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25 rokov našej školy 
 

 
 

 
 
 

Všetko najlepšie! 

Zamyslenie na úvod 
  
Písal sa 1. september 1980. Práve vtedy sa otvorili brány našej 

školy. 20. mája si pripomenieme významné jubileum – 25. výročie jej 
otvorenia. 

Patrím k tým pedagógom, ktorí stáli pri jej zrode. Spomínam si, akú 
radosť mali z novootvorenej základnej školy nielen žiaci, ale i pedagógovia. 
Boli sme a stále sme duchom mladí, odhodlaní odovzdávať plné priehrštia 
vedomostí. Život nás denne stavia do situácií, keď môžeme rozosievať 
úsmevy a láskavé slová. 

Za 25 rokov činorodej práce prešli bránou a rukami našich 
pedagógov tisícky žiakov, ktorí sa určite stali hodnotnými ľuďmi. Dnes už 
mnohí z nich sú rodičmi, ktorí odprevádzajú svoje deti do tej istej školy. 

Potešujúcim faktom je, že dnes má škola 25 tried. Jej existencia je 
spätá so životom nášho mesta a regiónu. Zviditeľnili sme sa na mnohých 
spoločenských úsekoch. Osobitná pozornosť sa venovala a venuje výučbe 
cudzích jazykov. Okrem vyučovacích výsledkov sa môžeme pochváliť aj 
bohatou mimoškolskou ponukou pre žiakov. Škola sa s úspechom zapája do 
celoslovenských a miestnych projektov. Usilovná a obetavá práca žiakov 
a pedagógov dostala školu medzi popredné v meste. Je potrebné, aby sme 
dobré tradície školy udržali a naďalej rozvíjali. 

Pri tejto príležitosti sa chcem úprimne poďakovať všetkým, ktorí sa 
zaslúžili o zriadenie a život školy – všetkým pedagógom, žiakom 
a ostatným zamestnancom, ktorí pôsobili a pôsobia v škole. 

Veľmi si želám, aby naša škola bola školou, do ktorej radi chodíte, 
na ktorú sa tešíte. 

                     Mgr. Emília Jamborová, zástupkyňa pre I. stupeň 
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Zábavný kútik 
Numerológia - je prastará veda, ktorá tvrdí, že čísla znamenajú osud. 
Svoje osudové číslo si môžeš vyrátať pomocou dátumu narodenia. Príklad: 
narodil si sa 1.4.1992; čísla spočítaj: 1 + 4 + 1 + 9 + 9 + 2 = 26, potom 
zrátaj: 2 + 6 = 8, teda tvoje osudové číslo je 8. 
1 – symbolizuje jedinečnosť, pevnú vôľu, bystrosť, zdravý rozum 
a schopnosti presadiť sa. Jednotkári sú egocentrici, ich ctižiadosť im dodáva 
silu. Chcú byť číslom jeden všade, ich vlastné želania sú u nich  na prvom 
mieste, ľahko pritlačia druhých k múru.  
2 – dvojkári veľa vkladajú do citu, city sú pre nich dôležitejšie ako chladný 
rozum. Veci delia na svetlé a tmavé  Neradi a váhavo  robia rozhodnutia. Sú 
srdeční a snažia  sa život urobiť si čo možno najpríjemnejší. 
3 – v tomto čísle je ukrytá záhadnosť. Ľudia sú neotrasiteľní, život berú zo 
svetlejšej stránky, väčšinou majú dobrú náladu. Majú veľa fantázie, sú 
šarmantní, vtipní, nadchnú sa a zaľúbia na prvý pohľad. S nimi  sa nik 
nenudí. 
4 – títo ľudia chcú mať vo všetkom poriadok, rozmýšľajú systematicky, 
postupne a dôsledne. Sú praktickí, majú obrovskú silu vôle a v práci sú 
zvyčajne úspešní. Nenávidia rojčenie, snívanie, svojou pedantnosťou 
dokážu ísť druhým na nervy. 
5 – päťkári sú zložitej povahy, často tvrdohlaví, nepokojní, majú tisíce 
plánov v hlave,  z ktorých sa nedá uskutočniť ani polovica. Sú sebakritickí, 
kladú si vysoké nároky. Sú však veľmi spoľahliví. 
6 – ľudia sú dokonalí, tvoriví, majú záujem o dobré medziľudské vzťahy. 
Sú domácki, túžia po pokoji a spokojnosti, vyhýbajú sa stresom, vzrušeniu, 
nepríjemnostiam. Sú veľmi vyrovnaní. Dôležitá je pre nich rodina, láska 
a priateľstvo. 
7 – veľkou silou je intuícia, tušenie. Ľudia sú citliví, uzavretí do seba, 
vykonávajú svoju prácu s vedomím povinnosti a nikdy ju neurobia len na 
50%. Ich citlivosť ich robí zraniteľnými. 
8 – sú to ľudia činu, dynamickí, rýchli, majú veľa energie, sú dobre 
informovaní a cenia si materiálne hodnoty. Na mnohých pôsobia ako 
bezohľadní, lebo vždy chcú presadiť svoju vôľu. Vo všetkom chcú víťaziť 
a udávať  tón. 
9 – znamená dokonalosť, je to číslo šťastia. Ľudia sú vášniví a impulzívni, 
bezprostrední, ľahko nachádzajú priateľov, majú veľký okruh známych. 
Vedia sa vynájsť v každej  situácii, vždy sú úspešní. Neznášajú šomranie 
a nariekanie. 
                                   pripravila Mirka 

Zábavný kútik 

 
- Bol som už niekoľkokrát súdne trestaný, ale 
od manželky ... (tajnička na 14 písmen). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÁREŠT  KOLOS  SOKOLÍK 
BANKOMAT  KOMPAS  SONÁTA 
BICYKLISTA KREOL  TREST 
BORBA  MIERA  TULÁK 
FAKTY  MOTORY  ÚBORY 
FARÁR  PODKOVA  ÚSTAV 
HÁDKA  PRAMATKA  ZÁPORY 
HLAVA  PREKÁŽKA  ZÁZRAK 
KANADA  PROFESORI  ZIMNICA 
KANTOR  RAKETA  ZRAST 
KOBRA 

pripravil Andrej 

K R A K Ž Á K E R P A H 
A A B P R Y Í T P R L Á 
T K R E O L L R B A O D 
S E Š Z B D O O V M T K 
I T S R Á F K A N A D A 
L A O A E Z O O M T O N 
K L L S P I S O V K Y T 
Y R O T O M K F O A R O 
C R K H I N O A A E O R 
I O O E A I Á K S R P R 
B O R B A C Š T U L Á K 
V A T S Ú A I Y A E Z R 
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Poznáme ich? 
Pána učiteľa Štefana Smolinského istotne všetci poznáme, preto sa ho 

