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...a opäť  nazrieme do sveta 
vedomostí... 

 

 

 
 

 
 
                   

 

Zamyslenie na úvod 
 

Dary pre všetkých...                    
 

Každý z nás má len jednu hlavu, dve ruky a dve nohy, aby 
mohol pevne stáť . 
Dve ruky sú určite na to, aby jednou rozdával a druhou niečo 
prijímal. V škole to platí, že na jednej strane prijímame nové 
informácie, vedomosti a na druhej strane vynakladáme úsilie 
a snaženie tieto dary oplácať  usilovnosť ou a snaživosť ou. 
Úspech neprichádza sám od seba. Dostaví sa ako odmena za vytrvalú 
prácu, prekonávanie pohodlnosti, ľahkovážnosti a nezáujmu. 
Viem určite, že škola, učitelia i rodičia dávajú šancu vám všetkým 
prijať  ponúknuté dary vo forme vedomostí. 
Rozhodnúť  sa, či ich prijať , je na každom z vás. Ísť  vpred, snažiť  sa, 
stagnovať , nebodaj ísť  nazad? 
To sa musí rozhodnúť  každý žiak sám za seba. Cieľ nie je 
v nedohľadne, je blízko, treba ho dosiahnuť  a najväčšie dary -
vedomosť , usilovnosť  a snaha- budú zaručene vaše. 
 Prijmite ponúknuté dary ako znak najväčšej dôvery. 
 
                                                                                     Vaša riaditeľ ka 

 



Zábavný kútik 
Uhádneš? 
 
Ako chytíš jedného vlka? 

Koľko vajíčok zješ nalačno? 
 

Viete, ako zlezie slon zo stromu?  
           Čo je to maximálna obezita?  
 
Čo vznikne skrížením slona a mravca? 

Vieš, čo je najväčšia lenivosť?   

 
Neje to, nepije to, a predsa to rastie. Čo je to? 

Viete, aká je najväčšia potupa pre vegetariána? 
 

                               
 

Doplňte voľné políčka "magického štvorca" zvyšnými číslami od 
1 do 25. Každé číslo môže byť  použité iba raz a to tak, aby 
v riadkoch, stĺpcoch a na uhlopriečkach bol rovnaký súčet.: 

 

    Pripravili Janka a  Ala 

Zábavný kútik 
Sudoku 

 

 
 
 

Písmená v nasledujúcej 
úlohe nahraďte číslami 

tak, aby súčasne platili stanovené podmienky.   /všetky rovnaké 
písmená  predstavujú rovnaké číslo/: 

 
DC : A = C p                                                                                                          
C . FC = FEC p                                                                                                                                           
(FEC + C) : C = EB  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               Pripravili Rebeca a Janka 
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Zábavný kútik 
Doplň tajničku 
...a zistíš, čo majú školáci najradšej. 

 

1. Robí sa po každom diktáte, písomne si v nej opravíte chyby. 
2. V slovenčine platí zákon o rytmickom ... 
3. Známa kniha, ktorú napísal Lewis Carrol- Alica v krajine ... 
4. Rozprávanie sa člení na tieto časti: úvod, jadro a ... 
5. Kone ju majú na kopyte. 
6. Školská pomôcka, ukladajú sa do nej písacie potreby. 
7. Každý žiak si ju nosí do školy, aby nebol hladný. 
8. Nachádzajú sa v nich dôležité informácie, novinky. 
9. V centre Košíc sa nachádza  Dóm sv. ... 

 

                               

                                                             Pripravili Janka a Ala 

Spýtali sme sa našich učiteľ ov 
Na začiatku školského roka si niektorí z vás dávajú rôzne predsavzatie. My 
sme navštívili  p. zástupkyňu Šubovú a p. učiteľku Manzone, aby sme sa 
dozvedeli, ako je to s nimi a ich predsavzatiami.  
A tiež sme sa ich spýtali na ich blahoželania našej „tridsiatničke“. 
 
