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 A ni sm e sa nenazdali a  trištvrte roka je už  za 

nam i. D úfam e, že zvyšok  prebehne ešte rých lejšie! 

V  druhom  čísle A tom iku sm e pre vás priprav ili 

toho veľa a teším e sa s vam i na kupóny a haluze, 

ktorých  je tu dos ť... určite sa aj zasm ejete :) za to 

ručím e... A  na zadnej strane vám  prinášam e super 

prázdninový kalendár, v  ktorom  si m ôžete 

postupne vyškrtávať jeden deň za druhým , aby ste 

sa stále v iac a v iac tešili na vytúžené prázdniny 

(tak  ako m y)... 
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Žiacky parlament 
 
Náš žiacky parlament začal pracovať od októbra 2009. Jeho členmi 

sú žiaci 4. – 9. ročníka. Každá trieda vyslala doň dvoch žiakov, takže má 
24 členov. Predsedníčkou ŽP sa stala Dáša Ryšavá z triedy 9.B. 

 Zasadnutia sú jedenkrát v mesiaci. Členovia hodnotia činnosť 
v triedach i v škole za uplynulé obdobie a plánujú úlohy na nasledujúci 
mesiac. Prednášajú návrhy a pripomienky svojich spolužiakov 
a triednych učiteľov.  
 
Čím sa parlament konkrétne zaoberá? 

•  sledujeme: úpravu tried a aktuálnosť násteniek 
   čistotu tried po vyučovaní 

• pripomienkujeme závady a nedostatky  
• dochádzajúci žiaci ráno čakajú v zime v budove školy 
• zaoberáme sa prospechom a správaním žiakov  
• hovoríme o rôznych problémoch žiakov   

 
Aj keď na začiatku všetci členovia zložili sľub do rúk pani riaditeľky 

a zaviazali sa pomáhať škole zo všetkých síl, mnohí často zabúdajú 
chodiť na zasadnutia a nič pre svoju triedu nerobia. Týchto členov 
budeme musieť vymeniť za ochotnejších.  

                p. uč. Mrnková 
 
 
 

Den narcisov 
 

Vážení priatelia, úspešne sme ukončili 14. ročník z bierky Deň 

narcisov, ktorý sa konal 16. apríla 2010. Vaša škol a sa úspešne zapojila 

do zbierky a prispela sumou 225,69 € 

 S úctou a vďakou sa tešíme na ďalšiu spoluprácu. 

 

                                                              Mária Valentová 

        LIGA PROTI RAKOVINE 

         pobočka Trnava 
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  Magická noc v škole 
 Valpurginu noc oslavovali už Kelti i starí Germáni. Magická noc 
z 30. apríla na 1. mája zlákala aj nás. Prišlo nás 12. Mali sme odkliať 
školu, vyhnať z nej všetko zlé a pričarovať dobro. Pani učiteľka Mrnková 
nám dala inštrukcie a tajomná noc mohla začať. 
 Najprv sme sa zmenili na čarodejnice – preobliekli sa 
a zamaskovali, vyrobili amulety. Keď boli hotové, sadli sme si do tmavej 
chodby s jednou sviečkou, vypili sme čarovný nápoj a naučili sa 
ochrannú pieseň. Každý vyslovil svoje želanie. Plnili sme tri úlohy, aby 
sme mohli zvoliť hlavnú čarodejnicu tejto noci. Tou sa stala Miška 
Kotlebová z 9.A.   
 To už bola vonku tma a začalo odklínanie školy. Rozdelili sme sa 
na skupiny s baterkami a kartičkami v rukách. V 7 triedach nás čakalo 7 
rôznych úloh. Keď sme ich splnili, škola bola úspešne odkliata. 
      Zrazu sa objavila obálka s výzvou nájsť poklad a odhaliť veľké 
tajomstvo. No papier v obálke bol čistý. Odkaz bol napísaný tajným 
písmom, ktoré sa ukázalo, až keď sme papier ožehlili horúcou žehličkou. 
A ďalšie nočné dobrodružstvo začalo! 
     S baterkami v rukách sme hľadali lístočky s úlohami a odkazmi po 
celej škole. Poklad sa skrýval v dejepisnej učebni. Bola to čokoláda. Na 
záver sme vytvorili farebnú reťaz dobrých prianí a zavesili na nástenku 
žiackeho parlamentu. Presne o polnoci sme si otvorili šampanské 
Hannah Montana. Sedeli sme na zemi v kruhu pri sviečke a hrali sa hry, 
potom sme si poležiačky v spacákoch na zemi v triede rozprávali 
strašidelné príbehy, až kým sme nezaspali. 
    Všetkým sa magická noc páčila a tešíme sa na ďalšiu o rok. 

