bol, 
nakoľko niektoré legendy ho popisujú ako kňaza, iné zase ako lekára.  
           Najznámejšia legenda je o svätom Valentínovi lekárovi a 
kňazovi z obdobia, keď kresťanstvo ešte nebolo natoľko v obľube, 
ako v neskorších obdobiach. Jedného dňa sa stalo to, že si pre 
Valentína, na pokyn cisára Claudia, prišiel žalárnik a odviedol ho do 
väzenia. Vo väzení sa Valentín zamiloval do slepej dcéry žalárnika. 
Nakoľko bol Valentín odsúdený na smrť, v deň popravy na kartičku 
napísal svojej láske: „Od Tvojho Valentína". Takto vraj vznikla aj 
prvá tzv. Valentínka, ktorú si od toho času dávajú zamilovaní ľudia.   
          Tiež kresťania prijali tento starobylý zvyk a spojili ho so 
svojím svätcom Valentínom, mučeníkom, za vlády cisára Claudia II. 
Duševne chorý cisár sa vraj rozhodol zrušiť manželstvo, pretože 
ženatí muži podľa neho neboli dobrými vojakmi. Kňaz Valentín 
napriek zákazu sobášil mladých ľudí a sám ľúbil žalárnikovu dcéru, 
za čo bol uvrhnutý do väzenia a popravený. Posledný odkaz, ktorý 
Valentín poslal dcére väzenského dozorcu pred svojou smrťou, 
zakončil slovami: „Od Tvojho Valentína". Od toho času v deň 
sviatku svätého Valentína  si posielajú a dávajú zaľúbení ľudia tieto 
„Valentínky" s vyznaním lásky. 
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Zábavný kútik 

 
Osemsmerovka 
Jeden: „Prečo mi stojíš v ceste?“ 
Druhý: „....(tajnička má 9 písmen + !).  
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AGENT – AKORD – HANBA – HODINY – KONGO – KONOPA – 
MELASA – ODPADY – OFINA – OKENA – OTRAS – PALICA – 
PARÁK – PAROM – PASTOR – POLKA – POMYJE – POSTUP – 
PRELOM – PRIEMETNE – PRÍRODA – PRÍVAROK – PROMÓCIE – 
RÁKOŠ – REKLAMÁCIA – SLAMKA – TRIKOT - TRIKY  
 
Indície 
Na základe siedmich indícií určite kľúčové slovo (pojem), ktoré tieto 
náznaky bezo zvyšku spája. Na súvislosť medzi hľadaným slovom 
a siedmimi indíciami už musíte prísť sami. Príklad: 1. BOH, 2. 
DIELO, 3. HODINKY, 4. POTLESK, 5. STOJKA, 6. SVADBA, 7. 
VEŠTKYŇA. Riešenie: RUKA (božia ruka, priložiť ruku k dielu, nosia sa 
na ruke, tlieskanie rukami, stoj na rukách, požiadať o ruku, veštenie 
z ruky). 

1. OSUD  5. NEBO 
2. ODZNAK  6. ŠŤASTIE 
3. PRICEZNÁ 7. DEMITRA 
4. FILM 

 

Zábavný kútik 

 
Aký predmet ukrývajú čísla? 
Pospájaj postupne za sebou body označené číslami deliteľnými 
desiatimi. 
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Doplňovačka 
 
Kedy slávia zaľúbení svoj sviatok? 
                          1    2    3    4    5    6    7    8    9   10 

            
          
          
          
          

1. Mužské meno 4.11.;   2. Vyhynutí Indiáni;   3. Joker;   4. Potomok; 
5. Patriaci otcovi;   6. Daj niekomu niečo ako dar;   7. Vstup po 
anglicky;   8. Jemný, citlivý;  9. Je na mieste nula;  10. Literárny 
druh, ktorého základom je dej, príbeh. 
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Poznáme ich? 

                                                        
V dnešnom čísle časopisu sme položili niekoľko otázok p. učiteľovi 
Kapusníkovi. 
1.Žiaci v našej škole si vás spájajú vždy s výučbou počítačov. Učíte 
radšej počítače, matematiku alebo fyziku? 
Najradšej učím fyziku, pretože ma odjakživa baví, lebo som technický typ. 
Aspoň dúfam! 
2. Venujete sa počítačom aj vo svojom voľnom čase? 
Veľa voľného času nemám, ale ak áno, vypĺňam ho aj počítačmi. 17 rokov 
sa venujem počítačom a programovaniu. 
3. Boli ste triednym učiteľom. Nechýbajú vám vaši „vlastní“ žiaci? 
Občas chýbajú, niekedy ma prídu pozrieť. Ja mám všetkých žiakov rád ako 
vlastných, aj keď nie som triedny. 
4. Sú medzi našimi žiakmi počítačoví géniovia? 
Neviem, či géniovia, ale mnohí sa dosť rozumejú  počítačom. Nebudem 
menovať, aby im sláva nestúpla do hlavy, ale oni vedia, ktorí sú to. 
5. Aké sú vaše záľuby okrem počítačov? 
V poradí je to takto: rodina, život, príroda, bicyklovanie. 
6. Rád cestujete? Je krajina, ktorú túžite navštíviť? 
Rád som na rôznych miestach, ale nerád tam cestujem. Láka ma juh 
Francúzska. 
7. Váš obľúbený: spevák/skupina – nechcem nikoho uprednostňovať, ale 
mám rád väčšinou slovenské skupiny; 
- herec/herečka – Harrison Ford a jeho film Utečenec; Demi Moorová, zo 
slovenských Króner vo filme Obchod na korze. Okrem toho mám rád české 
komédie 70.-80. rokov; 
- životné krédo – „Len život, ktorý žijeme pre iných, stojí za to.“(Einstein); 
- kniha – E.M.Remarque: Na západe nič nového; 
9. Ako si predstavujete život o 100 rokov? 
Neviem, ale dúfam, že ešte bude svet svetom a že bude lepší. 
10. Aký by mal byť ideálny žiak? 
Ktorý by sa učil pre vedomosti a známka by bola pre neho iba „vedľajším 
produktom vzdelávania“. 
11. Toto číslo časopisu je venované hlavne sv. Valentínovi. Čo by ste 
odkázali našim (iste viacerým) zaľúbeným žiakom? 
Aby nestrácali nádej! (smiech...) 
                Za rozhovor pre čitateľov ďakujú Veve, Mortishia.  