Nastupovali ste 2. septembra do školy s nejakým predsavzatím? 
Áno. Myslím si, že väčšina dospelých si dáva predsavzatia na začiatku 
určitého obdobia. Pre nás učiteľov je to začiatok školského roka. Oproti 
tomu minulému sa v mojom súkromnom i profesionálnom živote veľa 
zmenilo a ovplyvnilo to aj moje predsavzatia.  
Chcela by som byť  dobrou zástupkyňou. Dobrou v tom, že zastúpim p. 
riaditeľku tam, kde je to potrebné a vhodné, že budem zastupovať  p. 
učiteľky, p. vychovávateľky a všetkých zamestnancov, ktorí sú v mojej 
kompetencii a aj v tom, že budem zastupovať  žiakov vo veciach, v ktorých 
si sami nevedia alebo nemôžu poradiť . 
                                                                                                 p. zást. Šubová 
Áno. Po oddychu sa pustiť  s elánom do práce. Rozmýšľala som aj nad 
výletmi a exkurziami pre mojich siedmakov a o tom, aké to bude fajn, keď 
bude hotová rekonštrukcia.                                                     p. uč. Manzone 
 
Keď že si v týchto dňoch pripomíname 30. výročie našej školy, čo by ste jej 
Vy „zaželali k narodeninám“? 
Našej milej, vynovenej škole by som pri príležitosti „jej narodenín“ chcela 
popriať : 
spravodlivé vedenie školy, 
pracovitých zamestnancov na všetkých úsekoch, 
zvedavých, veselých a mysliacich žiakov, 
chápajúcich a milujúcich rodičov 
a veľa, veľa tolerancie. 
Školu tvoria spoločne všetci, ktorí v nej a pre ňu pracujú. 
                                                                                               p. zást. Šubová 
Nech sa „dožije“ sto rokov. 
                                                                                               p. uč. Manzone 
                                              Za rozhovor ď akujú Annamária a Veronika 
 

 



Poznáme ich? 
 
Táto rubrika sa pre váš záujem dostala už do 3. ročníka. Preto aj tento 
školský rok pokračujeme v našej „fotografickej“ súť aži. Znovu 
budeme uverejňovať  fotky našich učiteľov z detstva a vašou úlohou 
bude uhádnuť , o koho ide. 
V poslednom čísle to bola fotka pani riaditeľ ky. No, veru, nikto 
neuhádol. 
Preto skúste teraz. Čo myslíte, kto je na tejto fotografii? 
Odpoveď napíšte na lístok spolu s vaším menom, priezviskom, 
triedou a odovzdajte ho niektorému členovi redakčnej rady alebo p. 
uč. Kubríkovej. Ak uhádneš a zo správnych odpovedí vyberieme 
práve teba, čaká ť a malá odmena. 
                                                      Pripravila Annamária a Dominika 

 
 

Môj domáci miláčik... 
 
Ja mám doma zvieratko, je to morské prasiatko. Volá sa Tweetynka. 
Je veľmi zvedavá. Jej telíčko je hnedooranžové s bielymi a čiernymi 
fliačikmi. Srsť  má hebkú. Jej očká sú ako malé čierne guličky. Váži 
asi 400 g. Papá trávu, šalátové listy, mrkvu, jablká, vitamíny 
a niekedy aj nejakú tú maškrtu. Veľmi rada niečo hryzie.  
Keď prídem domov, od radosti hneď piští. 
Má aj hobliny, čiže teplú podstielku. V nich si urobí miesto na 
spanie, a tak rýchlo zaspí. 
                                                                                          Zdenko, 5.C 

 
 
 
V tejto rubrike sa môžu objaviť aj vaše domáce zvieratká. Stačí 
napísať krátky text, priložiť fotku /ak máte/ a priniesť niekomu 
z redakčnej rady. Tešíme sa na vaše príspevky. 

               
 



Trochu smiechu pre zábavu 
 

 
Janko prvýkrát letí lietadlom. Pobehuje medzi sedačkami a narazí do 
letušky. Letuška mu povie: 
„Chlapče, nepobehuj tu!!! Choď sa hrať  von!!!“ 
                                                                                                                            
Ide babka s Jurkom po chodníku. Jurko vidí na zemi ležať  5 € a pýta 
sa babky: 
„Babka, môžem si ich vziať ???“  
„Nie,  Jurko,  veci zo zeme sa nezdvíhajú.“ 
 Ako tak šli ďalej, babka sa šmykla o banánovú šupku a hovorí 
Jurkovi: 
„Jurko,  pomôž mi!!!“ 
„Nie, babka, veci zo zeme sa nezdvíhajú.“ 
 
Jožko hovorí mame: 
„Mami, horí lampa!“ 
„Nie, Jožko, lampa svieti.“ 
„Už svietia aj záclony,“ hovorí Jožko. 
 