      Miška Bažíková a Lucka Sláviková 5.A 
 
 
 
 
 
 

                                                 5 



MÚDRE HLAVY 
 
Dejepisná olympiáda  

– obvodné kolo  3. miesto – Tomáš Demovič 9. A 
 
Matematická olympiáda  

– obvodné kolo  2. miesto – Samo Valluš 9. A 
6. miesto – Dávid Miškovič 9. A 

 
Geografická olympiáda 
 - obvodné kolo  2. miesto - Tomáš Demovič 9. A 
 - krajské kolo  4. miesto – Tomáš Demovič 9. A 
 

Európa v škole 
 - postup do celonárodného kola 
       Klaudia Čapková 9.A 
 

Najkrajší prázdninový zážitok 
čestné uznanie – Kristína Madarásová 5.A 
    Gréta Kovaľová 9.B 

 

Čaro Vianoc  
 čestné uznanie – Simona Viskupičová 6.A 
             Lucia Tomíková 9.C 
 
 
 
                                             6 



Ideme, ideme na...           
      lyžovačku:D    
 

 V sobotu 9. 1. 2010 sme išli na lyžovačku. Cesta b ola 

dlhá, ale zábavná. Najhoršie bolo, že na piatich se dadlách 

sme sa tlačili šiesti kvôli nemenovanému Paťovi, se del 

tam roztiahnutý ako 1 tŕň medzi 5 ružičkami.  

Boli aj cik-pauzy.                           

 

 

 

 

 Keď už sme dorazili do Bachledovej doliny, všetci 

pozerali ako kozliatka na nové vrátka.  Boli sme vypúlení, 

aká je to krásna príroda. Chata bola úžasná, keď už  sme 

sa ubytovali, tak ráno a po obede sme každý deň lyž ovali, 

no najmä večer tie diskotéky :D...  

 

 

 

 

 

 No posledný deň nám bolo smutno, že už musíme ísť 

domov, najradšej by tam väčšina z nás ostala...   

Obedy... ??? ... ááále...  

najlepší bol starý dobrý segedín:    

                                                                             

 

 

 

 

 

                                                                               Aďa  Opletalová 7.B 
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Volejbal    
Trnavské športové hry – 3. miesto 
okresné kolo – 4. miesto 
Basketbal (8 – 9. ročník) 
Trnavské športové hry – 1. miesto 
okresné kolo – 1. miesto 
regionálne kolo – 1. miesto 
krajské kolo – 2. miesto                    
Basketbal NESTLÉ CUP   
okresné kolo – 1. miesto 
krajské kolo – 1. miesto 
Majstrovstvá SR – 4. miesto   
Vybíjaná 
Trnavské športové hry – 1. miesto 
okresné kolo – 1. miesto 
regionálne kolo – 1. miesto 
krajské kolo – 2. miesto  
Hádzaná  
okresné kolo – 1. miesto 
Trnavské športové hry – 1. miesto 
Stolný tenis  
Trnavské športové hry – 8. miesto 
Atletika 
okresné kolo – 2. miesto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Volejbal  
okresné kolo – 4. miesto 
Trnavské športové hry – 3. miesto 
Basketbal  
Trnavské športové hry – 3. miesto 
Basketbal NESTLÉ CUP  
okresné kolo – 1. miesto 
krajské kolo – 3. miesto  
Stolný tenis 
Trnavské športové hry – 3. miesto 
Hádzaná 
okresné kolo – 2. miesto 
regionálne kolo – 2. miesto 
Futbal 
okresné kolo – 3. miesto 
Atletika 
okresné kolo – 5. miesto 
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Prečo ste sa prihlásili do športovej triedy?  
Kaja:  Lebo sa mi páčil tento šport a zaujalo ma to... 
Peťa:  Strašne sa mi páčil basket a bol môj sen ho hrávať... 
 
Tréningy mávate trikrát do týžd ňa... Ste s tým spokojné? Ako by ste 
to zmenili?  
Mirča:  Ja som s tým spokojná a vyhovuje mi to ... 
Lucka:  No...  aj mne to celkom vyhovuje... :) 
 
Vaša trénerka je...   
Lenka:  Trénerka je super!! 
Hanka:  Prísna, ale veľa nás toho naučí... 
 
Ako sa vám v baskete darí? Zápasy...  
Kaja:  Zatiaľ sa nám darí dobre. Sme 3. v tabuľke. 
Lucka:  Darí sa nám dobre, vyhrávame zápasy. 
 
A prečo hrávate basket?  
Vladka:  Lebo je to veľmi zaujímavý šport. 
Terka:  Lebo ma baví.  
 
Ste dobrý tím? :D:D  
Hanka:  Áno, sme, ale sem-tam sa hádame.  
 
Našim basketbalistkám zo 7.A ďakujú za rozhovor 

             KajuShKa Kabátová a SimuShKa Brilská 8.A           
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po angličtinárovi, ktorý u nás vydržal „až“ 2 dni, prišla nová pani učiteľka 
eva findorová. položili sme jej pár zvedavých otázok. 

 

  
Práca učiteľky, ktorá ma už od detstva lákala. Takže po škole som hneď vedela, 
akej profesii sa chcem venovať. A prečo práve Trnava? To asi vo mne zavládla 
túžba po určitej zmene, nakoľko pochádzam z Hlohovca. 
 

                             
predtým som pracovala v jazykovom centre u nás v hlohovci. táto práca sa značne 
odlišuje od tej terajšej, lebo mojimi žiakmi boli zväčša dospelí.  
 

  
mojím doteraz najväčším úspechom bola vysoká škola ukf v nitre, ktorú som 
úspešne dokončila a tak sa môžem naplno venovať učeniu angličtiny a taliančiny, 
ktoré ma veľmi bavia a napĺňajú. hlavne taliansky jazyk, ktorý má v sebe tú 
čarovnú románsku kultúru. 
 

  
veľmi dobré, pekná škola, pekne sa o ňu staráte... veľmi pekné učebne, nástenky, 
väčší záujem o jazyky.  
 

