
 
 
 
  



2 
 

 
  

 

AHOOOOOJ, VŠETCI!!! 

 

Tak a sme tu znova. Tentoraz so skoro 

LETNÝM číslom!  

Keďže sa blíži koniec školského roka, 

v našom časopise vám prinášame hlavne 

  TO najlepšie z NAJLEPŠIEHO!
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Víťazná práca v literárnej súťaži Poľovníci a príroda v tvorbe detí. 

 

KEĎ VYRASTIEM 
 

Poľovníčkou by som chcela byť, 

ako sa ňou stať, neviete mi poradiť? 

Pozor dávať na zvieratká, to je môj sen, 

takto krásne by som prežívala poľovnícky deň. 

 

Pytliaci by mali  so mnou problémy veľké, 

radšej by sa vyhli lesu, ako skončiť v telke. 

Za mojej poľovníckej kariéry by sa  im zle žilo, 

povinne by v krutej zime nosili do hory zvieratám krmivo. 

 
Nikto by v lese nehladoval veru, 

každé zviera by malo raňajky, obed i večeru. 

V lese by bolo všetko v dokonalom poriadku, 

veď by sme tam s kolegami chodili na pravidelnú obhliadku. 

 

Tak čo na tieto zmeny poviete, poľovníci milí? 

Počkajte, keď vyrastiem a spojíme svoje sily. 

 
Petra Palubová V.A 
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Erika a Mišo 

V dvojici sa ľahšie pátra,  

Sú ako jedna partia. 

Skrátka s vždy rozumejú, 

Na hádku si ani nespomenú 
 

Riešia ťažké záhady, 

Niekedy nakuknú aj do záhrady. 

Musia vždy prísť veci na koreň, 

Niekedy aj vzbĺkne oheň. 
 

Zvykne to byť nebezpečné, 

Záhady nikdy nie sú večné. 

Pustili sa do riešenia, 

Záhady čierneho pierka. 
 

Pátrajú poctivo a snažia sa, 

Vždy keď nájdu stopu, radia sa. 

Hľadajú v knižniciach aj v meste, 

Možno sa stopa skrýva na ceste. 
 

Našli pierko na polícií, 

Tajný odkaz zas na tržnici. 

Barbora Barančíková IV.A 

Ježko a lasica 
 

Raz kedysi dávno žili 
lasica a ježko. 

Obidvaja boli iní, kým jeden 
žil rezko, druhý preležal celý deň. 

 
O nich dvoch Vám príbeh 

porozprávať chcem. 
 

Keď si ježko staval bydlo, 
lasica vždy spala. 

V jeseni, keď si zháňal jedlo,  
tak sa tomu smiala. 

 
Pretože lasicu práca nezaujíma. 

 
Jedného dňa prišla zima, 

ježko bol vo svojom domku, 
ale lasica mrzla na kosť vonku. 

 
Prišla jar. A lasica nikde. 

Neviem, či niekde nezaspala. 
No jedno je isté – po lasici 

ani stopa nezostala. 
Soňa Štalmachová, 6.A 

 

Pavúk a Muchy 
 

Jedného prekrásneho večera 
pracoval pavúčik usilovne ako 

včela 
Vytváral pavučiny pre muchy 
aby mu všetky spadli do ruky. 

 
Mušičky si však z neho uťahujú 

pavučinky mu poťahujú 
Pavúčik sa zamotá 
zvolia ho za otroka. 

 
Pavúk musel muškám sľúbiť, 

že ich bude večne ľúbiť 
Pavúk si už zapamätá, 

že ho vždy čaká odveta. 
 

Sonja Rapčanová, 6. A 
 
 

Chlapec a pes 
 

Išiel chlapec na ihrisko 

Pribehlo tam veľké psisko. 

Chlapča sa ho naľakalo 

A za mamkou utekalo. 

Chlapec vzdychol: „Ach! 

Ja mám z psiska strach!“ 

 

Žiaci 1.E triedy 
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Moja pani učiteľka, to je klasa, 
 vymýšľa nám program zasa. 