 
Poštár ide dať  noviny do poštovej schránky a je tam pes. 
Poštár vraví: „Dobrý psíkkkkkkkkkkkk.“ 
 
Náčelník polície si kúpil trezor, zavolal podradených a hovorí: 
 ,,Toto je najbezpečnejší trezor na celom svete…Má 80-miestny kód. 
Sú to samé 4, ale nepoviem v akom poradí.“ 
 
 
Ide chlapík po parku a vidí babku na strome. 
„Čo, babka, redbull, redbull?“ 
„Ale figu, pittbull, pittbull.“ 
                                                   Pripravili Veronika,  Rebeca, Lenka 
 
 
 

Zaujímavosti od A po Z 
 

30. výro∏ie našej školy30. výro∏ie našej školy30. výro∏ie našej školy30. výro∏ie našej školy    
    
30 rokov v živote človeka niečo znamená. 30-ročný dospelý človek 
má za sebou štúdium na základnej, strednej a možno aj vysokej škole. 
Má zamestnanie, možno aj rodinu... 
Čo znamená 30 rokov v „živote školy“? 
Tiež určite veľa. Za toto obdobie ňou prejde veľa žiakov, stovky ba 
tisícky žiakov. 
Mnohí z nich sú dnes viac či menej úspešní ľudia vykonávajúci rôzne 
povolania. Sú to mnohí športovci, umelci, stavbári, čašníci, kuchári, 
predavačky, učitelia, lekári... 
Možno si niektorí z nich spomenú na svoju prvú pani učiteľku, ktorá 
ich naučila čítať , písať , možno si ešte spomenú na svoju prvú 
poznámku, pochvalu, dobrú či zlú známku. 
Možno si spomenú na svoju najlepšiu spolužiačku, na svojho 
spolusediaceho v lavici, ktorý mu našepkal pri odpovedi, na svoju 
prvú lásku.  
Áno, to všetko sa spája s krásnym školským obdobím.  
Tak ako 30 rokov znamená veľa v živote človeka, znamená veľa aj 
v živote školy. 
Písal sa 1. september 1980, keď naša škola prvýkrát otvorila svoju 
náruč pre prvých žiakov.  
A v týchto dňoch je to práve 30 rokov od tohto momentu. 
Za toto obdobie sa veľa zmenilo. Vystriedalo sa tu nielen množstvo 
žiakov, ale aj učiteľov. Zmenil sa aj „výzor“ školy.  
Od tohto školského roka vymenila bielu farbu za žltú. 
Áno, je to tak. Pripomíname si 30. výročie našej školy. 
Naši žiaci majú pripravený na 22. októbra 2010 bohatý kultúrny 
program k tejto významnej udalosti. 
Prajeme všetkým, žiakom aj učiteľom, aby sa im darilo aj v ďalších 
rokoch. 
                                                                                     Redakčná rada 
 
 



Zaujímavosti od A po Z 
 
My sme sa spýtali niektorých žiakov aj učiteľov, čo by zaželali našej 
škole k jej „narodeninám“. 
Tu prinášame blahoželania, pozdravy a básne, ktoré napísali žiaci 
našej školy. 
 
 
Našej škole prajem, aby mala dosť finančných prostriedkov na  
 ďalšie prerábanie, aby naša pani riaditeľka bola zdravá, šťastná 
a aby ešte dlho bola riaditeľkou školy.                          Diana, 8.B 
                                                                                                                                 
K 30. výročiu škole prajem, aby mala veľa peňazí, aby sa dokončila 
školská jedáleň. 
                                    

                                                                                          Lenka, 2.B               
Aby škola vydržala aspoň ďalších 30 rokov. 
                                                                                            Jakub, 4.B 
Veľa takých žiakov ako sme my- žiaci 9.B. 
                                                                                         Barbara, 9.B 
Aby bola naša škola úspešnejšia a krajšia ako školy v okolí 
Topoľčian.   