Zuzana a Mirka opýtali na niekoľko zaujímavostí. 
1. Kedy sta sa rozhodli byť učiteľom?    
V tretej  triede gymnázia. Ako deviatak som mal záujem o železničiarsku školu. 
Chcel som sa dostať aj na priemyslovku do Trnavy, no neprijali ma. Po ukončení 
gymnázia som bol prijatý na pedagogickú fakultu.     
2. Čo vás najviac baví na práci učiteľa?    
Vzťah medzi učiteľom a žiakom , humor, vzájomné doberanie sa, keď majú žiaci 
záujem o učenie .   
3. Akých žiakov nemáte rád?   
Ak sú pokryteckí, neúprimní, hrubí k spolužiakom, ak chcú za málo úsilia dobré 
známky.  
4. Prečo pôsobíte na žiakov dojmom, že všetko viete?   
Lebo som si vytvoril image, ale odporúčam neučiť sa. Lebo iba ten kto nevie, nevie, 
koľko toho ešte nevie.  
5. Netúžili ste niekedy prihlásiť sa do nejakej vedomostnej súťaže?  
Možno, že aj áno. Prehovárali ma deti i manželka. Ja som skôr taký typ, ktorý má 
rád istotu a nerád riskuje.   
6. Keď ste boli žiakom, patrili ste medzi „bifľošov“?  
Nemal som čas učiť sa. Venoval som sa mnohým aktivitám. Hrával som v divadle,  
venoval som sa futbalu a takisto aj chodeniu za dievčatami. Učiť som sa stihol 
jedine cestou vlakom a úlohy som si robil v škole pred vyučovaním.    
7. Čo sa vám nepáči na dnešných ľuďoch?  
Sú málo vnímaví k iným. Viacej sú orientovaní na materiálnu ako na duchovnú 
stránku. Aký vzťah majú k starším ľuďom!? Viac si vážia sami seba, nevážia si 
vzťahov v rodine , nie sú spätí s národom. Stávajú sa z nás kozmopoliti.    
8. Viete o nejakej prezývke, ktorú vám vymysleli žiaci?   
Na ktoré si najviac spomínam, boli Smolda alebo Mužík s kufrom . 
9. Čo závidíte mladým ľuďom?  
Najviac im závidím, že sú mladí a že majú život pred sebou, ale aj ich možnosti 
rozvoja ísť študovať do sveta.   
10. Sledovali ste Slovensko hľadá SuperStar?   
Nie, ignoroval som to, na mladých len zarábali peniaze. Bol to jednoznačne biznis.   
11. Čo najradšej sledujete v televízii?   
Nemám rád komerčné filmy. Pravidelne pozerám besedy politikov, Televízne 
noviny, šport, vedecko-populárne relácie, cestopisy. Najviac sa toho aj tak dozviem 
na Discovery. 
12. Čo najradšej čítate?   
Vyrastal som na dedine. Navštevoval som dedinskú knižnicu. Začal som v 4.ročníku 
a skončil som až v 9. A keď som dokončil 9.ročník, mal som prečítanú celú 
knižnicu. Bolo to okolo 1550-2000 kníh. Najradšej som čítal mayovky, verneovky, 
romány, J. Londona, neskôr dobrodružnú a romantickú literatúru (Dumas, Balzac). 
Teraz čítam vedecko-populárnu literatúru, odbornú literatúru, astronómiu, fyziku. 

Spýtali sme sa našich učiteľov 

 
 
1. V tomto roku oslavuje naša škola 25 rokov svojej existencie. Čo by ste jej 
popriali k tomuto výročiu?  
* Možno neviete, ale pred 25 rokmi som bola žiačkou 8.B triedy tejto školy. 
Poznám ju preto veľmi dobre od samého začiatku a o to viac mi na nej záleží. 
Prajem jej preto veľa dobrých a úspešných žiakov, ktorí do školy budú vstupovať 
bez strachu a obáv, usmiatych a trpezlivých učiteľov a dostatok finančných 
prostriedkov, aby bola školou 21. storočia.                                      p. uč. Valachová 
* Želám našej škole a našim žiakom, aby dni strávené v školskom prostredí boli 
dňami radostnými. Aby sa žiaci tešili na školu a učiteľov a učitelia na svojich 
žiakov. Vzájomná interakcia učiteľ-žiak a žiak-učiteľ patria k najkrajším vzťahom 
a posúvajú dianie školy dopredu.                                                             p. riaditeľka 
* Prajem jej samých výborných žiakov, rodičov ochotných pomôcť, viac peňazí – 
aby sa mohla ešte viac skrášliť, vyparádiť.                                          p. uč. Hupková 
* Veľa dobrých, šikovných žiakov, z ktorých raz budú múdri, vzdelaní, inteligentní 
ľudia.                                                                                                 p. uč. Kubríková 
* Skvelých a žiakov chápajúcich učiteľov a múdrych a učiteľov chápajúcich žiakov. 
                       p. uč. Lichá             
2. Aké by mali byť prázdniny vašich snov? 
* Ostrov, more, pláž, dobrí priatelia okolo a výlety poznania.         p. uč. Valachová 
* Bezstarostné, kdesi na prekrásnom ostrove v tieni paliem, bez hluku a všetkej 
techniky a elektroniky.                                              p. riaditeľka 
* Na horách alebo pri mori, to je jedno kde, ale hlavne aby tam bol kľud, ticho, 
pohoda.                                            p. uč. Hupková 
* Prázdniny plné slnka, pohody s ľuďmi, ktorých mám rada.          p. uč. Kubríková 
* Nemuseli by byť príliš dlhé, lebo určite by mi chýbali žiaci (aj keď nie všetci) 
a každodenný ruch v škole.                                                                        p. uč. Lichá 
3. S ktorou súčasnou osobnosťou by ste chceli prežiť časť prázdnin? 
* S mojou mamou, ktorá určite osobnosťou je a za všetku obetavosť by si zaslúžila 
príjemný oddych, ktorý odmieta.                                                        p. uč Valachová 
* Snáď s ministrom vnútra Vladimírom Pálkom, aby mi mohol môj sen 
o bezstarostnej a bezpečnej dovolenke splniť.                                         p. riaditeľka 
* S mojimi najbližšími – teda rodinou.                                        p. uč. Hupková 
* Najradšej s ľuďmi, s ktorými si rozumiem, ktorých mám rada.    p. uč. Kubríková 
* A kto je to osobnosť? Napr. s našou pani riaditeľkou, lebo ju už poznám pekných 
pár rokov ako kolegyňu-učiteľku, ako dobrú kamarátku a v poslednom čase ako 
svoju nadriadenú-riaditeľku. Tak prečo nie?                                            p. uč. Lichá 
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Zaujímavosti od A po Z 
 