  
Stále niečo spolu robíme, 
nikdy sa s ňou nenudíme. 
Krátke vlasy, pekná tvár, 
postava má dobrý tvar. 

  
Vie dobre, čo móda je, 

všetkých nás tým inšpiruje. 
Má nás všetkých veľmi rada, 

za nevestu si ma žiada. 
M. Ondošová, 2. D 

 
 

Pred tabuľou stojí práve, 

s úsmevom nás víta stále. 

Čítava nám básničky, 

učí nás aj pesničky. 

 

Úlohy nám rôzne dáva, 

výsledky tak očakáva. 

Hlavičky si potrápime, 

projekty však pripravíme. 

 

Že sa nám tak venuje, 

celá trieda ďakuje. 

Nevymenil by ju nik, 

ona je náš pokladík. 

N. Gašpariková, 2.D 
 

My sa máme v triede radi, 

spolu  nám to pekne ladí. 

Naša pani učiteľka 

za prácu nás často chváli. 

  

Napíše nám na tabuľu 

príklad, vetu, zemeguľu. 

Úlohu nám ťažkú dá, 

povie: ,,Alex, rozmýšľaj!" 

  

Učiteľke ukážem, 

ako všetko dokážem. 

Mám rád pani učiteľku, 

za jej snahu, prácu veľkú. 

Za to, že sa na nás smeje, 

ako slnko triedu hreje.  

Alex Jenčopaľa, 2. D 
 

Každé ráno zas a znova, 
zvonec nás do triedy volá. 

A v nej pani učiteľka, 
ani malá, ani veľká. 

Milá tvár a čierne vlasy, 
každé ráno čajík dá si. 

 

Na hodinách všetko vie, 
otázky nám zodpovie. 

Samohlásky, spoluhlásky, 
nerobia nám žiadne vrásky. 

 

S matikou sa pohráme, 
testy ľahko zvládame. 
Príklady nám rozdáva, 
stále je s ňou zábava. 

 

Knihy dáme do lavice, 
utekáme do knižnice. 

Nikdy sa s ňou nenudíme, 
celá trieda ju ľúbime. 

O. Vaľko, 2.D 
 

Ráno vstanem – už som hore, 

teším sa, čo bude v škole. 

  

Spolužiakov, tých mám rada, 

ale pani učiteľka je ako moja mama. 

  

Čísla rada počítam, 

hlavne vtedy, keď z nich jednotky 

mám. 

  

Slovenčina nie je ľahká 

nám to ide dobre, skrátka. 

  

Má ma rada, ja to viem, 

preto jej radosť robiť chcem. 

  

Učiť sa ja musím veľa, 

dobrá žiačka bude zo mňa, 

ktorú bude chváliť celá škola. 

A vtedy bude spokojná aj mamka moja. 

  

Keď vystrájajú chlapci a dievčatá, 

našej pani učiteľke sa to neráta, 

chce z nás dobrých žiakov mať, 

musíme sa slušne správať. 

  

Jednotkou sa chváliť chcem, 

to jej stále sľubujem. 

Sofia Biloveská 

 

Moja pani učiteľka, 

vedľa mňa je taká veľká. 

Stále sa nám venuje, 

veď to ku nej pasuje. 

Učí rada angličtinku, 

stále papá zeleninku. 
 

Mám ju rada, 

je to pravda. 

Hnedé oči, krásna tvár, 

byť pri nej je pre nás dar. 

Simonka Kurimská, 2. D 
 

Chcete vedieť, prečo mám rád slovo smola? 
Pretože sa s ním rýmuje škola. 

 
Aj keď mi škola smolu neprináša, 
hlavne, že je v nej učiteľka naša. 

 

Od prvého dňa som si ju obľúbil, 
určite som si ju aj zaslúžil. 

Okrem učenia nás bráva na výlety 

a najradšej s ňou robím projekty. 
 