Spýtali sme sa našich učiteľov 

 
1. Aká bola vaša prvá láska a kde ste sa zoznámili? 
Samozrejme v školských laviciach. Bola som ôsmačka, chodil do vedľajšej 
triedy. Bol vysoký, tmavovlasý a vždy usmiaty. Naše cesty sa rozišli, až keď 
sme sa dostali každý na inú strednú školu. Ale náhoda chcela, že môj milý 
sa dostal do triedy s mojím bratom. Takže ešte dlho som mala o ňom presné 
informácie. 
           p. uč. Valachová 
Prvá láska bola proste prvá. A kde sme sa zoznámili? No predsa – v škole.       
                                           p. uč. Lichá 
Mojou prvou láskou bol môj manžel, s ktorým som chodila 7 rokov a žijeme 
spolu 30 rokov. Zoznámili sme sa  na strednej škole. Ja som bola 
najmladšia, on najstarší. Počas basketbalového turnaja nám najstarší 
spolužiaci fandili a podporovali nás v hre. Turnaj ako prváčky sme vyhrali. 
Počas prestávky som si sadla na lavičku a klasicky som sa ho spýtala: 
„Koľko je hodín?“ Po turnaji ma šiel odprevadiť a sme spolu až doteraz.
                                                                  p. riaditeľka 
Prvú lásku som prežila ako 17-ročná gymnazistka na výmennom pobyte 
študentov. Bola to najromantickejšia, najnevinnejšia a najplatonickejšia 
láska. Najkrajšie je to, že môj prvý obdivovateľ mi doteraz posiela vianočné 
blahoželania s prianím len toho najlepšieho pre moju rodinu. 
                                                                                                 p. uč. Manzone
                                                  
2. Aký máte názor na prvé lásky v školských laviciach? 
Prvé lásky patria do školy. Práve preto sa do nej v tých chvíľach o to viac 
tešíme. Sú nezabudnuteľné, krásne, tajomné. 
            p. uč. Valachová 
Myslím si, že patria do školských lavíc, sú to asi tie najkrajšie zážitky, na 
ktoré v budúcnosti budeme spomínať v súvislosti so školou.  
                                           p. uč. Lichá 
Myslím si, že sú hnacím motorom a vzájomne sa podporujú k správnym 
veciam. Ja som na spolužiaka, ktorý sa mi na základnej škole páčil, kladne 
vplývala, dokonca som mu prepisovala poznámky, len aby bol úspešný. 
Často som mu povedala učivo z domácej úlohy pred hodinou, aby dostal 
dobrú známku.                  p. riaditeľka 
Ak sú v rámci slušnosti a pod decentným dozorom a spoluprácou rodičov, 
tak je to v poriadku.                                                                 p. uč. Manzone 
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Zaujímavosti od A po Z 
Pomohli sme Tatrám 

Kalamitu vo Vysokých Tatrách môžeme považovať za 
najväčšiu ekologickú katastrofu na Slovensku za posledných sto 
rokov. Je to tak strašné, že sedemdesiat rokov nebudeme vidieť taký 
les, o aký sme tu prišli.  

Následkom kalamity sa zvýši povrchový odtok vôd, čo zvýši 
riziko povodní, zvýši sa nebezpečenstvo erózie, celkom iste sa zmení 
mikroklíma, zmení sa flóra i fauna. Klimatické vplyvy Vysokých 
Tatier sa zrejme úplne zmenia, ale akým spôsobom, ťažko teraz 
odhadnúť.  

Vážnym problémom bude likvidácia škodcov, ktorí sa 
rozmnožia. Celoplošná aplikácia chemikálií bude takisto nebezpečná, 
pretože to môže ohroziť vodné zdroje.  

Obnovou zničeného lesa dôjde k zmene charakteru 
Tatranského národného parku (TANAP). Pozitívom v súčasnej 
situácii je to, že nad kalamitnou zónou zostali prirodzené lesy stáť. 
Ide o porasty pod hornou hranicou lesa, v najprísnejšej zóne ochrany.  

 
V decembri 2004 sme aj my prispeli na konto obnovy našich veľhôr. 
Na číslo účtu  VÚB: 1920768551/0200 žiaci a učitelia poslali: 
- po 100 Sk triedy – I.A, I.B, II.A, II.C, III.A, III.B, IV.B, V.A, 
VI.A, VI.B, VII.A, VII.C, VII.D, VIII.B, VIII.C, IX.A, IX.B, 
IX.C; 
- sumu 200 Sk trieda II.B; 
- po 100 Sk učitelia – p. uč. Bezáková, Lichá, Oravcová, Muchová. 
Spolu sme nazbierali 2400 Sk. 

Zaujímavosti z ríše zvierat 

 
Bonobo 
Bonobo (pygmejský šimpanz) je našim najbližším žijúcim 
príbuzným, 99 percent génov máme rovnakých. Bonobo bol 
posledným veľkým primátom, ktorého veda objavila – stalo sa to až 
v roku 1929. Teraz mu však hrozí vyhynutie. 
 
Nesmrteľnosť mena 
Máme pre vás recept, ak chcete zvečniť svoje meno. Venujte sa 
biológii. Objavy nových živočíšnych či rastlinných druhov dávajú 
priestor na ich pomenovanie. A pre ich hrdého objaviteľa nie je nič 
jednoduchšie, než ich pomenovať podľa seba. 
 