Anglický kokeršpaniel 

Kokeršpaniela, psa strednej veľkosti a milého výzoru, 
pôvodne vyšľachtili chovatelia, túžiaci získať malého poľovného psa, 
ktorý by sa hodil na prácu v hustom nízkom poraste. Dnešný koker je 
milým stvorením, zvlášť vhodným k rodinnému krbu. Vyznačuje sa 
ochotou podriadiť sa príkazom majiteľa a veľkou poslušnosťou. Je 
vždy plný energie, preto potrebuje veľa pohybu. Už v dávnej 
minulosti ho označovali ako veselého psíka. Jeho srsť je hustá 
a hrubá, preto ju treba každý deň česať. Hlavne uši si vyžadujú 
špeciálnu pozornosť po vychádzke a jedle. Koker pociťuje potrebu 
nosiť predmety v papuli. Zodpovedného, prítulného spoločníka 
z neho získate len šetrným a citlivým výcvikom. Potom bude 
miláčikom celej rodiny. (poznámka p. uč. – My sme nášho milovali, 
on miloval nás, ale poslúchali sme len my!) 

 
Čau- čau 
 Čau-čau je pes s bohatou srsťou, pevným postojom 
a mohutnou levou hlavou. Potrebuje blízky vzťah k človeku, 
vľúdnosť a trpezlivosť, inak sa stáva nevrlým a hryzavým. Neznáša 
bežný výcvik, ale dá sa veľmi dobre vychovať. Je nesmierne verný 
a oddaný. Je vytrvalý strážca, nešteká zbytočne, ale neujde mu ani 
myš. Nedovolí, aby si s ním niekto zahrával. Pre svoj mohutný chrup 
a pevný postoj môže byť nebezpečným bitkárom, hoci sám bitky 
nezačína. Hodí sa do rodinného domu so záhradou, kam nechodí veľa 
cudzích ľudí, alebo na samotu. Patrí do rúk skúseného a trpezlivého 
majiteľa. 

Zaujímavosti od A po Z 

 
Naj ... na svete: 
* Najstaršia pyramída – Sakkára (Egypt), postavená 2700 r. pred 
Kristom; 
* Najvyššie položená železnica – Morococha (Peru) – nadmorská 
výška 4800 m; 
* Najvyššie položené hlavné mesto – La Paz (Bolívia) – 3630 m; 
* Najväčší futbalový štadión – Maracana (Rio de Janeiro, Brazília) – 
kapacita 200 tisíc divákov; 
* Najjužnejšie mesto – Ushnaia (Argentína); 
* Najvyťaženejší prístav – Rotterdam; 
* Najväčší stredoveký hrad – Hradčany (Praha, Česko) – 267500 m². 
Naj ... o čase: 
*  0,0005 sekundy trvá jedno mávnutie krídla včely (za jednu minútu 
teda mávne krídelkom až 12000-krát); 
*  0,02 sekundy uplynie, než dospelý človek pocíti bolesť po pichnutí 
špendlíkom; 
* 1,25 sekundy letí svetelný lúč z Mesiaca na Zem; 
* 1 minúta – za tento čas srdce myši urobí 1000 tepov; 
* 37 minút trval let Francúza Louisa pri prvom prelete Lamanšského 
prielivu roku 1909; 
* 24 hodín stačí na to, aby mláďa modrej veľryby pribralo 100 kg; 
* 1 rok trvá, kým sa myš stane babičkou, pretože na svet príde už jej 
tretia generácia; 
Naj ... vtáčie ránostaje: 
* 3,45 hod. – prvý sa prebúdza škovránok poľný s trilkovaním; 
* 4,00 hod. – slávik obyčajný vstáva a stále mení melódiu; 
*4,30 hod. – vstáva drozd, strieda vysoké a nízke zvuky a komponuje 
ich do melódie.       
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Poznáme ich? 

 
 V snahe priniesť vám zaujímavý rozhovor sme zašli medzi 
žiakov I. stupňa. Nesmieme totiž zabúdať, že práve tu vyrastajú naši 
budúci reprezentanti v školských i mimoškolských súťažiach. 
Žiačkou, ktorá sa už zúčastňuje medzinárodných súťaží, je Barborka 
Lukáčiková z III.A triedy. 
1. Čomu sa venuješ vo svojom voľnom čase? 
Hlavne hrám, pretože času nazvyš veľa nemám. Musím trénovať, aby 
som bola úspešná v plaveckých pretekoch. 
2. Vieme, že v plávaní si sa už zúčastnila aj medzinárodných 
pretekov v Brne. Kto ťa doma najviac podporuje v tomto športe? 
K plávaniu ma priviedli rodičia a oni ma aj najviac podporujú. 
3. Máš nejaký plavecký vzor (plavca, plavkyňu), na ktorý by si sa 
chcela podobať? 
Plavecký vzor zatiaľ nemám, plávam, lebo ma to baví. 
4. Bola si už pri mori? Je lepšie plávanie v mori alebo v bazéne? 
Pri mori som bola, ale lepšie sa mi pláva v bazéne. 
5. Ktorý predmet máš v škole najradšej? 
Telesnú výchovu, lebo potrebujem neustály pohyb. 
6. Kde by si chcela ísť cez letné prázdniny? 
Do Tatier, pretože mám veľmi rada prírodu a v Tatrách je krásne. 
7. Tvoja obľúbená: 
- kniha: Malá morská víla 
- spisovateľ: Pavol Dobšinský 
- farba: červená 
8. Čím by si chcela v živote byť? 
Kaderníčkou, páči sa mi jej práca. 
9. Čo by si popriala našej škole k 25. výročiu jej existencie? 
Veľa šťastia a dobrých žiakov. 
                                  zhovárali sa Zuzana a Maja 

 
Kto vie, uhádne! 

                   
 
Aký je rozdiel medzi človekom, čo vypadne z prvého 

poschodia, a tým čo z desiateho? 
 Prečo zebry nejazdia na autách? 
Ako si vojaci umývajú zuby? 

 
Čo majú spoločné uhorka a  slon? 

Odkiaľ získavame ortuť? 
 Koľko zubov má pes? 

 
Prečo sa Zem točí okolo Slnka? 
 Aké je množné číslo od slova dieťa? 
Čo povie tiger, keď uvidí zeleného slona? 