Myslím, že nás učí rada, 
aj keď niekedy je medzi nami zvada. 

Každý deň má úsmev na tvári, 
možnože sa jej dobre darí. 

 

Mám rád učiteľku našu, 
pretože niekedy zje aj vtipnú kašu. 

Gregor Bujda, 2. D 
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Moja pani učiteľka 
Je iná ako ostatné  
Len to podstatné 

Ako s nami teenadžermi 
S rozličnými charaktermi 

 
Komunikovať a zabávať 

A nikdy sa neobávať, 
Že vyvedieme hlúposť  
Ktorej nám bude ľúto. 

 
V matike je ako doma 

To je pre nás ale pohroma. 
V geole nás štáty učí 

Pokým nás nimi neumučí. 
 

My máme veľmi radi 
Nie len pre jej úsmev v tvári. 

Ale aj pre láskavosť  
Ktorej máme stále dosť. 
Sonja Rapčanová VI.A 

 
 

Naša pani učiteľka,  

je múdrosti nositeľka. 

Stále sa nám venovala,  

vždy úsmev na tvári mala. 

Ak sme niečo nevedeli, 

jej milé slová prileteli 

A všetko na vysvetlili,  

bola tu vždy v ťažkej chvíli. 
 

Učila nás slová vybrané,  

v hlavách nám to navždy 

zostane. 

A aj malú násobilku,  

trvalo nám to len chvíľku. 

Pre zlú známku sme plakali 

...neboj to sa opraví 

Ona nás vždy povzbudila,  

bola vždycky veľmi milá. 
 

Štyri roky nás učila,  

veľa tričiek prepotila, 

Veď jej bolo ťažko s nami, 

jak živej striebra študentmi 

Napriek tomu stále vraví,  

že sme dobrí žiaci boli 

Pani učiteľka ďakujeme,  

za to všetko, čo už vieme. 
Soňa Štalmachová VI.A 
 

Víťazná práca okresného kola 
 

Verš pre pani učiteľku 
 

Bolo to dávno, keď jedného dňa 
Ja ako žiačka malá 

S kyticou kvetov a veľkou 
taškou  

Som do školy kráčala. 
 

Pamätám, ako by to bolo včera 
V prvej lavici som sedela 
A ona sa mi veľká zdala, 

Keď pred tabuľou prísne stála. 
 

No keď sa úsmev objavil dole 
Na jej milej tvári, 

Všetky očká rozžiaril 
A schoval všetky chmáry. 

 
Naučila ma však tak, 

Čo má vedieť dobrý žiak, 
Vzdelávať sa, poznať svet 

Lepšej veci veru niet. 
 

Ona je dobrá hoc nie je víla 
Usmieva sa, vždy je milá. 

A hoci má už iné deti, 
Môj obdiv k nej stále letí. 

 
Neviem, čo na poviete, 

Najlepší človek na svete, 
S ktorým ma spája láska veľká, 

Je moja pani učiteľka.  
Andrea Raganová VI.A 

 

Prvá pani učiteľka, 
moja druhá mama, 

v škole si ma pritúlila, 
nebola som sama. 

 

Kostrbaté písmenká 
boli moje prvé, 

vďaka pani učiteľke 
boli neskôr rovné. 

 

Čísla rátať 
žiadna veda, 
bez rátania 
sa to nedá. 

 

Aj keď povie ty, ty, ty, 
potom nám to vysvetlí. 

Rátali sme ako diví, 
radosť sme jej urobili. 

 

Prvá pani učiteľka 
ostane vždy prvá, 

to čo nás raz naučila 
navždy v nás zotrvá. 

Barbora Ferencová VI.A 

Moja pani učiteľka, 

radosť je z nej veľmi veľká. 
Všetci ju tu máme radi, 
dobre nám to spolu ladí. 
 

Smiech jej si vždy užívame, 
z hodiny zážitky máme. 

Vie aj veľmi prísna byť 
a takisto veľa naučiť. 
 