Rekordný albatros 
Najväčšie rozpätie krídel zo všetkých dnes žijúcich vtákov má 
albatros sťahovavý (Diomedea exulas). Pred niekoľkými rokmi sa 
americkej posádke z lode Eltanin podarilo odchytiť samčeka 
s rekordným rozpätím krídel až 3,63 m! 
 
Hmyz ako hobby 
Človek môže mať rôzne koníčky. Mnoho ľudí sa zaujíma o prírodu 
a mnohí chovajú nejaké to zvieratko. V španielskom Madride jeden 
mladý nadšenec prírody venuje všetok svoj voľný čas hmyzu. Rôzne 
pestré, pekné i menej pekné exempláre zapĺňajú celý jeho byt. 
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Poznáme ich? 

 
Skoro v každej triede máme žiakov, ktorí vynikajú v športe, kultúre 

alebo vo vedomostných súťažiach. Medzi popredných športovcov sa 
svojimi vynikajúcimi úspechmi zaraďuje Denis Kuchárik z VIII.D triedy. 
Aby sme ho predstavili všetkým našim čitateľom, položili sme mu niekoľko 
zvedavých otázok. 
 
1. Akému športu sa venuješ vo svojom voľnom čase? 
    Vo svojom voľnom čase sa venujem plávaniu. 
2. Za ktorý klub pretekáš? 
    Plávam za ŠK Topvar Topoľčany. 
3. Aké úspechy si dosiahol v tomto školskom roku? 
    Dosiahol som rôzne úspechy, no najlepšie asi v nemeckom Fűssene.          
V októbri sa tu konali preteky, kde som získal 7 zlatých, 2 bronzové a 1 
striebornú medailu. 
4. Čo ťa najbližšie čaká, na aké preteky sa pripravuješ? 
    Momentálne ma najbližšie čakajú preteky Bratislava Orca v termíne 5.-6. 
februára v Bratislave a s ostatnými termínmi ma oboznámi tréner. 
5. Kam by si to chcel dotiahnuť vo svojej plaveckej kariére? 
    Chcel by som to v plávaní dotiahnuť čo najďalej, možno aj na olympiádu. 
6. Zostáva ti ešte čas aj na iné „koníčky“? 
    Bohužiaľ nie, trénujem dvojfázovo. Každý deň chodím domov vo 
večerných hodinách a zostáva mi čas len na učenie. 
7. Tvoja obľúbená: farba – modrá 
          jedlo – pizza 
          zviera – pes. 
8. Máš nejaký životný vzor, kto na teba najviac vplýva? 
    Ešte nemám životný vzor, ale najviac na mňa vplýva tréner. 
9. Ktoré z ocenení, čo si doteraz získal, považuješ za najväčší úspech? 
   Všetky získané ocenenia sú pre mňa úspechom, no najviac si vážim 
preteky v Mníchove, v olympijskom bazéne. Získal som tam 5 zlatých, 3 
strieborné a 1 bronzovú medailu. 
 

Ďakujeme za rozhovor a v mene čitateľov a redakčnej rady prajeme 
veľa úspechov, rekordov a bohatú plaveckú kariéru. 
 

Kto vie, uhádne! 

 
 
Kto je najrýchlejší maliar? 

Čo robí hus, keď stojí na jednej nohe? 
Čo je to  HAVANA? 
 Čo majú spoločné minisukne a vysokorýchlostný internet? 
Prečo má nočník ucho? 
 Prečo blondínky nosia krátke rukávy? 
Aká je priemerná rýchlosť manželky v supermarkete? 
 Nad čím rozmýšľa blondínka, keď čaká dvojčatá? 
Koľko babiek roztláča auto? 
 Čím sa od seba odlišujú muž a počítač? 
Čo je maximálna škuľavosť? 
 Podľa čoho sa pozná, že muž robí plány do budúcnosti? 
Prečo je v Ríme toľko kostolov? 
 Ako zhodí blondínka pár kíl? 
Ktoré zviera je najprítulnejšie? 
 Kde sa blondínka nestratí? 
Lezie to po stene a klopká to. Čo je to? 
 Prečo sú záhorácke fašírky také tvrdé? 
Prečo majú blondínky hlavu? 
 Ktorá blondínka je najmúdrejšia? 
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Horoskopy 

         
Aký bude pre vás rok 2005? 
BARAN – Ste energickí, so silnou vôľou, ktorá sa nebojí rizika. Niekedy 
impulzívni, ale vždy odvážni a pozitívni, ale aj citliví a praktickí. 
BÝK – Tento rok môže pre vás znamenať vykročenie novým smerom. Aj 
napriek tomu, že máte radi istotu a nie ste príliš naklonení zmene. Všetko 
treba raz vyskúšať. 
BLÍŽENCI – Viete o tom, že ste šťastní ľudia? Prevažnú časť roka zdoláte 
v optimistickej nálade. Úspešne zvládnete všetky intelektuálne výzvy. Žiaci 
hravo zvládnu tento školský rok. 
RAK – Ste sentimentálni a srdeční – to hovoria hviezdy. Svet okolo seba 
vnímate cez emócie, čo neprispieva k vašej vnútornej harmónii. Skúste 
v rozhodujúcich chvíľach uprednostniť rozum pred citmi. 
LEV – Ste ideálni partneri pre významných ľudí, s ktorými sa budete môcť 
predvádzať. Ste vášniví, nároční, milujúci luxus a drahé dary. Pozor, aby ste 
nezabudli byť šťastní! 
PANNA – Priatelia o vás vedia, že ste pracovití, svedomití, so zmyslom pre 
detail, niekedy možno až príliš puntičkárski. Práve vďaka tomu budete 
veľmi úspešní. 
VÁHY – V tomto znamení sa rodia zväčša milí a sympatickí ľudia, 
príťažliví, so zmyslom pre vkus. V spoločnosti sa cítia ako ryby vo vode. 
Pokojne sa ďalej zdravo zabávajte. 
ŠKORPIÓN – Váš filozofický postoj k životu a racionálne myslenie sú 
v tomto roku potenciálom, ktorý by ste nemali premárniť. Nezabúdajte ale 
chvíľkami prejaviť aj svoje city. 
STRELEC – Sympatickí a láskaví, šarmantní a rozšafní, s túžbou milovať 
a byť milovaní – takto bude vyzerať váš rok. Čo viac môžete chcieť? 
KOZOROŽEC – Vďaka originalite a skvelým nápadom sa vám počas roka 
podarí vyriešiť aj niekoľko rokov trvajúce problémy. Všetko sa vám bude 
dariť. 
VODNÁR – V tomto roku budete mať toľko energie, že ju budete môcť 
rozdávať. Dajte si pozor, aby vám niečo z nej predsa len zostalo. 
RYBY – Hviezdy vám na tento rok sľubujú postup na rebríčku kariéry, 
žiakom veľké úspechy v škole. Využite to! 
 