 
Aká je obľúbená farba Číňanov? 

Z ktorej strany má sliepka viacej peria? 
Aký je rozdiel medzi toaletným papierom a autom? 

 
Ako sa volá predavač žrebov? 
 Prečo blondínka zvesí dvere, keď sa ide sprchovať? 
Ktorá bitka je najhlúpejšia? 

 
Čo je to bozk? 

Prečo má blondínka na ústach pľuzgiere? 
 Vieš, čo je maximálna tlstota? 
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Horoskopy na leto 

         
 
Baran – Tí, ktorí žijú v súlade so svojím svedomím, si budú môcť 
vychutnať pocit bezpečia a harmónie. Ktorí sa v minulosti neriadili podľa 
morálnych zákonov, ponesú následky. 
Býk – Leto môže byť poznamenané rozpadom plánov a nádejí. Buďte 
opatrní pri investíciách, aby ste nezostali odkázaní na pomoc ostatných. 
Nesnažte sa hlavou preraziť múr. 
Blíženci – Objavia sa skryté vplyvy týkajúce sa vašej práce alebo súkromia. 
Koniec leta je výborný na vytýčenie nových cieľov. 
Rak – Leto bude poznamenané  nepredvídateľnými útokmi na vašu osobu. 
Nebojte sa meniť vo svoj prospech argumenty, založené na racionálnych 
faktoch a logike. 
Lev – Budete naplno vychutnávať dni plné pohody a dobre fungujúcich 
vzťahov. Prejavíte veľkú schopnosť prijímať všetko s láskou. 
Panna – Leto prinesie úľavu i možnú pomoc múdreho a spoľahlivého 
človeka. Všetko sa začne obracať na lepšie. Vyvarujte sa prílišnej 
tvrdohlavosti. 
Váhy – Šťastie dosiahnete v letných dňoch a bude závisieť od vášho 
predchádzajúceho snaženia. Odpočívať budú tí, ktorí si to zaslúžia. 
Škorpión – Leto bude výzvou pre zmenu spôsobu bytia. Stojte nohami 
pevne na zemi a nedajte sa zmiasť ilúziami. Nastal čas prehodnotiť svoje 
ciele. 
Strelec – Čaká vás úspech a ocenenie vašej práce. Situácia sa vylepší aj 
v súkromnej oblasti. Dobré správy budú prichádzať zo všetkých strán. 
Kozorožec – Leto prinesie prekvapujúce možnosti. Porozmýšľajte, či 
nenastal čas rozlúčiť sa so starým spôsobom existencie a dať sa po novej 
ceste. 
Vodnár – Buďte opatrní, nemanipulujte s ľuďmi. Do vášho života vstúpi 
vplyv silnej osobnosti a budete sa musieť naučiť lekciu, ktorej ste sa 
v minulosti vyhli. V citovej oblasti môže nastať dočasný chlad. 
Ryby – Ak ste rozbehli priveľa projektov, v lete môžete zhodnotiť, či ste na 
nich vykonali dostatok práce. Venujte viac času skutkom ako snívaniu. 
 

Smiech lieči 

 
Žiaci v škole dali 1. apríla učiteľovi do katedry seno. On im to rýchlo 
vrátil: „Niekto z vás si  tu zabudol desiatu!“ 

 
 „Pán doktor, moja dcéra zhltla pero!“ 
„Hneď som pri vás!“ 
„A čo mám dovtedy robiť?“ 
„Píšte ceruzkou!“ 

 
Na hodine fyziky:„Telesá sa teplom rozťahujú a zimou sťahujú ... 
Vedel by niekto povedať príklad?“ 
„Napríklad: Prázdniny sú v lete dlhšie ako v zime!“  

 
Syn chce od otca dvesto korún. Otec sa rozčúli: 
„Toľko peňazí! Ty si sa zbláznil! Vieš ty vôbec, čo dnes znamená 
stovka?“ 
„Viem, otec,“ vynájde sa syn, „práve preto pýtam dve!“ 

 
Medzi slimákmi: „Kde máš ulitu?“ 
„Nikde. Ušiel som z domu  ..“ 

 
„Priznaj sa, kto ti napísal domácu úlohu!?“ 
„Prosím, neviem, ja som išiel skoro spať ...“ 

 
Na konci školského roka sa rozprávajú dve susedky: 
„Predstav si, ten môj darebák prepadol!“ 
„Nehovor ... A koho?  

 
Mladý zajko si doma pred zrkadlom prezerá tvár. Mamka-zajačica sa 
pýta: „Vyrážky?“ 
„Nie, broky!“                 pripravila Zuzana 
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Poradňa pre poverčivých 
 
 

Kvety a láska 
* Baza – prvá láska   * Jeden kvet – iba ty 
* Fialka – skromnosť, vernosť * Dva kvety – patríme k sebe 
* Červený klinček – obdiv  * Tri kvety – milujem ťa 
* Biely klinček – nevinnosť,   * Šesť – chcem byť tvoj 
       sladkosť  * Osem – nemôžem ti odolať 
* Žltý klinček – pohŕdanie  * Deväť – milovanie až za hrob  
* Kaktus – vytrvalosť, vášeň  * Desať – si dokonalá 
* Konvalinka – pokora  * Jedenásť – spomienka na 
* Narcis - egoizmus      krásne chvíle   
* Nezábudka – večná spomienka * Tucet – zbožňujem ťa 
* Stokráska – nevinná, verná láska * Dvadsať – sme pre seba  
* Slnečnica – faloš, namyslenosť    stvorení  
* Červený tulipán – vyznanie lásky * Tri tucty – rozjasnila si môj 
* Žltý tulipán – beznádejná láska    život 
     * Štyri tucty – verná láska 

 

 
Ovocie a ty 
* Banán – si úprimný, vždy hovoríš pravdu, a preto si ťa ľudia vážia. 
* Jablko – si veľmi energický a vášnivý, najmä v láske. 
* Broskyňa – si kamarátsky a vždy rád pomôžeš iným. 
* Mandarínka – si veselý, plný optimizmu a radosti zo života. 
* Čerešňa – si príjemný/á spoločník (spoločníčka), rád/a sa zabávaš. 
* Hrozno – si veľmi sympatický a obľúbený. 
* Pomaranč – si tajomný, trochu žiarlivý, ale obľúbený u priateľov. 
* Hruška – si odvážny, trpezlivý, čo si zaumieniš, to aj dosiahneš.  
                                          pripravila Mirka  