V škole ju tu každý žerie, 
ona o tom ani nevie. 
Móda jej niečo hovorí, 
chodí ako modelka do školy. 
 

Máme radi pani učiteľku, 

za jej snahu, nehu veľkú. 
Za to, že sa na nás smeje, 

ako slnko triedu hreje. 
Andrea Gočová VIII.A 
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AKO SA POČÍTAČ PREPOČÍTAL 
 

Bol raz jeden počítač, ktorý rád počítal.  
Až raz sa v počítači dialo niečo divného. 

Počítač sa prepočítal. 
 

Prichádzali a odchádzali rôzni 
elektrikári, ale ani jeden ho nedokázal 

opraviť. Až raz prišiel Tomáš a vysypal z 
neho všetky omrvinky, ktoré tam 

nechali nezbední  chlapci. 
 

A už odvtedy to nerobili. 
 

Alex  Ščerbatý,    1.E 
 

 
 

Môj pán učiteľ 
S úsmevom do triedy vchádza  

a láskavým slovom nás do lavíc usádza. 
Kým sa v triede utíšime  

na jeho vtipkovaní sa zabavíme. 
Notebook mu nesmie chýbať to my vieme,  

keď na nás pozrie už ani slovka 
nepovieme. 

Do pozoru hneď sa dáme,  
jeho rady počúvame. 

No všetci jedno vieme  
a aj nahlas to radi povieme,  

že on nás veľmi rád má  
a čo najviac vedomostí nám vždy 

odovzdá.  
Už tušíte o kom je reč?  
Čierne vlasy, hnedé oči,  

príde na um hneď. I 
de mu dobre rétorika. 

To je nás pán učiteľ Jano Mika. 
Jakub Škvarek VI.A 

 
 

Učiteľom 

Učitelia naši milí, 

Zapriať vám chcem v tejto chvíli 

Či v chorobe, či už v zdraví,  

Keď vás možno bolia hlavy, 

Deväť rokov učíte nás, 

Vysvetľujete zas a zas, 

Do hláv tlačíte na veci, 

Ktoré by sme mali vedieť všetci 

A sem-tam sa aj zadarí. 

Často máte na tvári  

Vrásky, keď snažíte sa naučiť nás móresy. 

Tak, ako to bolo kedysi,  

Tak to bude vždy aj je aj teraz, 

Že niekedy na nás treba zvýšiť hlas. 

Aj keď mali by sme byť vďační za to, 

Že dávate nám rady nad zlato, 

Ktoré do života sa isto zídu, 

My nie vždy počúvame tak ako chcete od nás 

A niekedy máte aj vy zlú chvíľu, 

Keď nemáte na zábavu chuť a čas. 

Tu zápis, tu poznámka sa zjaví 

Aj keď-ako vravíte vás to neteší a už nebaví. 

A keď otvoríte triednu knihu a do ruky pero vezmete, 

V triede ticho, že muchu bzučať počuť môžete. 

Vieme, že sa snžíte s nami dobre vychádzať 

A vieme, že niekedy vám to dáva dosť zabrať. 

Ale sme vám zato vďační, myslím, že za väčšinu to 

povedať môžem, 

A vidím, že často ste z nás na nervy „na nože“, 

Ale aj keď sme vás možno hnevali,  

Vždy snažíte sa zachovať si úsmev na tvári. 

Zato vás niekedy obdivujem, a prajem vám v ďaľších 

Rokoch veľa zdravia, šťastia a nech vás učenie baví. 

Je deň učiteľov, tak nech ste tu s nami.  

Ďakujem vám, za všetky roky dlhé 

A dúfam, že takých ešte bude... 

Diana Lehotská VIII.A 
 

Spomínam si na deň veľký, 

keď sa zmenil môj svet, 

zo škôlkára, od postieľky, 

detské hračky odložil som hneď. 
 

Školákom som sa stal, 

dobrú pani učiteľku som mal. 

Vždy sa na nás usmievala, 

milým slovom privítala. 