Smiech lieči 

 
Turista sa pýta ľudožrúta: 
„Toto je váš rodinný album?“ 
„Kdeže! To je moja kuchárska kniha.“ 

 
Pripláva krokodíl k rybárovi a hovorí mu: 
„No čo, berú, berú?“ 
„Hmm, ani nie. Ešte ani jeden záber ...“ 
„Tak vieš čo, kašli na ryby a poď sa kúpať.“ 

 
„Prosím si škatuľku sardiniek.“ 
„Aké si želáte? Máme portugalské, ruské, nórske ...“ 
„To je jedno. Ja sa s nimi nebudem rozprávať.“ 

 
Stonožky sa rozhodli ísť na prechádzku, a tak samček chytil samičku 
za rameno, za rameno, za rameno, za rameno ... 

 
Na maškarnom plese: 
„Ten muž ma neustále prenasleduje. Čo mám robiť?“ 
„Daj si dolu masku.“ 

 
„Tak čo, Dežo, už si si našiel prácu?“ 
„Našiel, našiel. Ale pretože som poctivý človek, tak som ju aj hneď 
vrátil.“ 

 
Miško príde domov a kričí mame: 
„Mami, ocko sa vracia z práce. Čo mu mám ukázať ako prvé? 
Vysvedčenie, zatykač alebo zhorenú kuchyňu?“ 
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Absurdné zákazy 
Hovorí sa – iný kraj, iný mrav. Taktiež sa vraví, čo nie je zakázané, je 
dovolené. Aby ste vedeli, čo si na cestách môžete dovoliť, prinášame vám 
prehľad zákazov z rôznych kútov sveta. 
Holandsko 
* Zakázané je predávať pivo a víno, podávanie miešaných nápojov po 
jednotlivých pohároch je však povolené. 
Švajčiarsko 
* V byte je po 22. hodine zakázané splachovať záchod. 
* Ak si necháte kľúče od auta vo vozidle a auto opustíte nezamknuté, 
potrestajú vás. 
Austrália 
* Deti nesmú kupovať cigarety, ale celkom legálne ich môžu fajčiť. 
* Žiarovky môžu vymieňať len elektrikári z povolania. Porušenie sa trestá 
finančnou pokutou. 
Čína 
* Zachrániť topiaceho sa je protizákonné, lebo sa tým zasahuje do jeho 
osudu. 
* V jednej domácnosti je povolené mať len jedno dieťa, za druhé hrozí 
pokuta. 
Oklahoma 
* Ak sa majú na súkromnom pozemku zísť tri psy alebo viac psov, 
potrebujú na to povolenie od starostu. 
Indiana 
* Občania nesmú ísť najmenej štyri hodiny po konzumovaní cesnaku do 
kina či divadla a cestovať električkou. 
Kalifornia 
* Nastraženie pasce na myši bez poľovníckeho listu je porušením zákona. 
Kórejská republika 
* Dopravní policajti sú povinní hlásiť všetky úplatky, ktoré dostanú od 
motoristov. 
Thajsko 
* Pri šoférovaní musí mať vodič oblečenú košeľu. 
Západná Virgínia 
* Čo človek zrazí na ceste, to si môže vziať domov na večeru. 
Singapur 
* Občania nesmú chodiť nahí ani doma, lebo sa to pokladá za 
pornografiu.  

 

Poučme sa 
Paľko sa bál chodiť do školy 

Príbeh Paľka, tretiaka, sa odohral na vidieckej základnej škole. 
Chlapec pochádzal z rodiny, kde boli rodičia rozvedení. Otec odišiel 
pracovať do Čiech. Paľko žil so staršou sestrou u mamy, ktorá bola 
zamestnaná v družstve a odchádzala každé ráno skoro do práce. Povahu mal 
priateľskú, bol dobrák a veľmi vďačný. Často sa rozdelil aj s posledným, čo 
mal. Za kladné vlastnosti bol v triede obľúbený. 

Jedného dňa sa mu však prihodila nemilá vec. Zapáčili sa mu 
obyčajné farebné etiketovacie lepky, ktoré som mala v skrinke pod 
nástenkou a Paľko si z nich niekoľko „odtočil“. To však nemal robiť. 
Uvidel ho pri tomto „požičiavaní“ spolužiak Mišo. A problém bol na svete. 
Mišo pohrozil, že to naňho nažaluje. Paľko sa začal báť následkov svojho 
činu, a preto prosil Miša, aby to neprezradil. Ten neváhal a pohotovo 
zareagoval: „Nenažalujem to triednej učiteľke, ale musíš mi nosiť desiatu!“ 
Paľko súhlasil. Takto to pokračovalo takmer celý týždeň. Mišo začal svoje 
požiadavky stupňovať. Raz požadoval jedlo, inokedy drobné veci a často aj 
peniaze. Jedného dňa neprišiel Paľko do školy. Neprišiel ani na druhý deň. 
Keď chýbal aj po tretíkrát, spýtala som sa staršej sestry, čo je s ním. Sestra 
mi tvrdila, že ráno odišiel do školy. Ale nikdy do nej neprišiel. Potuloval sa 
v okolí zdravotného strediska celé dopoludnie. Pozvala som matku do školy 
na pohovor o dochádzke jej syna.  