Poučme sa 
 
Murphyho večné zákony mládeži a o knihách 
 
* Čím neuveriteľnejšie niečo znie, tým vyššia je pravdepodobnosť, že 
je to pravda. 
* Žiaden dobrý skutok nezostane bez trestu. 
* Svet je plný prekvapení a väčšina z nich je nepríjemná. 
* Nič sa nedá získať bez námahy okrem zlej povesti. 
* V boji s klebetou sa nedá zvíťaziť, nanajvýš prežiť. 
* V určitých situáciách je nadávanie rovnako účinné ako modlitba. 
* Dávajte si pozor na to, čo hovoríte, hlavne vtedy, keď sa zdá, že vás 
nikto nepočuje. 
* Často je lepšie nič nevedieť a vždy je lepšie nič nehovoriť. 
* To, že s pravdou najďalej zájdeš, znamená len to, že sa veľa 
nachodíš. 
* Ak sa v živote poriadne seknete, aspoň nebudú môcť povedať, že 
ste v živote nič neurobili. 
* O klebetení platí dvojnásobne, že zručnosť sa získava cvičením. 
* Najväčším umením je správne sa mýliť. 
* Ak svoj omyl nazvete skúsenosťou, bude to znieť oveľa lepšie. 
* Len tomu sa splní sen, komu sa sníva o katastrofe. 
* Každý sa stane tým, voči čomu sa najviac búri. 
* Čím nudnejšia kniha, tým vyššia pravdepodobnosť, že z nej urobia 
povinnú literatúru pre mládež. 
* Kniha funguje ako zrkadlo. Keď do nej pozerá vôl, nájde v nej len 
voloviny. 
* Knihy sú medicínou ducha, preto dávajte dobrý pozor na 
predávkovanie a zlý výber liekov. 
* Psí život sa lepšie znáša so psom než s knihou. 
* Čas sú peniaze; objemné knihy sú požieračom peňazí. Ergo, čítanie 
je zlodejina. 
* Ku knihám treba pristupovať ako k priateľom, má ich byť pár 
a starostlivo vybraných. 
* Dobrá próza je dobrá próza, ale dobre vychladené pivo, to je 
poézia. 
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Testík  

 
Multimilionár 
1. Aké je typické talianske jedlo? 
   a) guláš b) pizza  c) šaláty d) kapustnica 
2. Kto je Kate Ryan? 
   a) herečka b) speváčka c) moderátorka     d) topmodelka 
3. Maracana je:  a) hrad       b) mesto   c) štadión   d) rieka 
4. Koľko okresov má SR ?   a) 79         b) 29          c) 59         d) 39 
5. Aké je hlavné mesto Grécka? 
   a) Tirana b) Ľubľana c) Atény d) Bern 
6. Pieseň Toxic patrí: 
   a) Pink b) Britney Spears c) Anastacii  d) Shanii Twain 
7. Najväčšie vajce znesie: a) hus   b) sliepka    c) sova    d) pštros 
8. Koľko je na svete svetadielov?  a) 6     b) 5    c) 7  d) 4 
9. Taliansko má tvar: 
   a) čižmy b) fľaku c) hlavy koňa d) topánky 
10. Koľko núl má miliarda? a) 9 b) 3      c) 6          d) 12 
11. Michal Handzuš je: a) spevák    b) hokejista     c) herec    d) moderátor 
12. Najväčší ostrov na svete je: 
   a) Grónsko b) Madagaskar         c) Kréta      d) Cyprus 
13. Ktorý štát má najviac obyvateľov na svete? 
   a) USA b) Rusko c) Čína  d) SR 
14. Viedeň je: a) ovocie  b) hlavné mesto c) rieka              d) dedina 
15. Dukla je:  a) miesto  b) firma c) prezývka d) armáda 
16. Kto objavil Ameriku? 
   a) Kennedy   b) Kolumbus    c) Hevier d) Schwarzeneger 
17. Hláska ä je: 
   a) dvojhláska     b) spoluhláska    c) samohláska    d) spojka 
18. Kde leží Eiffelova veža? 
   a)  v Pise  ) vo Francúzsku     c) v Bratislave    d) v USA 
19. Aký symbol má na vlajke Švajčiarsko? 
   a) korunu   b) kruh c) kríž  d) orla 
20. V Nemecku sa platí: a) eurom    b) markou    c) dukátom d) dolárom
                                    pripravila Mirka 

Vlastná tvorba 

 
Žiaci zo IV.A sa na vyučovaní pohrali s rýmom a vytvorili k danému 
štvorveršiu svoje kratučké básničky: 

Mravček meral, rezal, pílil, 
ani raz sa nepomýlil. 
Skrutkoval a hlobil, 

robil automobil. 
 

Prišiel strýko Mravec, Raz zazvonil mu mobil: 
je to veľký dravec.  „Je už automobil?“ 
Auto zničil raz, dva, tri,        Chudák mravček nemal dorobenú prácu. 
strýko, to sa nepatrí!  Za to znížili mu plácu. 
 Márius, IV.A              Peter, IV.A 
 
 

Hoci sme rôzni- všetci sme si rovní 
My sme deti sveta, 
hovoríme k vám,  

my chceme len pokoj, lásku! 
Aby každý poslúchal! 

 
Naša zemeguľa veľká je, 
štáty, mestá, svetadiely- 
-to my všetko poznáme. 

 
Na svete nič nechceme, 

iba dobrých ľudí spoznať. 
Zlí ľudia nech radšej sú 

schovaní tam doma. 
                         Adriana, V.B 
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Vlastná tvorba 

 
 
Rozprávkové kvetinárstvo 
 Na rohu ulice stála budova, v ktorej bolo kvetinárstvo. 
Z výkladu sa na okoloidúcich usmievalo množstvo pestrofarebných 
kvetov. Medzi nimi aj malé drevené postavičky – trpaslíci. Sú všade 
tam, kde sa objavia krásne kvety. Cez deň stoja bez pohnutia, no 
v noci ožijú a veselo sa rozprávajú medzi sebou i s kvetmi naokolo. 
 „Ach, dobre, že je už večer! Aspoň si môžem sadnúť. Celý 
deň stojím vo výklade, aby si ľudia mysleli, že som len obyčajný 
trpaslík z dreva,“ povedal Klinček. 
 „Ja sa rád pozerám na ľudí! Oni si myslia, že sa pozerajú na 
mňa, zatiaľ čo ja pozerám na nich. Aké je to zábavné!“ povedal 
Fialko. 
 Ružičko sa smutne pozeral na trpaslíkov a po kvetinárstve, 
vtom sa mu na tvári zaleskli dve slzičky. 
 „Prečo plačeš? Čo sa ti stalo?“ zašepkali vyľakaní trpaslíci. 
 „Plačem preto, lebo už neviem, ktorý kvet je živý a ktorý je 
umelý. Sú celkom rovnaké. Podľa farby ich nemôžem rozoznať. Je 
mi ľúto, že vymýšľajú toľko umelých kvetov. Bojím sa, že na živé už 
úplne zabudli!“ 
 Klinček sa zamyslel a povedal: 
 „Máš pravdu. Aj mne sa viac páčia živé kvety. Umelé 
nepotrebujú nič – ani slnko, ani vodu. No živé by bez vody a slniečka 
zahynuli. Dávajú nám svoju čistú krásu a mnohé tak pekne voňajú! 
Myslím, že ľudia aj tak nikdy nezabudnú na živé kvety.“ 
 Prišlo ráno, nový deň a trpaslíci opäť stáli bez pohnutia vo 
výklade. Ako prvý vošiel do kvetinárstva malý chlapček, ktorý si 
kúpil tri živé kvety: klinček, fialku a ružu. 
                               Veronika, VII.A 