                                                                                               Aďa, 3.C 
Nech na ňu v dobrom spomíname celý život. 
                                                                                           Martin, 4.B 
Hlavne aby sa škole darili ďalšie úspešné projekty a aby sa 
rozrastala aj po ďalšie roky. 
                                                                                           Mirka, 8.B 
        
Naša škola akoby tu odvždy bola. 
Už 30 rokov tu hrdo stojí a čaká, na každý nový školský rok. 
Aj tento rok čakala, dokonca nové šaty dostala. 
Tak žiaci, radi ju majte, dobre sa v nej učievajte. 
                                                                                    Dominika, 4.A 
 
 

Zaujímavosti od A po Z 
Škola naša premilá, krásnej chvíle si sa dožila. 30. narodeniny si 
sláviš, svojou krásou sa nám chváliš. Múdre deti vychovávaš a dobre 
sa o ne staráš. Vedomostí veľa deti získať  môžu, aj keď to učiteľom 
naháňa hrôzu. No trpezlivý prístup učiteľa je niekedy viac ako si 
dieť a želá.                                                                              Kika, 4.B 
                                                                                                                             
Pri príležitosti 30. výročia založenia našej školy by som jej chcela 
popriať , nech vydrží dovtedy, pokiaľ  mravec nevypije more.  
Nech má len snaživých a usilovných žiakov, ktorí si svoju školu 
chránia  a správajú sa v nej tak, ako sa má. 
Prajem jej, aby mala takú dobrú riaditeľku ako má, dobrý učiteľský 
zbor, ako aj ostatných pracovníkov školy, ktorí sa o nás starajú. 
Nech sú výsledky školy ozdobou nielen jej, ale aj celého mesta 
Topoľčany.                                                                       Paulínka, 4.B 
                                                                                                                              
Naša škola tridsiatku slávi, chodili do nej aj slávni. 
Tridsať  rokov slávy, krásy, naša škola užíva si.  
Popoludňajšie disky sú, decká smelo tancujú. Učitelia nútia nás 
chytiť  knihu a učiť  sa zas. 
Veľa žiakov vystriedalo naše školské lavice, neraz školník opravoval 
okná, dvere, stolice.                                                          Tánička, 4.B 
                                                                                                                              
Milá škola, prial by som Ti, aby si mala veľa dobrých žiakov, ktorí by 
robili našej škole reklamu a dobré meno. O to sa pokúsim i ja. My 

žiaci by sme Ti chceli poďakovať , že nás dobre učíš a zabávaš. 

                                                                                         Romanko, 4.B    
Štvrták volá,  
naša škola  
trikrát desať  rokov má.  
Raduje sa, že je žltá  
a kuchyňu novú má.                                                       Romanko, 4.B 
                                                                Pripravili Natália, Janka. Ala 

                                     



Október – mesiac úcty k starším 
 
             Tento mesiac je venovaný úcte k starším. Čím sú vlastne pre 
nás starší ľudia? Babičkou, čo pečie koláče a štrikuje teplý šál, či 
dedkom, ktorý vnúčatám rozpráva príbehy z mladosti. Alebo  
starenkou s bielymi vlasmi a čelom plným vrások. Skutočnosť  je 
taká, že naše babičky a dedkovia nesedia doma, ale študujú, chodia 
na výlety, do divadla, nadväzujú kamarátstva. V podstate môžeme 
povedať  ,  že sú to milujúci starí rodičia, čo s láskou rozmaznávajú 
svoje vnúčatá. Pravdaže, starší ľudia potrebujú aj pomoc, 
starostlivosť  a lásku svojich najbližších. 
 Ernest Hemingway povedal: „Človek nie je v starobe múdrejší, len 
opatrnejší.“  Október je mesiac úcty nás mladších k tým skôr 
narodeným. Ale na túto úctu by sme nemali zabúdať  počas celého 
roka. 
                                                                                  Pripravila Natália 

 
 

 

Čo na to naši žiaci... 
 
  Čo ť a napadne pri slovách úcta k starším? 
 