 

Učila nás čítať, písať, 

všetko nové spoznávať 

a však ak to bolo treba, 

učila nás slušne sa správať. 
 

Teraz som už starší žiak, 

vedomosti od nej čerpám stále však. 

Za všetko jej veľmi pekne ďakujem, 

spomínať na ňu stále budem. 
 

Daniel Masica VI.A 
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Pes a líška 
 

az sa líška vybrala na prechádzku po lúke. Zbadala deti, ktoré 
sa hrali a na zemi mali košík buchiet. Každý deň, keď 
odchádzali na obed, košík si skrývali do bútľavého stromu. 

Vedela, že ak by ju prichytili kradnúť, dostala by po kožuchu. Keď 
už líška išla na istotu, stretla po ceste psa. Prihovorila sa mu: ,,Ahoj, 
psíček, ja som taká hladná. Prosím ťa, zabudla som si vybrať košík 
zo stromu. Nepomohol by si mi?'' 

Keďže psík bol dobrosrdečný, tak jej chcel pomôcť, ale vedel, že to 
nebude len tak. Keď tam obaja prišli, deti tam už boli. Psík sa vybral 
po košík, ale deti si ho všimli a obľúbili si ho. Ako čas plynul, psík sa 
nevracal, lebo mu bolo pri deťoch dobre. Deti dali psíkovi buchty 
samy od seba. No psík sa už k líške nevrátil, lebo vedel, že mu 
nechcela dobre.  

 Andrea Raganová 6.A 

 Láska  

Láska...mnohí z nás sa zaoberajú týmto slovom. 

Láska je však slovo s VEĽKOU  silou. Je veľmi 

fascinujúce, čo dokáže spôsobiť týchto päť 

písmen. Pri láske dôjde k úsmevu na tvári, ale  

i  smútku v našom srdci. Láska príde nečakane. Je 

však na nás či tak, ako nečakane prišla, aj odíde. 

Lásku nemôžeme chytiť, láska je skrátka čarovný pocit medzi dvoma 

ľuďmi. Lásku je nemožno ovplyvniť. Veľa filmov opisuje príbeh lásky 

a väčšina populárnej hudby je o láske. Láska existuje vo všetkých 

kultúrach, krajinách a vekových kategóriách. Podľa vedeckých zistení 

zamilovanosť vydrží maximálne dva roky. Po zamilovanosti nasleduje 

oddanosť.  

Najznámejší symbol lásky je srdce. 

Sonja Rapčanová VI.A    

R 
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Chlapec a pes 
 

Chlapec išiel so psom na dvor. Chlapec pustil psa prebehnúť sa. Pes sa 
rozbehol za mačkou. Mačka sa mu skryla a náhodou uvidela myš. Mačka  sa 
rozbehla za myškou. Pes to zbadal a rozbehol sa za mačkou. Keď to zbadal 
chlapec, rozbehol sa za všetkými zvieratkami. Ak ich náhodou nechytil, tak 
sa tam naháňajú dodnes. 

Radanko Kollárovič, 1.E 

  

O kvetoch 
 

Kvietky sú voňavé, 
na nich sedia včielky. 
Zbierajú ich deti: 
„Ahoj, prvé kvety !“ 
 

Je to podbeľ, púpava 
kráča na lúku výprava.  
Včielka, pavúk, chrobáčik 
zahrajú sa na vláčik. 
 

Trávička sa zelená,  
na slniečko pozerá. 
 

Napísala: Erika Nachtmannová. 1.E 
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ŠVIHADLO PRE MEDVEĎA 
Švihadlo je správna vec,  
neskáče len lenivec.  
Jeden, dva, tri, štyri, päť, 
skáče smelo aj  medveď. 
 
ŠVIHADLO 
Švihadlo ja rada mám, 
hneď si na ňom zaskackám. 
Jeden, dva, tri, štyri, päť, 
švihadlo si kúpim hneď. 
  