Prišli ráno obaja, Paľko i mama. Obaja plakali. Po chvíľke som sa 
konečne dozvedela, že Paľko sa bál chodiť do školy z dôvodu príliš 
veľkých nárokov spolužiaka Miša. Do tejto nekalej činnosti boli zapletení 
aj Mišovi rodičia, ktorí začali postupne požadovať od Paľka stále viac jedla 
a aj peniaze. Chlapcovi sa vyhrážali a psychicky ho týrali. Keď som sa to 
všetko dozvedela, povedala som Paľkovi, že mi o celom priestupku mohol 
prísť povedať a ja by som mu bola dala etiketovacích lepiek, koľko by len 
bol chcel.  

Čin Miša sme všetci hodnotili ako šikanovanie a psychické týranie 
spolužiaka. Všetci spolužiaci ho za takéto správanie veľmi odsúdili. Paľko 
bol ešte dlho pod vplyvom nepríjemných zážitkov, ale ostatní spolužiaci mu 
pomohli zabudnúť, a tak sa postupne  prestal duševne trápiť. 

            Príspevok podľa skutočnosti napísala pani riaditeľka.  
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Kvíz 

 
Veríte v osud? 
Na otázky odpovedajte áno, nie, neviem, občas. 
1. Využijete každú príležitosť na to, aby ste si dali vyveštiť 
budúcnosť osobám, o ktorých je známe, že to vedia? 

* * * 
2. Radi čítate články o jasnovidcoch? 

* * * 
3. Veríte tomu, že vešteniu sa dá naučiť? 

* * * 
4. Vidia jasnovidci aj do minulosti? 

* * * 
5. Myslíte si, že v stave hypnózy je možné preskúmať minulosť 
svojich predkov do x pokolenia? 

* * * 
6. Keby ste mali možnosť, dali by ste sa uviesť do stavu hypnózy? 

* * * 
7. Veríte tomu, že sny hovoria pravdu? 

* * * 
8. Viete, v ktorom časovom rozpätí sa zvyčajne snívajú veštecké sny? 

* * * 
9. Často otvárate snár, aby ste si hneď ráno váš sen správne vyložili? 

* * * 
10. Viete, čo značí, keď sa vám sníva o plači a utrpení? 

* * * 
11. Máte svoj talizman? 

* * * 
12. Vašej priateľke/priateľovi predpovedali tragickú udalosť v rodine. 
Veríte, že sa musí splniť? 

* * * 

Vlastná tvorba 
Zimné prekvapenie 
 V jedno krásne zimné ráno sa nad krajinou vznášal sypký 
sneh. V tejto krajine v neveľkom domčeku bývala rodina s dvomi 
deťmi. Boli to Katka a Maťko. 
 Deti sa zobudili a neskôr sa išli sánkovať na strmý kopec pri 
ich záhrade. Zobrali sane, povedali rodičom, kam idú a vybehli do 
zasneženej krajiny.  
 „Maťko, pusti ma dolu kopcom,“ prosíkala Katka, ktorá 
sedela na snehu. 
 „Najprv pôjdem ja, až potom ty,“ povedal Maťko, ktorý letel 
strmým kopcom ako víchor. Ešte stihol zamávať mame, ktorá ich 
volala na dobrý čaj a výdatnú večeru. 
 „Dnes sa už sánkovať nepôjdete!“ povedala mama s prísnym 
pohľadom. 
 „Prečo?“ opýtali sa deti so smutným výrazom na ich 
tváričkách. 
 „Ideme k starkej, potešiť ju návštevou, nech nie je tak dlho 
sama.“ 
 O chvíľu už aj boli u svojej starkej a veselo volali: „Ahoj, 
starká!“ 
 Zrazu Maťko zvolal: „Katka, poď sem, niečo ti ukážem!“ 
Katka nedočkavo bežala za ním. Na chodbe u starkej našli malého 
psíka. 
 „Je nádherný! Ako sa volá?“ pýtali sa deti jeden cez druhého. 
 „Deny,“ povedal zrazu Maťko s úsmevom.  Po chvíľke sa 
rozlúčili so starou mamou a išli domov.  

Od toho času chodili deti za starkou a aj za novým kamarátom 
– Denym. A starká už nebola sama. Mala veľkú radosť, keď za ňou 
niekto prišiel. Tak dostali deti od rodičov a starkej zimné 
prekvapenie. 
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Vlastná tvorba 
Zabudnutý Valentín 
 
 Jedného februárového dňa, presnejšie 14. februára, presne na 
sviatok svätého Valentína, sa stala takáto nemilá príhoda. 
            Petrík a Katka boli pekný zaľúbený pár. Práve v tento deň 
však na seba zabudli. Celý-celučičký rok mysleli na to, ako Valentína 
spolu krásne oslávia. Tešili sa na tento sviatok. Prišli však rôzne 
povinnosti, ako sú skúšky, polročné písomky. Ničím sa neobdarovali, 
nikde nešli. Večer sa Peter učil a ani nepomyslel na ten deň, ktorý si 
celý rok ukladal do pamäte. Katka pozerala televízor a tiež si na 
Valentína ani nepomyslela. 
            Ráno, keď si Katka pozerala kalendár, úplne stratila dych. 
Vtedy sa jej vyjasnilo. Peter si tiež pozrel dátum v kalendári, 15-ty 
február, a vtom si uvedomil, že minulý deň bol Valentín.  
            Hneď sa stretli a priznali si, že obaja zabudli na sviatok 
zaľúbených. 
            ,,No nič, veď budúci rok si hádam kalendár včas pozrieme,“ 
zhodli sa spolu a už si zaľúbene hrkútali. 
           Držme im palce, aby tohtoročný Valentín bol pre nich ozaj 
šťastný. 
                                                                                          Kristína, V.C                                                            
 

 

Čítanie z Malej slonoknihy 
 
Zamilovaný slon 

 

 
 

Zamilovaný slon na rozdiel od ľudí miluje len a len slonicu. 
Nemá rád peniaze, majetok alebo spoločenské postavenie, ale len 
a len slonicu. Zamilovaný slon je schopný všetkého. Prenáša ešte 
ťažšie bremená na ešte väčšie vzdialenosti ako predtým, než sa 
zamiloval. Vytrubuje po nociach roztúžené melódie, píše chobotom 
do piesku „LOVE“, čo znamená v istom svetovom jazyku „láska“. 
Pretože slovenčina nie je svetovým jazykom, „love“ prekladáme ako 
„peniaze“. Ale slonovi, keď je zamilovaný, nikdy nejde o peniaze, ale 
vždy a vždy o slonicu. 