Pri týchto slovách si spomeniem na to, že keď som  v autobuse tak 
uvoľním miesto starším.  
                                                                                            Natália, 4.C 

Rada starším pomôžem s ť ažkými nákupmi, ak treba a tiež im 
podržím dvere.                                                                 
                                                                                             Sára, 4.C 

Každý týždeň prídem k mojej babke poliať  kvety, aby sa nenamáhala 
s vodou.                                                                               Lenk, 2.B 

Moju starkú mám veľmi rada, najmä preto, lebo mi večer rozpráva 
zaujímavé príhody zo života. 
                                                                                            Saška, 2.B 

Pri tejto otázke si spomeniem na moju babku, ktorej chodím pomáhať  
s upratovaním domu a ona mi za odmenu porozpráva rôzne príbehy 
z jej života, ktoré ma vždy veľmi upútajú a získam z nich veľa 
nových skúseností, ktoré potom  využijem aj vo svojom vlastnom 
živote. Mám ju veľmi rada.   
                                                                                           Hanka, 8.B 

Čo ma prvé napadne? Skúsenosti ľudí starších ako som ja. A vždy si 
spomeniem na príbehy mojej starkej. Už len pre ich skúsenosti 
a múdrosť  treba starším ľuďom prejaviť  úctu. Alebo inými slovami: 
Mali by sme si vážiť  dedka a babičku a to nielen vtedy, keď nám 
naplnia chladničku.                                                         Barbara, 9.B                                           
                                           
                                   Pripravili Natália, Veronika, Janka, Ala 

 
 

 

 
 

 
 
 



Vlastná tvorba 
Moja škola 
Moja škola super je,  
veľa sa v nej udeje.  
Je to stará múdra pani,  
ktorá všetkým deť om radí  
ako pekne múdro žiť ,  
ktorou nohou vykročiť . 
V čele našej školy,  
pani riaditeľka stojí.  
Učitelia učia nás,  
ako správne počítať ,  
ako spájať  nové slová.  
Doma sa o nás stará  
otec, mama  
a škola nám múdrosť  dáva. 
Moja drahá škola,  
zo srdca Ti želám  
do ďalších rokov  
veľa dobrých žiakov,  
na ktorých budeš hrdá  
ďalších 30 rokov. 
                                                                             Adrianko, 4.B 

 

 
Na lúke i v lese  
novina sa nesie,  
že dnes sláviš veľký deň,  
ktorý patrí Tebe len.  
Ja Ti prajem všetko najlepšie, veľa dobrých žiakov, učiteľov a tak 
ďalej. Prajem Ti aj dobrú pani riaditeľku, lebo tá je tu stále.    
                                                                                   Adrianka, 4.B                                                               

                                     
 

Vlastná tvorba 
Prianie našej škole 
Keď moja mama malá bola,  
stála tu už aj naša škola.  
Aj ona do nej chodila,  
a tak ako ja sa v nej učila. 
 
Teraz som ja v našej škole,  
chodím po nej hore-dole,  
tak ako moja mama v minulosti,  
aj ja tu hľadám vedomosti. 
 
Dnes už tá naša milá škola  
nie je žiadna mladica,  
tridsiatku práve oslávila  
nejedna školská lavica. 
 
K tomuto peknému jubileu  
želáme všetci žiaci spolu,  
aj tí, čo teraz do nej chodíme,  
aj tí, čo už v práci robíme,  
aby tá naša milá škola  
tu ešte dlhé roky bola, 
aby nám dala ešte veľa vedomostí,  
nielen nám, ale aj ďalším v budúcnosti. 
 
Tak ako slúžila našim otcom a mamám,  
nech slúži ďalej nám,   
aj budúcim generáciám.   
 