 

NEZBEDNÁ LOPTA 
Skočila raz lopta veľká, 
rozbila sa nová telka.  
Zaplakala malá Elka,  
neuvidí asi Smejka. 
Zaplakal aj malý Karol, 
neuvidí ďalšie časti 
rozprávkových  seriálov.  

 
Marián Barančík, 1. C 
 

3 + 2 sa rovná päť, 

ideme hneď na obed. 
 

Z KNIHY AKO SA 1.C VYBRALA NA SKUSY DO ROZPRÁVKOVA 
 

DIVOTVORNÉ SNEŽENIE 
Je piatok, hodina slovenského jazyka. Práve čítame rozprávku O divotvornom 

hrnčeku, keď Saška vykríkne: 

 „Aha, vonku sa čerti ženia!“ Všetci sme spozorneli. 

 „Ani psíka by som teraz nešla vyvenčiť!“ pridáva sa Charllotka. 

„ Pripadá mi to, akoby sa práve začala snehová vojna.“  

„Schovajme sa!“ všetci sme zaliezli pod lavice. 

 O chvíľu pani učiteľka povie: „Asi nastalo prímerie, vonku je už  pokojnejšie!“ 

Vyšli sme z úkrytov. Husto snežilo. Perinbaba svedomito prášila bielu perinu.  

  „Hm, v takomto počasí by bola krásna snehuliacka svadba.“ vraví  Livka. 

 „Vločky veselo tancujú  a vietor hrá do tanca.“ dodá Martin.  

„Len škoda, že vyľakali slniečko.  Bolo by nám teplejšie.“ zamyslel  sa Majko.  

„Pozor, opäť víchrica!“  

„Možno sa to snehovým vločkám páči.“ povie pani učiteľka.  

„Áno,  lietajú sem a tam akoby boli na tobogáne.  Ja im závidím!“ zasnene 

povie Karolínka. 

Pani učiteľka nás počúvala a povedala, že sme veľmi šikovní spisovatelia. 

Príbeh  sme si zapísali do zošitov.  Páči sa vám?  

Kolektívna práca I. C 

ZACVIČME 

 

SI 

 

HLADOŠI                                       Karolínka, Viktorka a Linda, 1.C 

10 – 5 je päť, 

máme buchty , hneď ich zjedz! 
 

2 + 2 je štyri, 

jeme  čerstvé syry. 
 

2 + 1 býva tri, 

maslo na chlieb rozotri! 
 

1 
2 
3 
4 
5 

Spočítam 
si 

všetko 
hneď 
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Farbičky 

Desať  farbičiek na skrinke, 

dve farbičky na linke. 

Do školy sa pripravili 

a  potom sa nevrátili. 

Na  Danku sa nahnevali, 

lebo z tašky popadali. 

Sára Prokopovičová, 1.E 
 

Moje lego 
V mojej izbe mám veľa hračiek: knihy, 
autá, hry, ale najradšej sa hrám s legom. 
Moji rodičia mi ďalšie lego nechcú kúpiť, 
že ich mám vraj veľa. O chvíľu sa blížia 
moje narodeniny a možno mi ešte jedno 
lego kúpia. 
Adam Humeník, 1.E 
 

Jarná búrka 

Už dlhšie máme teplé počasie. 

Dnes nás však prekvapila silná 

jarná búrka. Vonku pršalo, 

hrmelo a blýskalo sa. Padali aj 

krúpy. Bolo to aj hrozné aj 

krásne zároveň. 

Marek Mank, 1.E 
 

Môj nový počítač 
Keď som bol ešte malý, prial som si počítač. Na moje ôsme narodeniny prišla 

mamka s veľkou škatuľou  a ja som si myslel, že kúpila nejakú skriňu.  

Zablahoželala mi a povedala, že tá škatuľa je moja. Rýchlo som ju otvoril a tam bol 

nový počítač. Veľmi som sa potešil a hneď som ho vyskúšal. 