 
Slon banánový 
Pestuje sa hlavne v subtropických pásmach Afriky a Indie. Dáva 
úrodu 3 až 4-krát do roka. Plantážnici v snahe zvýšiť úrodu začali 
banánové slony práškovať umelými hnojivami, pesticídmi 
a herbicídmi. Výnosy sa síce zvýšili, ale nepriaznivý dopad hnojenia 
nielen na slony, ale aj na ekologickú situáciu v Afrike a v Indii 
vyvolal celosvetovú vlnu protestov, ktoré sa napokon skončili 
úspechom. Namiesto umelých hnojív museli plantážnici začať 
používať prírodné hnojivá. 
 
 
Marián Vanek: Malá slonokniha 
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Učíme sa jazyky  
Páči sa vám spevavá taliančina? Prinášame vám známu ľúbostnú 
pieseň, ktorú spieva Toto Cutugno. 
 

Solo noi    Iba my 
E mi diceva:    Vravela mi: 
io sto bene con te,   je mi dobre s tebou, 
e mi diceva:    vravela mi: 
tu sei tutto per me.   ty si pre mňa všetko. 
Se non e´ l´amor´,   Ak to nie je láska, 
dirmi lo tu, cos´e´,   povedz mi ty, čo to je, 
si ha dormentava   zaspávala  
abracciando sia me.   objímajúc ma. 
 
Mi risvegliava    Zobúdzala ma 
con un bacio e un café  s bozkom a kávou 
e poi toccava    a potom ma 
in letto con me.   pohladkala. 
Se non e´ l´amor´,   Ak to nie je láska, 
dirmi lo tu, cos´e´   povedz mi, ty, čo to je 
e poi restava    a potom zostávala 
a parlare di noi:   rozprávajúc o nás: 
 
Solo noi, solo noi.   Iba my, iba my. 
Dirmi, che voi,   Povedz mi, čo chceš,  
ho respiro di noi,   dýcham za nás, 
dirmi che se nessun   povedz, 
modo ti ha latto per amore con me. že láska je naša. 
Le montagne se voi   Znesiem ti hory, ak chceš, 
a diverti se voi   zabav sa, ak chceš, 
dirmi che non sai stare  povedz mi,  
da sola un minuto    že nemôžeš sama 
se non sei con me.   bezo mňa ani minútu zostať. 
 
                                                                      pripravila p. uč. Manzone 

Posielame si SMS 
     

     
Chceš ma? Už ma malo veľa ľudí, niektorí aj 3x! Tí, čo ma mali 
tretíkrát, sa už ani nesťažovali.....S pozdravom infarkt!  
............................................................................................................... 
Naše odborná komisia pre rozvoj kultúry vás vybrala ako model pre 
sochu 2005 s názvom:  
KRÁSA JE POMINUTEĽNÁ, BLBOSŤ JA VEČNÁ!!! 
............................................................................................................... 
Pozor, svetlo na konci tunelu môže byť aj blížiaci sa vlak... 
............................................................................................................... 
Práca ešte nikomu neuškodila. Ale odpočinok tiež nie!!! 
............................................................................................................... 
Láska hreje,....................................................................... 
...............................................................ale uhlie je uhlie! 
............................................................................................................... 
Kto strká hlavu do piesku, nemal by zabúdať, že je mu ešte stále 
vidieť zadok... 
............................................................................................................... 
Výskum ukázal, že ženy možno rozmaznávať rôznymi hračkami. Ako 
najvhodnejšie sa zatiaľ javí Porsche 911!      
............................................................................................................... 
Hrabem sa ihlou v uchu a zrazu......MONO!!! 
............................................................................................................... 
Letí netopier lesom a narazí do stromu : Ja sa s tým walkmanom raz 
zabijem.  
............................................................................................................... 
Leží mucha na chrbte a trepe nožičkami. Letí okolo druhá a pýta sa : 
Aerobic? – Nie, BIOLIT.  
............................................................................................................... 
Chýbaš mi ................................................. 
Veľmi......................................................... 
Strašne veľmiii........................................... 
Skoro ako keď nemám kredit!!! 
                               pripravila Veve 
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Keď príde hosť 

 
Zemiaky „Horec“ 
4 porcie, čas pečenia: 40 minút 
8 veľkých zemiakov 
200 g tvrdého syra 
8 lyžíc smotany na šľahanie 
celá rasca, mleté čierne korenie, soľ, olej 
POSTUP 
Očistené zemiaky prekrojíme po dĺžke na polovicu. Uložíme ich na 
vymastený plech, osolíme, okoreníme, pokvapkáme olejom a dáme 
piecť do vyhriatej rúry. 
Postrúhaný syr zmiešame so smotanou. Po 30 minútach pečenia 
natrieme rezné plochy zemiakov syrovou zmesou, vrch posypeme 
celou rascou a pečieme ešte 10 minút. 
 