Želáme tej našej škole,  
veľa žiakov dobrej vôle,  
ktorí sa budú radi učiť .  
Želáme jej aj veľa dobrých učiteľov,  
plných lásky a ušľachtilých cieľov,  
ktorí nás budú v dobrom učiť .                                     Samko, 4.B 



Kútik pre najmenších 
 

Vyfarbi si obrázok 
 

 
 

                                                                      Pripravila Lenka 
 
 
  

Kútik pre najmenších 
 

 
 

                                
Ide dedko na bicykli a zastavia ho zbojníci: 
„Dedo, dušu alebo peniaze?“ 
Dedko sa pýta: 
„Prednú alebo zadnú?“ 
                                                                 Pripravila Janka a Natálka 

 
 
 

 



Zo života školy 

 
Čo nás čaká v tomto školskom roku? 
Je toho naozaj veľa. 
Nový školský rok je v plnom prúde. Zoznámenia s novými 
spolužiakmi či debaty o zážitkoch z prázdnin sú už za nami. 
Určite viete, že takým „hlavným bodom programu“ v tomto 
školskom roku bude 30. výročie školy a s tým spojený program 
a oslavy. 
No nezabúdame ani na ostatné, už tradičné, udalosti. 
Imatrikulácia prvákov, Európsky deň rodičov a škôl, kurz 
spoločenského tanca pre deviatakov. 
Vo svojej práci bude pokračovať  aj žiacky parlament a školská 
bezpečnostná služba. 
Ďalej sú to rôzne exkurzie, besedy, súť aže, olympiády, školy 
v prírode, lyžiarsky kurz a v neposlednom rade záujmové krúžky, 
v ktorých môžete pracovať  a relaxovať  v popoludňajších hodinách. 
Takže s chuť ou ho toho! Držíme všetkým palce, aby sa vám darilo, 
aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky. 
                                                                                      Redakčná rada 

                            
 
 
 
 
 

Spýtali sme sa našich žiakov 
 
Navštívili sme našich prvákov, aby sme im položili niekoľko otázok.  
Ako sa ti páči v škole? 
Na čo si sa najviac tešil, keď si išiel do školy? 
Čo najradšej robíš v škole, čo ť a najviac baví? 

 
Je tu dobre. Najviac som sa tešila na školský dvor a na kamarátov. 
Najradšej kreslím.                                                                   Markétka, 1.A 
Dobre sa tu cítim. Najviac som  sa tešil na písanie, na kamarátov a na 
čítanie. Najviac ma baví písať .                                                Robko, 1.A  
V škole je fajn. Najviac som sa tešila na to, že sa naučím písať . Najradšej 
kreslím.                                                                                     Viktória, 1.A 

Škola sa mi páči. Tešila som sa na písanie. Najradšej počítam. Veronika,1.A 
Podľa mňa je škola výborná. Tešila som sa na to, že sa naučím čítať . 
Najradšej píšem.                                                                         Emka, 1.A 
Školu mám rád a páči sa mi tu. Tešil som sa na matematiku a na to, že sa 
naučím počítať  a čítať .                                                              Timko, 1.B 

Škola je podľa mňa super. Tešila som sa na pani učiteľku a na mojich 
spolužiakov. Najradšej mám čítanie a počítanie.                   Nikolka,  1.B 

V škole sa mi veľmi páči. Najviac som sa tešila na učenie. Písanie mám 
najradšej.                                                                              Kristínka, 1.B 
V škole je dobre. Tešila som sa na písanie a počítače. Najradšej počítam 
a hrám sa.                                                                                 Evka, 1.A 

Škola je super. Keď som išla do školy, najviac som sa tešila na písanie. 
Najradšej sa hrám v družine.                                              Vivianka, 1.A 

V škole sa cítim výborne. Najviac som sa tešila na angličtinu. Najradšej sa 
hrám.                                                                                     Sindyka, 1.A 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                      
                                                                               Pripravila Mirka 



Blahoželáme k úspechom 
 

V tomto školskom roku máte opäť  možnosť  zapojiť  sa do rôznych 
súť aží, olympiád, športových či z rôznych iných predmetov. 
Naša škola je práve vďaka vám úspešná v športe, či už je to florbal, 
tenis, hádzaná, viacboj všestrannosti, ale aj úspechy v literárnom 
prednese, v dejepise, matematike a v mnohých iných predmetoch. 
O výsledkoch a umiestnení budeme informovať  v tejto rubrike. 
                                                                                  Pripravil Milan 
 

                     
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medzi nami dievčatami... 
Testík 
Napíš svoje meno a priezvisko a potom ku každému písmenu prideľ 
číslo podľa tabuľky: 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A B C D E F G H I 

J K L M N O P Q R 

S T U V W X Y Z  

 
Napríklad:  
JANKA  HRDLIČKOVÁ 
1 1 5 2 1 8 9 4 3932 6 4 1 
 
Všetky čísla spočítaj, kým nezostane jedna číslica: 
1+1+5+2+1+8+9+4+3+9+3+2+6+4+1= 59   5+9=14   1+4=5 
 
Janka má šť astné číslo 5! 
 