  
Ešte len čakám na prekvapenia a dúfam, že budú príjemné.                     

    ľubka hodalová  
           paťo kralovič 7.b  
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Hitparáda mien 
 
Podľa módy sa mení všeličo. Oblečenie, účesy, doplnky... aj mená. 

Na www.trnava.com  sme zistili, že v trnavskej pôrodnici sa v roku 2009 
narodilo 1678 detí (771 dievčat a 907 chlapcov). 
Ktoré mená boli najobľúbenejšie? 

Dievčenské:   
1. Viktória (33) a Nina (33) 
2. Sofia (31) 
3. Kristína (27) 
4. Laura (26) 
5. Natália (22) 

Chlapčenské:  
1. Jakub (45) 
2. Samuel (42) 
3. Lukáš (41) 
4. Tomáš (40) 
5. Adam (39)   

 Boli sme zvedaví, ktoré mená vyhrávajú v našej škole, tak sme 
trochu pátrali na školskom webe. Tu je výsledok: 

Dievčatá:  1. Kristína (11), Lucia (11), Nikola+Nikoleta (11) 
2. Dominika (10) 
3. Veronika (8)  
4. Barbora (7), Natália (7), Petra (7), Simona (7),  Viktória (7) 
5. Klaudia (5) 

Chlapci: 1. Martin (17) 
  2. Patrik (11), Samuel (11) 
  3. Adam (10), Lukáš (10) 
  4. Dávid (8), Šimon (8) 
  5. Tomáš (7) 

A tu sú mená, z ktorých sa v našej škole vyskytuje vždy iba jediné:  

Alan, Alexander, Alica, Alžbeta, Amália, Dalibor, Daniel, Daniela, Daria, 
Erika, Estera, Eva, František, Frederika, Gregor, Helena, Henrich, Igor, 
Izabela, Janka, Jitka, Jozef, Ladislav, Libor, Linda, Lujza, Ľuboš, Marcus, 
Maroš, Michal, Milada, Milan, Náthán Christián, Ngoc Anh, Oliver, 
Radoslav, Roman, Romana, Sandra, Sára, Stela, Sophia, Tamara, Thi 
Nhat Mai, Timea, Timotej, Tobias, Viliam, Vladimíra, Zora. 

         Zuzka Kováčová 9.B 
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Tak ako každý rok sa pre krpcov na prvom stupni organizoval 

karneval. Vypuklo to deň pred polročným vysvečkom.  

Súťažilo sa aj o najkrajšiu masku. Tie taam boli še lijaké od 

výmyslu sveta, od princezien až po strašidlá. Na to mbolu sa šeci veľmi 

tešili, decká boli nedočkavé a čakali, že padne ich  meno. Zábava bola 

v plnom prúde, ale niektorí zostali sklamaní, preto že ich 

nevyžrebovali.  

Takže malí sa bavili super, bola aj diskotéka, len škoda, že tento 

rok nebola aj diskotéka pre druhý stupeň. Dúfame, ž e na budúci bude 

a o to viac si to užijeme!   

             SimuShKa Brilská 8.A  
 

 

                           

    
Určite už viete a dozvedeli ste sa opäť o novom náp ade 

poslancov SNS,  ktorí asi nemohli zaspať a vymyslel i nový zákon 

o vlastenectve, čiže to znamená, že každé ráno v po ndelok budeme 

pekne spievať hymnu SR. Nevieme, na čo je to dobré,  aj tak nám to 

bude po pár týždňoch liezť na nervy. Ale aspoň sa n aučíme konečne 

text ☺...  

Jedinou takou výhodou je, že nám to zaberie aspoň p ár minút 

z hodiny a preberieme sa, ale aj tak to je podľa ná s zbytočné. Nieže 

by sme mali niečo proti hymne, ale vnucovať nám ju a aby sme ju 

nasilu spievali... to tiež nie je najlepšie. Uvidím e, či sa tento zákon 

potvrdí a čo nové ešte naši politici vymyslia :)))  

       

            SimuShKa Brilská 8.A 
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 Bol som vedcom. Pracoval som na atómovom žiarení. Testovali sme to na 
žabách. Nejakým nedopatrením som sa dostal do atómového zariadenia. Keď 
ma to ožiarilo, tak som sa preniesol v čase.  
 Uvidel som Fernanda Magalhãesa, ktorého som poznal z učebníc ešte zo 
základnej školy. Bol tam s domorodcami. Vtedy som si uvedomil, že som na 
Filipínach. Ale keď som sa spamätal, už bol po smrti. Hrôzostrašný domorodec 
ma zbadal. Mal kostru na čele, veľa náušníc  a náramkov, listovú sukňu a oštep 
v ruke. Zvolal „íúááá“a začalo sa moje prenasledovanie. Ako ma naháňali po 
pláži, rozmýšľal som nad tým, ako by som mohol odtiaľto ujsť. Tak som sa 
začal koncentrovať a potom som bol fuč.  
 „Jejda, kde som to?“ povedal som si, keď som sa ocitol v zelenej krajine 
s hrôzostrašnými zvukmi. Nado mnou  preletel triapolmetrový komár a predo 