 
Tvarohovo-jablkový koláč 
 Cesto: 300g polohrubej múky, 1 vajce, 150g tvarohu, 100g 
práškového cukru, 6 polievkových lyžíc oleja, 1 polievková lyžica 
sladkej smotany. 
Plnka: 500g tvarohu, 3 vajcia, 120g kryštálového cukru, 50g 
vanilkového pudingu v prášku, šťava z 1 citróna, 750g očistených 
a pokrájaných jabĺk. 
Posýpka: 150g hrubej múky, 100g masla, 100g kryštálového cukru, 
50g pomletých orechov. 
POSTUP: Pripravené cesto rovnomerne rozotrieme na vymastený 
a múkou vysypaný plech. Rozložíme očistené jablká pokrájané na 
tenké pásiky. Zalejeme tvarohovou plnkou, na ktorú rozmrvíme 
posýpku. Pečieme pri teplote 180 stupňov 40 minút. Po upečení 
necháme vychladnúť a posypeme práškovým cukrom. 

Hudobné okienko 

 
Máme svoju školskú hymnu! 
 
Autor hudby a textu: Igor Štrba 
Spev: Hanka Chotárová, Michaela Gogová, Barbora Vrábelová, 
          Karolína Dominová  
 
 Ref.:  Hallo, škola, hej, 
          cudzie reči nás učíš,     
          ty nám dávaš nádej. 
          Hallo, škola, hej, 
          tak krásny a bez nudy, 
          taký život má dej. 
 

1. Naša škola základná, 
    vraj deväť rokov zábavy, 

          základ slovenčiny nám ona dá, 
          zo strachu nemám obavy. 
 Ref.:   

 
2. Šiesta ona v poradí 

          aj s nemčinou nám poradí, 
          zemeguľa, čo má dlhý nos, 
          v angline je predsa boss... OK. 
Ref.:          
 

3. Ona učí nás zo všetkých síl, 
          aby každý pochopil, 
          že vzdelanie človeka 
          je už taká povinnosť odveká. 
Ref.:   
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Blahoželáme k úspechom 

 
Školské športové úspechy: 
Majstrovstvá okresu v plávaní – 23.11.2004 
50 m voľný spôsob –  1. miesto Milan Medo 
            2. miesto Pavol Jelenák 
100 m voľný spôsob – 3. miesto Marián Brázdil 
100 m znak –  2. miesto Michal Fridrich 

          3. miesto Martin Medo 
400 m voľný spôsob – 1. miesto Milan Medo 
100 m motýlik – 2. miesto Pavol Jelenák 
200 m polohový pretek – 3. miesto Lenka Rybanská 
Majstrovstvá okresu v streľbe zo vzduchovky – 25.11.2004 
2. miesto – Dominik Porubský 
3. miesto – Martin Kmotorka 
Majstrovstvá okresu v hádzanej dievčat – 1.12.2004 
2. miesto – Grmanová, Rybanská, Kobidová, Šupová, Ortegová,Majíková, 
      Boháčiková,Liptáková,Kúdelová,Bartoníková,Chabroňová; 
Majstrovstvá kraja v plávaní ZŠ – 14.12.2004 
Našu školu reprezentoval Milan Medo, dosiahol: 
1. miesto 50 m voľný spôsob 
2. miesto 400 m voľný spôsob 
1. miesto 4x50 m voľný spôsob 
1. miesto 4x50 m polohový pretek 
Milan Medo postupuje na Majstrovstvá Slovenska v plávaní ZŠ. 
Majstrovstvá okresu v basketbale chlapcov ZŠ – 27.1.2005 
1. miesto – Jančovič,Jankovič,Hrdlička,Schuchman,Lauko,Omelka, Grác; 

Naša škola sa stala majstrom okresu Topoľčany v basketbale 
chlapcov ZŠ na školský rok 2004/2005. Súčasne žiaci našej školy postúpili 
na majstrovstvá kraja, ktoré sa uskutočnia v Nitre. 
Všetkým reprezentantom našej školy patrí srdečné poďakovanie za vzornú 
reprezentáciu školy. 
                       Spracované podľa podkladov od p. uč. Mikuša 

Spýtali sme sa našich žiakov 

    
Chlapci – naši deviataci: 
 1. V čom by určite malo vynikať dievča tvojich snov? 
* Malo by byť pekné, milé, zhovorčivé, úprimné, vtipné, inteligentné. 
* Mala by byť pekná, mala by športovať, nemala by byť namyslená! 
Mala by vedieť odpúšťať. Mala by ma mať rada a mala by mi veriť. 
* V kráse, múdrosti, zhovorčivosti, mala by mať rada basketbal. 
* Mala by mať peknú postavu. Mala by byť aspoň stredne 
inteligentná, pekná a hlavne by mala mať rada šport! Mohla by byť 
športovkyňa... v skratke – sexy vyšportovaná krásavica! 
2. Akú babu by si určite nikdy nezbalil? 
* Tlstú, škaredú, s ryšavými vlasmi ... 
* Ktorá fajčí, pije veľa alkoholu, je namyslená, nie je úprimná, je 
trápna, nie je aspoň trochu vyspelá, chová sa ako decko... 
* Neinteligentnú a niektoré dievčatá z 8.B... 
 
Dievčatá – naše deviatačky: 
1. Vymenuj tri znaky, v ktorých by mal vynikať chalan tvojich 
snov. 
* Múdry, aby bol gentleman, aby mal rád deti. 
* Inteligentný, sympatický, romantický. 
* Pekný, dobrý, inteligentný. 
* Milý, sympatický, inteligentný. 
2. Čo majú na sebe vylepšiť dnešní chlapci, aby boli 
zaujímavejší? 
* Hlavne, aby sa učili, neboli trápni a nechovali sa ako deti. 
* Aby sa nesnažili byť takí zaujímaví, ako sa snažia. 
* Mali by mať menej sprostých rečí a byť viac romantickí. 
* Nech ostanú sami sebou, vtedy budú najzaujímavejší. 
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Kútik pre najmladších 

 
Skrytý obrázok 
Pospájaj postupne za sebou body označené párnymi číslami a zistíš, 
aký predmet sa na obrázku ukrýva.    
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Ukryté zviera 
 
Vyškrtaj všetky písmená, ktoré sú v tabuľke dvakrát. Zvyšných 7 
písmen prečítaj a zistíš, ktoré zviera sa v tabuľke ukrýva! 
 