Najhlúpejšie zákony sveta 

 
Anglicko 
* Dáma nesmie jesť čokoládu vo verejnom dopravnom prostriedku. 
Dánsko 
* Nikto nesmie naštartovať auto, kým je niekto pod vozidlom. 
* Pokus o útek z väzenia nie je trestný čin, keď však utečenca neskôr 
chytia, musí si odsedieť zvyšok trestu. 
Francúzsko 
* Majiteľ svine sa dopustí trestného činu, ak svoje zviera pomenuje 
„Napoleon“. 
Škótsko 
* Opiť sa, ak vlastníte kravu, je porušením zákona. 
Victoria 
* Nosiť v nedeľu popoludní ružové krátke nohavice sa pokladá za 
priestupok. 
Kanada 
* Nastupovať do lietadla počas letu je zakázané. 
* Holubom sa zakazuje zobať kamienky z kombinovaných striech. 
Aljaška 
* Je protizákonné pozorovať losy z lietadla. 
Arkansas 
* Zákon stanovuje, že učiteľkám, ktoré si strihajú vlasy nakrátko, nebude 
zvýšený plat. 
Connecticut 
* Chodci nesmú prechádzať cez cestu po rukách. 
Delaware 
* Pokus dať do záložne vlastnú drevenú nohu sa kvalifikuje ako priestupok. 
Texas 
* Dojiť cudziu kravu alebo na ňu kresliť grafity je trestný čin. 
New York 
* Po 22.00 hod. je zakázané nosiť papuče. 
* Hádzať niekomu loptu do hlavy pre zábavu je protizákonné. 
Oregon 
* Riadu musí byť umožnené odkvapkať. 
                             zozbieral a napísal David Crombie 
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Spievajte so SuperStar 
 
TERAZ JE TEN SPRÁVNY ČAS 
Pieseň je z pera člena skupiny Gladiátor Georgia. Naspievalo ju už len 6 finalistov: 
Miro Jaroš, Robo Mikla, Zdenka Predná, Tomáš Bezdeda, Martina Šindlerová 
a prvá slovenská Superstar. 
 
Niečo sa končí 
a niečo sa začína 
Na tie ťažké dni a noci     
sa dnes ťažko spomína    
Niečo sa končí 
a pred nami je veľký svet 
Možno schytáme pár modrín  
no radšej nech za ruku sa nechať viesť  
 
Refrén: 
Teraz je ten správny čas 
ukázať  čo je  v nás  
Teraz je ten správny čas  
zabudnúť na to zlé 
Teraz je ten správny čas 
ukázať celú silu v nás  
Teraz  je ten správny čas 
zabudnúť na to zlé   
 
Dnes sa to nekončí 
dnes sa to začína 
Aj keď kráčam v daždi bosý  
a možno pár ľudí ma preklína 
Dnes to nekončí 
veď pred nami je veľký svet 
Možno schytáme pár modrín  
no radšej než za ruku sa nechať viesť 
 
Ref: 
 
Nás len tak nič nezlomí  
Sme ako v búrke stromy  
Sme ako múry z tehál  
Nás len tak nič nezlomí, nezlomí... 
 
Ref:2x 

Posielame si SMS 

     
 
* Musíš mať strašne unavené nohy, keď mi celý deň beháš po 
rozume. 

/////////////////////////////////////////////////////////////// 
* Čau, žabka! Tvoje oči sú ako žaburina v lesnej studničke! 

/// 
* Zákon príťažlivosti: Sila, ktorou nás vybraný jedinec mužského 
pohlavia priťahuje, je priamoúmerná sile, ktorou ho my, nežné 
pohlavie, odpudzujeme. 

///////////////////////////////////////////////////////////////// 
* Stále na teba myslím, chcel by som ťa mať každý deň. Nemôžem 
bez teba žiť. Mám ťa rád, ty moja malá............výplata! 

/// 
* Si pre mňa ako jarný kvietok ...... presne ten, na ktorý mám alergiu. 

////////////////////////////////////////////////////////////// 
* Chcete byť milionárom? Áno? Tak padajte makať! Váš úrad práce. 

/// 
* Topes jepes spôpes pessob akopes napes 30pes sekpes pesúnd 
zamespes tnaťpes blbpes pesca!   Prečítaj si to ešte raz bes pes. 

///////////////////////////////////////////////////////////// 
* Počula som, že čítaš túto SMS. Je to pravda? 

/// 
* Si ako slnko. Nedá sa na teba pozerať! 

//////////////////////////////////////////////////////////// 
* Boh stvoril svetlo. Diabol tmu. Boh stvoril lásku. Diabol milenku. 
Boh stvoril teba a diabol sa urehotal na smrť. 