mnou sa zjavil tyrannosaurus. Začal sa môj druhý boj 
o život. Len čo som mu ušiel, bol som v ešte väčšom 
ohrození, pretože padal asteroid. Pomyslel som si, že je ešte 
ďaleko, že mám čas odtiaľto ujsť a trochu sa tu 
porozhliadnem. Videl som polodinosaurov a polopapagája, 
päťmetrové korytnačky, ale najväčšmi ma fascinovalo, že 
som tam zbadal potkana. Pomyslel som si, že už je čas odísť 
niekam preč.   
 Kam som sa to dostal? Všade boli stroje, obrnené 
budovy a roboti, a stále potkany. Zavolal som si taxi a bolo 
to kyber-auto. Pozrel som sa nad seba... tam bola veža asi 

štyridsať metrov vysoká a na nej bolo napísané: "Trnavská veža, jeden a pol 
milénia". Bol som v budúcnosti, ľudia boli na pohyblivých pásoch, gigantickí 
roboti riadili premávku. Kňazom bol veľký akoby tranzistor. Ľudia boli kráľmi 
robotov, aspoň mi to tak pripadalo. Už bol čas vrátiť sa domov, ale nejakým 
nedopatrením som sa dostal do Byzantskej ríše. Tam bol cisár Justinián 
a poddaní, čo sa mu klaňali. „Sem nepatrím!“ Tak som sa začal sústreďovať a už 
som bol preč.  
  Aha! Tam bol Jošto, čo so mnou pracoval na projekte s atómovým 
prístrojom! Tak sme začali spolu cestovať v čase. Keď sme boli v Rímskej ríši, 
naverbovali nás do armády proti Germánom. Boli to udatní bojovníci. Jošto 
v tom boji zahynul. Ja som ostal nažive. To už bola teda posledná kvapka, 
musím sa vrátiť...  
 Keď som sa vrátil, rozprával som, čo som zažil, no nikto mi neveril. 
Bohužiaľ ma zavreli do blázinca v Pezinku, ale utiekol som do praveku, do 
obdobia jury. Tam bolo najlepšie.              
                Oliver Ringlota Lukačovič 7.B 
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Aká bude škola o 100 rokov? 
 

• učiteľky budú mať vymeniteľné nervy(z išli by sa  m i už  teraz  (zišli by sa  m i už  teraz  (zišli by sa  m i už  teraz  (zišli by sa  m i už  teraz  ☺))))... jediný 
živý učiteľ bude riaditeľka... učitelia budú androidi... učiť žiakov 
budú zombíci... učiteľky budú holografické, lebo skutočné 
vyhynuli... budú intergalaktické učiteľky... učiteľky budú klony 
a budú sexi... vyučovať budú pekní mladí modrookí blonďáci... 
riaditeľ bude dinosaurus... 

• pri učení budú žiaci ležať... sedávať budú na gauči... lavice sa 
budú nadnášať... budú vybavené minibarom... pod lavicami budú 
hadičky na vykonanie potreby počas hodiny... stoličky budú 
vyhrievané a masážne... v triedach budú akváriá... dvere sa budú 
otvárať na tlesknutie... budú 3D zošity... perá na dynamo... tabule 
budú  samozotieracie... na triedach budú zvukotesné dvere... 
namiesto svetiel disco-gule...  

• vedľa školy budú stajne a každý žiak bude mať svojho koňa... žiaci 
si budú brať do školy svoje zvieratko... na biológii budú živé 
zvieratá... namiesto biológie bude hodina plávania v školskej 
plavárni... na telesnej výchove  sa všetky športy budú hrať vo 
vzduchu... 

• bude sa chodiť na exkurzie do vesmíru... na dejepise budú žiaci 
cestovať do rôznych dôb strojom času... na biológii žiaci nasadnú 
do mikrobunky a budú cestovať v telách rastlín a živočíchov... na 
zemepise budú chodiť na exkurzie do tých štátov, o ktorých sa 
učia... 

• úlohy budú robiť počítače alebo internetoví dvojníci... každý žiak 
bude mať robota – zapisovateľa... žiadne skúšanie ani písomky 
nebudú... diktáty budú bez i+y... žiaci sa nebudú učiť, lebo do hlavy 
dostanú čipy s vedomosťami... pri skúšaní sa bude využívať 
detektor lži... učiť sa budú dospelí a deti budú padať z neba 
múdre... namiesto známok budú cukríky a peniaze... 

• školský rok bude trvať 2 mesiace... vyučko začne o 10:00 a skončí 
o 11:30... žiaci si budú môcť vybrať, ktorý deň pôjdu do školy...  
každý deň budú diskotéky bez dozoru učiteľov... budú sa vyučovať 



moderné tance... vodičák na motorku... letecká výchova... florbal... 
sexuálna výchova... streľba... bojové umenia... lietanie... hip-hop... 
PC hry... bude krúžok „strelba proti nepriatelovy" (uvádzam e (uvádzam e (uvádzam e (uvádzam e 

vvvv     pôvodnom  znení, vychutnajte si ten pravopis)pôvodnom  znení, vychutnajte si ten pravopis)pôvodnom  znení, vychutnajte si ten pravopis)pôvodnom  znení, vychutnajte si ten pravopis)... 