Ak budeš mať  vypočítané svoje šť astné číslo, dozvieš sa, aká si. 
1= Si originálna a odhodlaná. 
2= Si spravodlivá a vieš počúvať . 
3= Si priateľská a zábavná. 
4= Si čestná a spravodlivá. 
5= Máš rada dobrú zábavu a si plná energie. 
6= Si múdra a srdečná. 
7= Si tajomná a pravdovravná. 
8= Si pracovitá a máš talent. 
9= Si umelecky založená a máš veľa šť astia. 
                                                                             Pripravila Mirka 

                            



EKO okienko 
Milí kamaráti,   
aj v tomto školskom roku budeme pre vás pripravovať  EKO okienko. 
Staršie deti vystriedajú malí druháci, ktorí sa vám pokúsia 
pripravovať  niečo o environmentálnej výchove, problémoch prírody, 
ľudskom myslení a správaní k prírode a životnému prostrediu. Počas 
roka sa  členovia klubu Malí prírodovedci zúčastnili aj niekoľkých 
súť aží. Okrem 1. miesta Životné prostredie očami detí sa zúčastnili 
celoslovenskej súť aže  Stromu života: Moja voľba. Úspešný bol 
Jozef Krajčík (6.A), ktorý sa zamýšľal nad problémami Zeme.  
Gratulujeme!                                    
                                     Zem potrebuje pomoc 
Vietor začal veľmi fúkať , 
Slnko prestalo hriať ,  
ľudia sa začali báť , 
kto a kedy začne našej Zemi pomáhať  ? 
 
Dospelí sú už veľkí ľudia, 
prečo našej Zemi škodia? 
My deti  chceme tomu zabrániť  
a našu Zem si ochrániť ! 
 
Učíme sa hádzať  do košov odpadky, 
vysádzať  zeleň i kvietky, 
chceme všetkých  ľudí učiť , 
čo majú pre našu Zem robiť . 
 
Hoci sú to len v básni slová,  
nás malých to často a veľmi hnevá, 
dospelí nepremýšľajú nad svojím  konaním 
a ich skutky sa rozplývajú ako dym! 
 
Aj my raz budeme dospelí, 
chceme byť  však  trochu iní, 
rastú z nás ľudia zodpovední, 
ktorí ochránia ostatné života dni. 
                                                             Malí prírodovedci 
                                                              a vedúca ZK Renáta Sedlárová 
 

Práca ŠKD 
Milé deti! 
Prázdniny sa skončili a nás všetkých čaká mnoho práce. Po každej práci si 
človek potrebuje oddýchnuť , no a deti po svojej práci a výkonoch na 
vyučovaní majú možnosť  oddychovať  v  Školskom klube detí. Spoločne 
deti a pani vychovávateľky sa stretávajú denne na „ranných službách“ od 
600  hod. a po vyučovaní vo svojich oddeleniach až do 1710 hod. Aj v tomto 
školskom roku budú pre deti p. vychovávateľky pripravovať  mnohé 
zaujímavé aktivity v oblastiach pracovno-technickej, esteticko-výchovnej, 
prírodovedno-environmentálnej, spoločensko-vednej, telovýchovnej.  
Neustále vymýšľame a pripravujeme pre vás súť aže, hry, rôzne aktivity. 
Okrem  klasických činností v oddeleniach plánujeme aj spoločné aktivity 
klubu. A na čo sa môžete tešiť ?  
 