 

 
       
 
 
 
 

L C I F E N B V O 
C V P K G M A J F 
K N R B J D M G I 

Z redakčnej pošty 

 
Teší nás záujem o školský časopis, čo dokazujete tým, že ho 
hodnotíte väčšinou na výbornú. Je to ozaj pre nás dobrým 
povzbudením do ďalšej práce. Postupne sa budeme snažiť vyhovieť 
vašim požiadavkám, aby sme písali viac o spevákoch, dávali viac 
doplňovačiek a pod. Tentoraz sme mali ozaj peknú a bohatú tému, 
takže veríme, že bude každý spokojný. 
Trochu nás mrzí, že ste ešte nezareagovali na nami navrhnutú rubriku 
Pošta pre teba, v ktorej sme chceli uverejňovať vaše vtipné odkazy 
spolužiakom, vaše inzeráty (typu – Vymením domácu úlohu z matiky 
za chutnú desiatu a pod.). Nezamieňajte si našu schránku na odkazy 
za odpadkový kôš, svedčí to len o vašej nízkej inteligencii! 
Mrzí nás, ak sa niektorým čitateľom dostalo číslo, v ktorom boli zle 
vytlačené strany alebo nečitateľné slová. So všetkými reklamáciami 
sa obracajte čo najskôr na p. uč. Vystrčilovú. 
Odkaz pre deviatakov – Dievčatá z 8.B neposudzujte podľa tých, 
ktoré sa chodia pravidelne predvádzať do deviatackých tried! 
Dobrá správa!!! 
V školskom časopise budú uverejňované tzv. žolíky, ktoré vám 
umožnia „zachrániť sa“ pred odpoveďou. Budú súčasťou len 
niekoľkých čísel, preto sa nedostanú každému čitateľovi, ale môžeme 
zaručiť, že aspoň jeden žiak z triedy, kde bude odber nad desať 
kusov, žolíka dostane. Použiť ho môžete len raz, vždy hneď ako vás 
učiteľ vyvolá a vy nebudete chcieť odpovedať. Dodatočné 
špekulovanie o tom, že ho použijem, ak by ma chceli hodnotiť horšie, 
ako ja chcem, nie je možné. Tak isto nie je taktné „kšeftovať“ so 
žolíkmi s mladšími žiakmi alebo na niekoho robiť nátlak, aby sa 
svojho žolíka vzdal v prospech spolužiaka. Ak zistíme podobné činy, 
nebudeme žolíkov uverejňovať. Bližšie informácie o časopise 
a žolíkoch nájdete na nástenke umiestnenej vedľa zborovne.                                     
                    p. uč. 
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Riešenia úloh  
Zábavný kútik 
Aký predmet ukrývajú čísla? – Maltézsky kríž. Doplňovačka – Každodenne. 
Osemsmerovka: Tak prejdi! Indície: Hviezda. 
Kto vie, uhádne! 
Zrkadlo; Jednu nohu má skrčenú; Údiv pri vstupe do kúpeľne: Ha, vaňa!; Krátky 
prístupový čas; Aby počul, keď sa ciká vedľa; Preto, aby vedeli, kde sa im zohýba 
ruka; 2000 Sk/hod; Koho je to druhé; 56, 50 sedí v aute, 5 na streche a 1 ide po 
pomoc; Počítaču stačí povedať všetko len raz; Keď ti slzy tečú po chrbte; Kúpi si 
dve debny piva namiesto jednej; Aby sa chodci mohli pomodliť, kým prejdú cez 
ulicu; Zotrie si mejkap; Pytón. Keď sa raz k tebe pritúli, už ťa nepustí; Vo výťahu; 
Pavúk s drevenou nohou; Lebo Záhoráci do nich melú psa aj s búdou; Aby nenosili 
piliny po vreckách; Sučka zlatého retrívera;  
Kvíz: Bodové hodnotenie odpovedí: 
Č.o. Áno Nie Neviem Občas 
1. 3 1 - 2 
2. 3 1 - 2 
3. 1 3 2 - 
4. 3 1 2 - 
5. 2 1 3 - 
6. 1 3 2 - 
7. 3 1 - 2 
8. 3 1 - - 
9. 3 1 - 2 
10. 3 1 - - 
11. 3 1 - 2 
12. 3 1 2 - 
36-29 bodov: Áno. Veríte hviezdam, v osud, ktorý nikto a nič nemôže zmeniť. Veríte 
však i tomu, že práve váš osud je celkom príjemný. Ste pasívny typ, ktorý očakáva, 
že jeho problémy vyrieši čas. Výhodou vášho magického myslenia je, že sa viete 
natoľko sústrediť v prípade potreby, že daný problém „vyriešite“ bez vášho 
pričinenia. 
28-20 bodov: Váš život plynie ako loď na mori. Občas pokojne, občas búrlivo, 
niekedy na osud veríte, inokedy sa mu poddávate. Horoskopy čítate pre zábavu, ale 
ak sa splnia, je to ďalšia kvapka do vašej neistoty. Dať si vyveštiť vás láka, ale 
zároveň sa bojíte. A vlastne by ste ani nechceli vedieť, čo vás čaká. Veď to dobré 
vás neminie a vedieť niečo zlé vôbec netúžite. 
19-12 bodov: Čo všetko sa už malo udiať a nestalo sa. Práve to vás presviedča 
o tom, že dobrí jasnovidci nie sú. V niektorých momentoch pripúšťate, že život 
človeka ovplyvňujú hviezdy, ale len v zásadných veciach. Bežný život závisí od vôle 
človeka, od jeho rozumu a citového náboja v tej-ktorej situácii. Zdá sa vám smiešne 
veriť v povery, veríte však tomu, že zlo sa vracia, a preto sa snažíte žiť čestne 
a neublížiť inému. Toto krédo vychádza z vášho vnútra a nie zo strachu. 
Kútik pre najmladších: 
Skrytý obrázok – Hviezda. 
Ukryté zviera – Leopard. 
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