• učitelia budú poslúchať žiakov... školský poriadok nebude 
existovať... rodičovské združenie len raz za rok cez skype... zrušia 
sa triedne knihy a klasáky... 

• po chodbách sa budú premiestňovať posuvnými pásmi... 
miniautíčkami... na golfových vozíkoch...... na eskalátoroch...       
na učiteľkách(zaujím avá predstava (zaujím avá predstava (zaujím avá predstava (zaujím avá predstava ☺))))... učiteľky budú jazdiť do tried na 
kolieskových korčuliach (ešte zaujím avejšia predstava (ešte zaujím avejšia predstava (ešte zaujím avejšia predstava (ešte zaujím avejšia predstava ☺))))... 

• žiaci budú chodiť do školy na lietajúcom koberci... v lietajúcej 
limuzíne... na vodných skútroch (po T rnávke?)(po T rnávke?)(po T rnávke?)(po T rnávke?)... budú sa do školy 
teleportovať...  

• škola bude vyzerať ako vesmírna stanica... zámky na skrinkách 
budú na DNA... školská brána sa bude otvárať senzorom oka... 
okolo školy bude plot pod stálym elektrickým prúdom... v škole 
bude podzemný hangár, kde budú 2-3 lietadlá na výlety a školský 
tryskáč...  na streche bude pristávacia plocha pre záchranársky 
vrtuľník... každá trieda bude mať svojho osobného šoféra 
s autom...  

• v škole budú upratovať roboty... záchody budú samočistiace... 

• strava vo forme tabletiek... na obed budú jedlá z McDonaldu... 
v školskej jedálni bude na obed výber z 10 jedál... v budove bude 
čokoládovňa... začnú tu normálne variť... 

A  teraz zlatý klinec program u:A  teraz zlatý klinec program u:A  teraz zlatý klinec program u:A  teraz zlatý klinec program u: 

• Štúr vstane z hrobu a zruší ypsilon!!! 

Predstavy žiakov 5.A , 5 .B , 7 .A  a 7 .B  zozbierala  

istá nem enovaná slovenčinárka I. R . 
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Všetci sme na jednej 

lodi 
Je pekný slnečný deň druhého septembra. Do malej žl tej izbičky 

práve vošla Dankina mama, aby ju zobudila. Dnes sa ide do školy 

a Danka je už druháčka. Mamina ju zobudila a povedala jej, nech sa 

oblečie. Danka sa ešte pomrvila v posteli a potom sa pomaly 

poobliekala. Cestou do školy sa veľmi tešila. Kamar átka jej povedala, 

že do ich triedy prídu dvaja noví spolužiaci. V škole sa rýchlo prezula 

a s kamarátkami utekala do triedy. V triede ju čaka lo prekvapenie. 

Jej noví spolužiaci boli černosi. Danka opatrne vošla do triedy 

a posadila sa čo najďalej od nich. Avšak pani učiteľka ich po týždni 

presadila a Danka sedela s jedným černochom Marekom. Danka s ním 

nechcela sedieť, ale postupne sa s ním začala rozprávať a zistila, že 

je dobrý chalan. Ostatní v triede mali na Mareka a jeho brata iný 

názor. Stále im nadávali a brali im veci. Danka sa ich zastávala pred 

ostatnými a doplatila na to. Spolužiaci jej začali robiť zle ako 

Marekovi a jeho bratovi Jakubovi. Danka sa bála chodiť do školy 

a povedať to mame. Každé ráno si povedala, že tam musí ísť 

a vydržať to kvôli Marekovi a Jakubovi. Keď sa zobudila v stredu 

ráno, mala neopísateľný pocit, že toto je ten deň. Dnes sa mal totiž 

hrať v škole turnaj vo futbale a telocvikár vybral Mareka aj Jakuba 

do družstva. Chlapci z družstva protestovali, no nemali na výber, buď 

budú hrať všetci spolu alebo nebude hrať nikto. Dievčatá sa dohodli 

s pani učiteľkou, že sa môžu dve hodiny pozerať na chlapcov. Na 

futbale bola dobrá nálada. Chlapci hrali pekne, ale  vynechávali z hry 

Mareka a Jakuba. Po druhej hodine museli dievčatá odísť, a tak 

nevedeli, ako to skončilo. Poslednú hodinu mali zem epis a učili sa 
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o severnej Európe. Učiteľka práve hovorila o Fínsku, keď do triedy 
vtrhli chalani s pohárom v ruke. Vyhrali  prvé miesto. Danka nevie, 
prečo sa odvtedy chalani správali k Marekovi a Jakubovi dobre, ale 
bola rada. Všetci v triede sa spolu zase rozprávali  a hrali. Neskôr jej 
Marek povedal, prečo je všetko v poriadku. Chalani vyhrali turnaj 
vďaka Marekovým gólom a Jakubovmu chytaniu v bráne.  Nielen 
Danka, ale aj spolužiaci zistili, že nezáleží na tom, akú máme farbu 
pleti alebo aké náboženstvo uznávame, ale na tom, a kí sme vo svojom 
vnútri. 