          Timotej  Valíček ,1.E 
 

Sestrička 
Mám ja sestru maličkú 
a celkom aj milučkú. 
Rada zlostí mňa aj mamku, 
tatíka aj milú babku. 
Ale stále sľubuje, že už 
zlostiť nebude. 
 

Sophia Dinis, 1.E 
 

JAR 

Slniečko už krásne svieti, 

na lúke sú prvé kvety. 

Včielky z úľa vyletujú, 

nad nektárom meditujú. 

Motýliky v tráve 

šantia a sú hravé. 

Žiaci 1.E 
 

PSÍČEK 
Minulý rok sme si psíčka kúpili, 
teraz nám pekne rastie a je milý. 
Meno Dunčo som mu dala, 
lebo ho mám veľmi rada. 
My sa spolu radi máme, 

celé dni sa iba hráme. 
 

Katarína Lazorová ,1.E 
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Príbeh o mačičke Kitty 

Kde bolo,tam bolo, za siedmimi 

a siedmimi , mala ani veľký, ani malý 

Kitty. 

Jedného dňa mala narodeniny. Pozvala tam 
všetkých svojich kamarátov. Jej kamaráti jej 

upiekli  .Dostala aj krásne darčeky: 

, , , ,  a .   

Ešte aby som nezabudla, dostala aj plyšovú . 
            Všetci sa veľmi tešili.   Markéta Ondošová, 2.D 
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Veľký  

Raz sa ujo rozhodol postaviť veľký dom. Má 

rýchle auto  . Musí mať . Zajtra ráno 
ich ide nájsť.Budíček si pripravil na  pol siedmu. 

Ide, ide a nikde nič.  má pekný . 
Prejazdí s ním celý svet. No nakoniec to našiel. Už 

mu treba iba postaviť veľký dom. Zabudol na  . 
. Išiel ho hľadať po lese, ktorý sa volá temné 

údolie. Bolo tam veľmi veľa . Zobral asi 
tridsať kusov. O deň ho mal narezané. O dva 
dni už postavenú polovicu domu. Pokračoval 
dnes o pol piatej. Zobral si pílu a išiel rezať 
drevo. O dve hodiny boli z dreva stĺpy. O päť 

dní bol hotový celý veľký  . Taký by 
som raz chcel mať. 
 

Alex Jenčopaľa, 2.D 
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Sedia malí prváci a jeden 
hovorí druhému: 
- Už len 54 rokov.... a ideme 
do dôchodku..:) 

 

V škole sa pani učiteľka pýta žiakov, aké zvuky 
vydávajú zvieratká:  

-Tak ako robí psík, Anička? 
 -Hav, hav!  -Výborne!  

-Dežko, ako robí sviňa?  
-Dobrý deň, pán vodič. Cestná kontrola, vaše 

doklady, prosím? 

Teta sa pýta malého Jožka: 

,,Ako sa ti páči v škole?“ 

,,Ale, je to nanič, úlohy 

riešime my a výplatu 

dostáva pani učiteľka!“ 

Na hodine sa učiteľka pýta žiakov: 

Povedzte zviera na písmeno P. 

Deži sa prihlási:- Potkan.- 

Učiteľka: - Povedzte zviera na písmeno D. 

Deži: -Dva potkany.- 

Učiteľka sa nedá odradiť a povie:  

Na písmeno Ž. 

Deži: -Žeby tri potkany? 
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*** AKO ZISTIŤ ČI SI DIEŤA 21. STOROČIA *** 

 

1. Omylom vyťukáš svoj PIN-kód na mikrovlnku. 

2. Na trojčlennú rodinu máš 15 rôznych telefónnych čísel. 

3. Človeku sediacemu vedľa teba posielaš e-maily. 