September :  
Akcia : Vyčistíme svet  -  úprava okolia školy                                  
Svetový deň prvej pomoci- aktivity                                                         
Topoľčiansky deň zdravia – celomestská akcia – účasť     
(Svetový deň srdca 24.9) 
 Na kolesách proti rakovine – šport. súť až                                           
Výstavka ovocia a zeleniny    

Október : 
Imatrikulácia prvákov - príprava                                                               
                                                                                                                 
Medzinárodný deň školských knižníc  - aktivity  v školskej knižnici, 
čitárni                                         
Halloween – výzdoba z vašich prác                                                                             
Svetový deň duševného zdravia (10.10.) – beseda, kreslenie, kvíz o 
zdraví   

November : 
Slušnosť  naša každodenná   – kvíz    
Kreslíme strašidlá – súť až o najkrajšie a najzaujímavejšie strašidlo                                                                                 
Súť až v skladaní stavebníc – SEVA, SEKO, LEGO  
   
                                                                                Mgr. R. Sedlárová           
                                                                         vedúca vychovávateľ ka                



 Zo školských správ 

 
Školské správy budú pokračovať  aj tento školský rok. Patria už 
tradične „k našej škole“ , aj do tejto rubriky. 
Prinášame teda stručný prehľad udalostí za prvý mesiac tohto 
školského roka. 
 
September: 
- 2. september – slávnostné otvorenie školského roka, 
- zasadnutie žiackeho parlamentu, 
- plenárne a triedne rodičovské združenie, 
- plavecký výcvik žiakov 4. ročníka, 
- relácia „Na kolesách proti rakovine“ + finančná zbierka, 
- ŠKD – súť až na kolobežkách, 
- cvičenia v prírode – Ochrana človeka a prírody – 1., 2. stupeň. 
 
Október: 
- olympiáda zo SJL – školské kolo, 
- TOPVEDAM – súť až vedátorov, 
- plavecký výcvik – 2., 3. ročník, 
- exkurzia + návšteva SND Bratislava – 5. ročník, 
- Zasadnutie Rady školy, 
- vstupné previerky – 2. – 9. ročník, 
- zasadnutie žiackeho parlamentu, 
- 30. výročie školy – akadémia + oslavy, 
- Medzinárodný deň školských knižníc, 
- „Tvoja správna voľba“ – beseda s policajtom – 4. roč., 
- športové súť aže. 
                                                            Pripravila p. uč. Kubríková 
                              
 
 
 

 Z redakčnej  pošty 
 
Náš školský časopis má za sebou už 6 rokov. 
Aj tento školský rok budeme pre vás pripravovať  zaujímavé články, 
rozhovory, súť aže. Budeme pokračovať  vo „fotografickej hádanke“, 
vo vlastnej tvorbe – v uverejňovaní vašich literárnych či výtvarných 
prác, zaviedli sme novú rubriku „Môj domáci miláčik“, do ktorej 
máte možnosť  opäť  prispievať  vy. 
Tento rok bude pracovať  redakčná rada v zložení: 
Miriam Hvizdošová  Mirka 

Natália Mikudová  Natália 

Janka Štrbová   Janka 

Alena Rybánska  Ala 

Rebeca Hrobáreková  Rebeca 

Dominika Paláriková  Dominika 

Natália Vnuková  Natálka 

Veronika Kondrlová  Veronika 
Annamária Konderlová Annamária 

Milan Hlocký   Milan 

Lenka Novotná  Lenka 

Miriam Kondvičková  Miriam 

 
 
Cena časopisu zostáva nezmenená – na celý školský rok 2€ za päť  
čísel. 
Objednať  si ho môžete u p. uč. Kubríkovej. 
                                                                                    Redakčná rada 

 
                
 
 
 

                                                 
 
 
 



Riešenie úloh 
Zábavný kútik 

Uhádneš? 

Chytíš desať  a deväť  pustíš. 
Len jedno, lebo tie ostatné už nebudú nalačno. 
Sadne si na list a čaká, pokým nespadne. 
Keď spadneš z obidvoch strán postele naraz. 
Uštipnutý slon. 
Mať  diaľkové ovládanie na diaľkové ovládanie. 
Ceny. 
Keď ho pochováte v masovom hrobe. 
Magický štvorec 

11 24 7 20 3 

4 12 25 8 16 

17 5 13 21 9 

10 18 1 14 22 

23 6 19 2 15 

Matematická úloha 

35 : 7 = 5 
5 x 15 = 125 
/125 + 5 / : 5 = 26 
Tajnička: PRÁZDNINY 

  

 

                                                                                                                                                                    

       

 