Katka Šimiková 9.A  

                   Európa v škole  
Všetci sme rovnakí ľudia, 

prečo sa vlastne sami delia? 
Tomu stále nerozumiem, 

no je to hlúposť, to sám viem. 
Beloch, černoch, Róm, 

sme jedna rodina, jeden strom. 
žijeme v jednom dome 
a ten istý údel máme. 

Tak prečo pozerať na malé odlišnosti 
a prehliadať cenné cnosti. 
Nemá to žiadny zmysel, 
je to len prostý výmysel. 

Aby niekto odsúdil inú rasu, 
bral ich ako jednu masu. 

Musel by najprv každého z nich poznať, 
potom by si nedovolil to priznať. 

 Tomáš Pill 9.A 
                                                  1 7 



A ko žili m oji starí rodiA ko žili m oji starí rodiA ko žili m oji starí rodiA ko žili m oji starí rodičiaiaiaia     
 

 
Kedysi dávno chodili ľudia za prácou do Ameriky. Aj môj pradedko 

chcel ísť. Jeho brat tam odišiel už dávno a dohodli sa, že pradedko príde 
za ním, aby tam tiež pracoval. 

Večer mal pradedko cestovať do Ameriky, ale predtým ho zavolali 
kamaráti, aby im ešte pomohol s mlátením obilia. Stačila chvíľa 
nepozornosti a sekačka na obilie mu odtrhla nohu. 

V tej chvíli sa zmenil celý jeho život. Mal len 25 rokov a na cestu do 
Ameriky musel zabudnúť. Nohu mu museli amputovať. Neskôr mu dali 
protézu, s ktorou sa naučil chodiť, a po čase sa zoznámil s mojou 
prababkou, vzali sa a mali spolu dve deti. 

Keby sa mu v ten deň nestalo to nešťastie, odišiel by do Ameriky, 
nebol by sa oženil a nebol by som na svete ani ja... 

 
                          Šimon Kavuliak 5.B 
 
 

V ernosV ernosV ernosV ernosť S lovensku Slovensku Slovensku Slovensku     
 

Slovensku vždy verná budem, 
nikdy naňho nezabudnem. 
Aj keď budem v zahraničí, 

verte mi, nikto nám ho nezničí. 
 

Je ti naša rodná zem, 
celkom ako vysnívaný sen. 

V Tatrách symbol náš, 
aj ty tu miesto máš. 

 
Slovensko v srdci Európy leží, 

niekedy nám tu aj sneží. 
 

                                             Nikola Trníková 9.A 
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zber 
 
V meste sú odpadky sem a tam, 
ja pred nimi stále utekám. 
 
Dosť bolo mračeniu, 
radšej dám papier do zberu. 
 
Slnko vidí smeti, 
pozbierajme ich, deti. 
 

Paulínka, Natálka 5.B 

 
 

odpad 
 
Odpad z koša ozýva sa: 
„Hello, tu je strašná kosa!“ 
Kečup mi strekli do hlavy, 
hneď som ho mal na tvári. 
 
Samo odpad separuje, 
robo s ním hneď havaruje. 
Havárka je hrozná vec, 
odpad vysype sa z vriec. 
 
Odpadom žije celý svet, 
ži s ním aj ty hneď. 
Odpad patrí do výkupu,  
a nie kde sa deti kúpu. 
 
Odpad je náš svet, 
strašný ako vred. 
Preto ho my separujme, 
škodí svetu, v ktorom žijeme. 
 

Robo, Samo 5.A+5.B 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

recyklacia 
 
V lesíku sa deti hrajú, 
odpady ich otravujú. 
 
Zvieratá, lesy, voda, 
to je naša drahá príroda. 
 
A preto nenič ju, 
vždy zabraňuj znečisťovaniu. 
 
Sisa, Kaja, Andrej, Roman 8.A+8.B 
 

 
triedenie 
 
Všetky malé deti 
by mali separovať smeti. 
 
Každá použitá fľaša 
hádže sa do koša. 
 
Za vyzbieraný papier 
dostaneme halier. 
 
Triedenie je dôležité, 
aby bolo všetko čisté. 
 
Kika, Evka, Mário 8.A+8.B 
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Vážení prítomní, oslávenci, rodi čia a milí hostia! 

Stretli sme sa na tomto podujatí v rodinnom dome v Ružindole 
v roku 2009/2010. 

Dovo ľte mi osobne privíta ť mojich rodi čov, ktorí majú dnes 
výro čie svojej svadby a okrem toho otec mal 40 rokov a j eho mama 
bude čoskoro oslavova ť presne 70 rokov. Prosím vás aby ste sa 
teraz presunuli do kuchyne, kde babi čka pomáha mame pripravova ť 
chlebí čky a tortu. A teraz prejdime na slávnostné jedlo. T orta bude 
dvojposchodová a patrí hlavne otcovi, mame a starej  mame. Ďalší 
významní hostia sú strýko Klaus, ktorý pred necelým  mesiacom 
oslávil svoje prvé výro čie svadby so svojou manželkou Irinou na 
celkom malom ostrove Ibiza pri Španielsku. Prababka  ešte len bude 
mať 88 rokov približne za dva mesiace a chystá oslavu na chate 
svojej dcéry Sacretie v Prievidzi. A už ostáva ešte  jeden hos ť, 
ktorému sa narodilo bábätko pred dvoma mesiacmi. Ma lému 
chlapcovi dali meno Vladimír Zoltán mladší. Jeho na rodenie sa 
chystajú oslávi ť na ostrove Kuba so svojou manželkou Ellaine. 