/// 
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Keď príde hosť 

 
Ovocný šalát 
Potrebujeme: 
2 jablká 
3 banány 
10 bobúľ hrozna 
1 citrón 
2 pomaranče 
1 konzervu mandarínok 
10 jahôd 
škoricu 
vanilínový cukor 
Postup: 
Jahody a hrozno pokrájame na plátky, banány na kolieska, jablká 
a pomaranče na malé kúsky. Všetko zľahka premiešame a pridáme 
konzervu mandarínok, škoricu a cukor. Dáme na chvíľu vychladnúť 
do chladničky a nakoniec do misky vytlačíme citrón. 
                         pripravila Mortishia 
 
Triedny nápoj 
Kriedy rozmrvíme na prach a dáme na dno pohára, do ktorého 
vyžmýkame mokrú špongiu. Diktátové zošity rozstriháme na malé 
kúsky a zmiešame s atramentom. Do atramentovej zmesi pridáme 3 
vlasy triednej učiteľky a všetko vylejeme do pohára. Vrch ozdobíme 
nakrájanými tuhami farebných ceruziek a 2 listami kvetov v triede. 
P.S.: Príjemné prežitie posledného mesiaca školy v nemocnici. 
                                                                                     pripravila Maťa 

Hudobné okienko 
SLOVENSKO NAŠLO SUPERSTAR 
Stala sa ňou 23-ročná Katka Koščová, ktorá sa narodila 11.2.1982 v Prešove. Má 
sestru Veroniku. Jej znamenie je vodnár, pre ktoré je charakteristická precíznosť, 
slušnosť. Prischli jej prezývky Gaučaňa, Slniečko a Mánička. 
Študuje estetiku a filozofiu. V semifinále spievala Morcheebu-Rome wasn´t 
building a day, ktorú spievala aj vo finále. Spolu s ňou spievala aj Allanis Morisette 
a Najkrajšiu esemesku, ktorú spievala aj Martina. Počas celej súťaže dostala spolu  
874 56 SMS hlasov a vo finále 695 559 SMS hlasov.    
 
NAJKRAŠA SMS-KA 
Bola zložená špeciálne pre finále. Text napísal Kamil Peteraj a hudbu Vašo Patejdl.   
 
Láska nosí ľahký kabát, pod ním ťažký kríž 
Možno niekde v daždi čakám, až sa objavíš 
 
Tvoja cesta ku mne vedie, už si blízko, viem                         
Ak náhodou niečo spletiem, asi zošaliem 
Most: 
Je to vážne, je to zvláštne, pomôž mi už s tým  
 Nech ti to plná zmätkov rýchlo vyzvoním 
 
Holub plachým krídlom vráža do ríny 
Zastavíme prvým bozkom všetky hodiny  
Most: 
Refrén: 
Najkrajšia esemeska, od teba ju mám  
Má chuť tých malín čo ešte nepoznám 
 
Najkrajšia esemeska, má tak málo slov   
Nádej už čaká a máš ju  pred sebou 
 
Od počiatku sveta iba láska vie  
Dať svoj signál dvom neznámym, vyslať zachvenie  
Most: 
 
Refrén: 
Najkrajšia esemeska, od teba ju mám 
Cez srdce naspäť ti posielam 
 
Najkrajšia esemeska, tá ukáže nám 
Ty si púšťou  a so mnou oceán/2x 
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Blahoželáme k úspechom 

 
Naši žiaci reprezentovali školu v týchto súťažiach: 
- Majstrovstvá okresu vo florbale chlapcov – 4.4.2005 
 - A. Višňovský, J. Višňovský, Saxa, Jančovič, Oháňka, Oravec, Kollár, 

 Kovačiková, tréner Mgr.Jozef Mikuš  
- umiestnenie: 1. miesto, postup do krajského kola 

- Biologická olympiáda (zoológia), okresné kolo: 
 - Silvia Hnátová, VI.B - 2. miesto 
- Matematická olympiáda, okresné kolo: 
 - Martin Bago, IX.C - 3. miesto 
 - Patrik Schwarz, VI.B - 2. miesto 
- Pytagoriáda regionálne, kolo: 
 - Lucia Trangošová, VIII.B - 3. miesto 
- Viacboj všestrannosti: 
 - Sindy Kurtinová, II.C – 2. miesto 
 - Nórbert Matej, III.B – 3. miesto 
 - Michaela Hupková, III.B – 3. miesto 
 - Róbert Oravec, IV.B – 2. miesto 
- Hviezdoslavov Kubín, obvodné kolo: 
 - Michaela Urminská, III.B - 3. miesto 

- Michaela Šmitalová, IV.A – 3. miesto 
- Terézia Kopecká,  VIII.C - 3. miesto 

- Čo vieš o hviezdach? - celoslovenská súťaž 
 - Jakub Dolinský, VI.A - 4. miesto 
- Olympiáda v anglickom jazyku, celoslovenské kolo - apríl 2005 
 - Juraj Lauko, IX.B - 2. miesto 
- Geografická olympiáda, celoslovenské kolo - apríl 2005 
 - Roman Godál, IX.C 
- Životné prostredie očami detí, celomestská súťaž - apríl 2005 
 - Hana Chotárová, VII.A, próza – 1. miesto 
 - Veronika Franková, VII.A, próza – 2. miesto 
 - Michal Sedlár, VII.C, poézia – 2. miesto 
- Hliadka mladých zdravotníkov – 19.4.2005 
 - Anetka Schwarzová, Linda Marková, Soňa Adamkovičová, Dominika 
 Krajčíková, Maroš Kmotorka, Jakub Miškovič 

- umiestnenie:  1. miesto 
 
Všetkým našim žiakom srdečne blahoželáme! 

Spýtali sme sa našich žiakov 

 
1. V tomto roku oslavuje naša škola 25 rokov svojej existencie. Čo by ste jej 
popriali k tomuto výročiu? (Samozrejme okrem výbuchu, ohňa 
a zemetrasenia!!!) 
* Samozrejme všetko dobré, nech táto škola prinesie žiakom veľa šťastia, 
poznatkov, zábavy, ale aj učiteľom, nech to s nami prežijú. Veľa dobre odučených 
rokov, proste želám tejto škole len to najlepšie.                                   Zuzana, VIII.A                                   
* Tak asi aby sa jej darilo, aby sa ďalej rozvíjala, aby naša škola mala viacej 
peňazí, napr. na opravu, nové učebne, učebné pomôcky.                       Hana, VIII.B 
* Nech dostane darom  tri počítačové triedy.                                                Ján, V.C 
* Aby prežila ďalších veľa rokov a nespadla. (hahaha!)                     Barbora, VII.C 
* Aby ešte dlho existovala.                                                                     Ľubomír, V.C 
* Prajem jej, aby sa jej darilo v športových a vedomostných súťažiach, aby 
existovala aj ďalších 25 rokov. Aby pribudlo viac počítačov, pingpongových stolov. 
                  Dárius, VIII.B 
* Nech je naďalej taká, aká je. Je celkom v pohode, nech tu je toľko radosti 
a šťastia.                                                                                               Simona, VIII.A 
2. Aké by mali byť prázdniny vašich snov? 
* Pri mori, všetko zadarmo. Hlavne nech sa všetci ľudia majú radi  a nech dobre 
vychádzame. Potom by tie prázdniny boli super!                                 Zuzana, VIII.A 
* Slnko, teplo, zmrzka, kamaráti, kúpalisko, „sranda“.                          Hana, VIII.B 
* Dlhé, zábavné a hlavne s kamarátmi.                                               Barbora, VII.C  
* Dva týždne v tábore a mesiac na Floride.                                          Ľubomír, V.C 
* 10 mesiacov v roku a 2 mesiace sa učiť. Najlepšie pri mori bez učiteľov. 
S nejakým pekným dievčaťom.                                                               Dárius, VIII.B 
* Bez rodičov a večne.                                                                               Jana, VII.C 
3. S ktorou súčasnou osobnosťou by ste chceli prežiť časť prázdnin? 
* Ani tak nie s osobnosťou ako s kamarátmi, lebo tí sú v živote, myslím, dôležití! 
Asi s nimi, s rodinou, blízkymi.                                                             Zuzana, VIII.A 
* So Zdenkou Prednou, lebo je dobrá a pekná speváčka.                     Dušan, VIII.B 
* S Tomášom Bezdedom, lebo je strašne sexi!!! (hihihi!)                    Barbora, VII.C 
* S Ronaldinhom, najlepším hráčom sveta za rok 2004.                       Ľubomír, V.C 
* S Ronaldom, lebo hrá za môj obľúbený tím Real Madrid a je dobrý futbalista. 
                                                                                                               Dárius, VIII.B 
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Kútik pre najmladších 