A na záver chcem po ďakova ť za prítomnos ť a prajem im 
všetkým tým, ktorí oslavovali, oslavujú a  ktorí eš te len budú 
oslavova ť. Na ďalšom podujatí sa stredne v Prievidzi na gulášpárty . 

 
      Paladin 8.A 

Poznám ka redakciePoznám ka redakciePoznám ka redakciePoznám ka redakcie: P ravopis sm e neupravovali.: P ravopis sm e neupravovali.: P ravopis sm e neupravovali.: P ravopis sm e neupravovali.    
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• Má veľmi dobrú kondičku, napr. pri trhaní porastu na tvári ktorého 

je neúrekom. 

• Keď urobí nejaký ten grímas hneď si všimnete zuby na ktorých sa 

nachádza ešte jej dnešné jedálne pochúťky. 

• Spoznáte ho podľa neprítomného pohľadu a nádherných mastných 

vlasov. 

• Môj pes raz po sestre vyskočil a drapol ju po chrbte. Z chrbta sa jej 

začala valiť krv. Zmiešaním sa tej krvi a chlpov, čo mala na chrbte, 

vznikla nejaká vec, ktorá mi pripadala ako voľaký močiar 

v Amazonke. 

• Brucho má ako vykradnutý bufet, ruky – storočné husle, nohy – 

čínske výhybky. 

• Vždy keď si chce urobiť cop tak jej to trvá jak marabečkovej. 

• Ja jej odpoviem, že sme jej nič nekúpili a ona je potom nadutá ako 

dážďovka. 

• Jej obočie mi pripomýna také dve veľké chlpaté húsenice.  

• Fajnovo sa rozumie elektronike. Aj keď je tupý ako škôlkar.  

• Jeho vlasy pripomínajú rozžutú trávu vypľutú z kravského žalúdka.  

• Jeho svaly sa dajú porovnať so svalmi môjho sedemdesiatročného 

deda, preto je silný ako nadopovaný komár.  

• Ivana je milé dievča. Jej najčastejšia odpoveď je „neviem“. 

• Oči plné červených ciev  zázračne stále držia v očných jamkách.  

• Svalnaté stehná mu bránia pri bežnej chôdzi a preto chodí ako 

zmrzačený kulturista. 

• Nohy má také tenké a vychrtlé, že každú chvíľu jej hrozí dopravný 

kolaps. 
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Písomkové somariny 
 
 

Kto a kde založil mesto Rím? 
- Etruskovia v Ríme. 
- Založili ho Rimania. 
- Gaius Július Caesar a pomáhali aj Italikovia. 

 
Uveď mená dvoch rímskych cisárov. 

- Cyril a Metod. 
- Feidias, Sokrates. 

 
Ako sa nazývali územia pod nadvládou Rímskej ríše? 

- Galovia. 
 
Na aké časti sa rozdelila Rímska ríša? 

- Doba ľadová, doba kamenná, doba železná, doba bronzová. 
  
V ktorom gréckom meste sa každé štyri roky konali významné 
športové hry? 

- Na Olimpe v Ríme. 
 
Čím sa zaoberá kartografia? 
 - Tvorením mám. 
 
Čo je to genealógia? 
 - Veda o generáloch. 
 
Vysvetli trojpoľný systém. 
 - Jarabiny, zeminy, úhor. 
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Poznámky  

z klasákov 
• Žiak sústavne ničí učebnice rôznym skrúcaním a skladaním. 

• Odmieta čítať, robí pri tom grimasy. 

• Leží na lavici a nespolupracuje. 

• Úmyselne zotrel číslo pri rovnici na tabuli a potom sa hlásil, že tam 
chýba. 

• Keď som sa otočila k tabuli, vstali a zdvíhali ruky. 

 

Šniclová báseň 
V chlieve prasce krochtajú, 
šnicle z neba padajú, 
ale zjesť sa nedajú.   
 
Padali nám do dvora, 
pár ich spadlo do hnoja. 
Ja som písal úlohu, 
spadli mi aj na nohu. 
 
Záplavy sú šniclové, 
brodím sa ja po dome. 
Šnicla sem - šnicla tam, 
žrať ich už nestíham. 
                                                                         Adam Lančarič 5.B 
Šnicla sa mi veľmi páči, 
mám ich už aj v počítači. 
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Pikošky z vyučka 

 
 

• Cez Slovensko viedli obchodné cesty z Ázie do Ameriky.  

• Kedysi sa z kože vyrábali paplóny. 

• Nemecko a Taliansko si rozdelili Nemecko. 

Skvelé slovné spojenia – ukážka tvorivosti v nemenovanej triede: 
☺ rakov otec 
☺ račie chňapadlá 
☺ hadov skromný domček v luxusnej štvrti 
☺ úhorovo koleno 

 
Anglický text: See you soon. (Do skorého videnia) 
Preklad v 8.B: Dnes je slnečno. 
 
Skratka U. K. (United Kingdom = Spojené kráľovstvo) 
Preklad v 8.B: Ukrajina... 

Text v učebnici: 
- Z trávy vykúkali zlatožlté hlávky púpav. 
Génius v 8.B číta: 
- Z trávy vykúkali zlatožlté hlavy pavúkov... 

- Ktorá severská krajina bola proti vyhladzovaniu Židov? 
- Taliansko. 

- Ako sa volá základný zákon štátu?  
- Únia? 

- Poseidon bol boh čoho? 
- Tornádo. 

- Vystupňuj nejakú príslovku. 
- Včera, včerajší, najvčerajší... 

- Čo vynašiel Edison? 
- Kolovrátok. 

- Akou riečnou cestou sa dostaneme do Severného mora? 
- Cez Maďarsko. 
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- Povedz mi nejaké pamiatky Slovenska zapísané v UNESCO. 
- Šak to tým dzecom do Afriky... (myslel UNICEF) 
 
- Ako sa volá prístroj na odosielanie telegramov? 
- Fax? Facebook? 
 
- Prečo bola Bratislava korunovačné mesto? 
- Lebo nás potláčali Uhori. 
 
- Prečo sa Bratislava rozrástla do takého veľkého mesta? 
- Lebo sa pripojili Malacky. 
 
- Kam môžu ísť Bratislavčania cez víkend? 
- Do Pezinka. 
 
- Adam, nevieš, prečo Martin nie je v škole? 
- Moja mama povedala, že má zápal švindlov. 
 
- Na písomku sa podpíšte. Dátum a triedu netreba písať. 
- Pančelka, to je anonymné? 
 
- Kam si dala mobil? 
- Mám ho vypnutý. 
- Ale kde? 
- V telke. 
 
Jeden žiak druhému: 
 - Miro, ty si teplý! 
Učiteľka:  
- Aha... preto si jeho kamarát? 
 
- Pančelka, móžem íst na sekundu k umývadlu? 
- A prečo? Veď teraz skončila prestávka! 
- Napit sa, lebo som celú prestávku žuval papieriky a nemám teraz sliny. 
 
- Pančelka, móžem si íst umyt lavú ruku? Lebo som mala tahák na druhú 
hodinu. 
 

tuioynp 
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Učiteľské zádery!  
 

• Vy nie ste celkom normálni,  pravdepodobne vám chýba kus 
mozgu! 

• Lubo, ty si nebezpečný sám sebe aj svojmu okoliu. A to priamo na 
hodine! 

• Martin, keď neprestaneš kvákať, tak ťa zašliapnem! 

• Pomôcky sú na pokusy a nie na jedenie. 

• Kukáš na mňa ako čerstvo vyliahnutý z vajca. 

• Keď bude konkurz do filmu o ľudoopoch, tak sa prihlás s tými 
svojimi grimasami! 

• Matematikárka vysvetľuje deviatakom: „Trikrát je raz, dva, tri.“ 

• Čo sa smeješ jak hladná hyena?! 

 

 
 
 
 
 
 
 

.................................... 

.................................... 

.................................... 
 
Do kupónu napíš svoje meno a priezvisko, 
triedu a predmet, z ktorého sa chceš uliať :-) 
Tento kupón platí do 30. júna 2010 

 
                                                      

1. Kupón odovzdáš,  
až keď ťa vyvolajú. 
2. Nemôžeš ho použiť 
pri vopred ohlásenom 
opakovaní, skúšaní či 
písomke. 
3. Na jednom 
predmete 
môžeš použiť kupón 
iba raz. 
4. POZOR! Kupón 
nesmie byť zatieraný 
ani prepisovaný! 



Chuck Norris a škola 
 
 
 

© Chuck Norris nechodil do školy, to škola sa učila od Chucka 
Norrisa. 

© Chuck Norris zostane na tabuli, aj keď ju zotriete. 

© Chuck Norris zničil periodickú tabuľku prvkov, pretože uznáva len 
prvok prekvapenia. 

© Chuck Norris vie, kde je stred vesmíru. On ho určil. 

© Chuck Norris vie deliť nulou, ale v skutočnosti stačí, ak sa na nulu 
len pozrie a nula sa sama rozpadne. 

© Chuck Norris prečítal za deň 600-stranovú knihu so zavretými 
očami. 

© Chuck Norris sa neučí z učebníc, to učebnice sa učia z Chucka 
Norrisa. 

© Chuck Norris dokáže recitovať „Mor ho!“ v Braillovom písme po 
fínsky. 

© „Nad Tatrou sa blýska“ je lyrický opis úsmevu Chucka Norrisa. 

© Chuck Norris raz dostal v škole úlohu, aby napísal sloh na tému 
SMELOSŤ. Dostal jednotku s hviezdičkou, aj keď napísal len svoje 
meno.  

© Chuck Norris dokáže vysloviť mäkké F.  

© Voldemort oslovuje Chucka Norrisa „TEN, KOHO NETREBA 
MENOVAŤ“. 

© Chuck Norris napočítal do nekonečna. 
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Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa 

     1. 2. 

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 

31.       

 

 

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 

28. 29. vysvečko práááááááááááázdniny!!! 

 

c 

Postupne vyškrtávajte dni, aby ste videli, ako sa b líži 
koniec školského roka. Prajeme vám krásne a dlhé 
prázdniny!!!                                                   VAŠA REDAKCIA 