 
 

Osemsmerovka 1: 
Jožko si spravil super ... 
 
AUTO, CESTA, CUKRÍK, 
HARPIA, 
LANO, OSKA, PASCA, PÁN, 
POŠTÁR, PUK, SUP 

 
  

P O T Á P A Č I N I 
O R Š K R U P I N A 
N A I E K O L I V A 
O N M N N A R T A F 
R A A S C E N C Ú Ľ 
K M E N U E O N L A 
A N I Č K A Z E E K 
O M R R O V D N T A 
E E A D R I R E Á L 
P B A R T S A L Í V 

Osemsmerovka 2: 
Každá cesta bez prekážok určite ... 
ANIČKA, ASTRA, CENCÚĽ, CUKOR, ČREP, FATRA, FĽAK, 
KAMERA, KAZ, KRAB, MINCA, NOZDRA, OLIVA, PONORKA, 
POTÁPAČI, PRINCEZNÁ, RANA, SENO, SNOP, ŠKRUPINA, 
ÚLET, VÍLA, VLAK 

 
 

A C S A P Ť 
I U E K O A 
P K T S Š O 
R R H O T N 
A Í Á K Á A 
H K U P R L 

Z redakčnej pošty 

 
Hneď v úvode chcem poďakovať všetkým, ktorí prejavili 

úprimný záujem o náš, teda váš, časopis. Verím, že vaša priazeň 
nebola veľmi ovplyvnená možnosťou získať žolíka (aj keď 
v mnohých prípadoch teda radšej neverím!). Najviac nás potešila 
vaša spolupráca s celou redakčnou radou, ktorá sa časom postupne 
zlepšovala a dúfam, že v budúcom školskom roku bude ešte 
plynulejšia a lepšia. Osobitne chcem poďakovať žiakom, ktorí 
ochotne prispievali do nášho časopisu. Najlepšou a najvytrvalejšou 
prispievateľkou bola (a dúfam, že aj zostane) Veronika Franková zo 
VII.A. Ozaj jej patrí naša vďaka! 

Výborne sa nám spolupracovalo s vami  pri anketách 
a rozhovoroch, ktoré vlastne pomohli aj vám získavať určité 
skúsenosti v komunikácii. 

Ďakujem učiteľom, ktorí často museli narýchlo odpovedať na 
naše zvedavé otázky. Tu by som osobitne za stály záujem a ochotu  
spolupracovať poďakovala pani riaditeľke a p. učiteľkám Valachovej 
a Lichej, ktoré odpovedali automaticky na všetky položené otázky. 

Výborná bola spolupráca s p. učiteľkami na I. stupni, ktoré 
nám často pomohli pri objednávaní časopisov. 

Vďaka patrí aj nepedagogickým zamestnancom školy, ktorí 
prejavili stály záujem o časopis a boli našimi vernými čitateľmi. 

Verím, že vás časopis sprevádzal vo vašom voľnom čase, že 
si každý z vás našiel svoju obľúbenú rubriku a že nám  zostanete 
verní aj v budúcom školskom roku. 

Srdečné poďakovanie vyslovujem členom redakčnej rady, 
ktorí aktívne pracovali (aj keď ste ich často nebrali vážne) a snažili sa 
pre vás pripraviť čo najzaujímavejšie príspevky. Žiak Andrej Krajčík 
pripravuje aj internetovú stránku nášho časopisu. 

Ešte raz všetkým vďaka a teším sa na vás v septembri!    p.uč. 
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Riešenia úloh  
Osemsmerovka: ... by to bolo horšie; 
Kto vie, uhádne! 
Z prvého poschodia počuť: „Bum, áááááá....“ Z desiateho 
poschodia: „Áááááá, bum.“ Lebo si nevedia zapnúť pásy; Čo 
najrýchlejšie; Ani jeden sa nešplhá po strome; Z rozbitých 
teplomerov; Plnú papuľu; Lebo nemôže zaparkovať; Dvojičky; Nič, 
tiger nevie hovoriť; Ryžová; Z vonkajšej; Auto sa dá po použití ešte 
predať; Žrebec; Aby sa na ňu nikto nedíval cez kľúčovú dierku; Keď 
sa dvaja holohlaví bijú o hrebeň; Zbytočné plytvanie slinami, ktoré 
sa dajú využiť napríklad pri lepení známky; Lebo sa pokúšala sfúknuť 
žiarovku; Keď vylezieš na pláž a aktivisti greenpeace ťa tlačia späť 
do mora;  
Testík: Za každú správnu odpoveď si prirátaj 10 bodov: 
1b, 2b, 3c, 4a, 5c, 6b, 7d, 8a, 9a, 10a, 11b, 12a, 13c, 14b, 15a, 16b, 
17c, 18b, 19c, 20a. 
Hodnotenie: 20 -190 bodov = Jackpot! Si absolútne neprekonateľný! 
         180–160 bodov = Milionár! Málokto má na teba! 
         150–100 bodov=Tisíckar! Uvedom si-sú aj lepší od teba! 
         90–60 bodov = Ešte sa v tvojej hlave niečo múdre nájde! 
         50–20 bodov = V hlave máš nejaké zbytky niečoho, 
           ale čo to je? 
         10–0 bodov  = Mal by si  ísť na röntgen hlavy, či tam 
            niečo máš! 
Kútik pre najmladších: 
Osemsmerovka 1:  ... ťahák. 
Osemsmerovka 2: ... nikam nevedie. 
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