4. So známymi nemáš kontakt, pretože nemáš ich e-mailovú adresu. 

5. Na,, pokeci“ máš 300 priateľov, ale najlepšieho kamaráta v skutočnosti nemáš. 

5. Zavoláš mame, či je doma, zatiaľ čo vchádzaš bránkou do dvora. 

6. Na konci každej reklamy je internetová adresa. 

7. Keď odídeš z domu bez mobilu, spanikáriš a okamžite sa poň vrátiš. 

8. Ráno zapneš počítač skôr, ako si urobíš raňajky. 

10. Keď prídeš zo školy, zapneš najskôr telku, až potom si vyzlečieš bundu. 

11. Zatiaľ čo toto čítaš, usmievaš sa a prikyvuješ. 

12. Si príliš zaneprázdnená/ný, aby si zbadal/la, že na zozname chýba 9. bod. 

13. Naozaj si sa pozrela, či v zozname chýba 9. bod. 

14. Zdá sa, že si nezbadal/la ani to, že na zozname sú dve 5. 

15. Aj to si sa opäť pozrel/la. 

16. A teraz sa smeješ sama na sebe. xD 

17. Prečo asi...? 

Jeden študent si chcel v univerzitnej jedálni sadnúť na voľné miesto  

vedľa profesora, ale ten mu na to odvrkol: ,,Labuť nemôže byť priateľom svine." 

,,No dobre, tak ja teda odletím." odpovedal študent. 

Profesora odpoveď urazila natoľko, že sa rozhodol študenta potopiť na  

skúške, a tak mu dal najťažšie otázky. Avšak študent na každú jednu  

otázku v teste odpovedal výborne, a tak profesor, s túžbou študenta  

potopiť, mu položil poslednú rozhodujúcu otázku :,,Ideš po ceste a  

nájdeš dve vrecia, jedno  je plné zlata, v druhom je rozum. Ktoré si  

vyberieš?"  ,,Vrece so zlatom predsa," odpovie začudovane študent. 

,,Ha, no ja by som bral druhé vrece," potešene reaguje profesor. 

,,No vidíte pán profesor, každý si vyberie to, čo mu chýba ." chytro odpovie  

študent. Profesor od zúrivosti schytí študentov test a vpíše: ,,Debil.“ 

Študent bez toho, aby sa pozrel do testu ,čo mu tam profesor napísal sa  

poďakuje a odíde. O chvíľu sa však vráti s testom v ruke a hovorí profesorovi: 

,,Nehnevajte sa pán profesor, podpísali ste sa mi, ale známku ste mi nenapísali."  
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inecraft  (pôvodne Minecraft: The Order of the Stone) 
je nezávislá počítačová hra napísaná v Java a vyvíjaná 
Markusom Perssonom  (prezývka: Notch) a jeho 

firmou Mojang. Je to tzv. sandboxová hra, v ktorej si hráč môže 
robiť, čo sa mu zachce. V tomto prípade je hodený do 
kockovaného 3D sveta s holými rukami v koži vášho Avatara. 
Hráč si musí sám nazbierať materiál na stavbu domu a na 
výrobu nástrojov (crafting). V hre je aplikovaný efekt dňa a 
noci. V noci sa objavia príšery. Hráč buď môže sedieť a čakať na 
svitanie, ísť von a bojovať o svoj holý život, alebo sa len snažiť 
rozšíriť svoj skromný prístrešok, alebo ísť spať. Táto hra sa stala 
najrýchlejšie rozšírenou Java hrou na svete. Môžete si kúpiť tzv. 
Minecraft Classic,  na oficiálnych stránkach hry 
(www.minecraft.net). Taktiež je možné stiahnuť verziu hry 
i zadarmo, ale je to neoficiálna verzia s obmedzenými 
možnostami . Momentálne je dostupná verzia 1.5.1. Hra 
obsahuje rôzne stupne obtiažnosti, od "Peaceful", keď sa 
neobjavujú monštrá a životy sa automaticky doplňujú, až po 
obtiažnosť "Hard", keď je prežitie veľmi ťažké. Do hry Minecraft 
možno tiež stiahnuť mnoho texture packov, ktoré zmenia 
vzhľad hry, a modifikácií, ktoré dokážu pridať dokonca aj 
lietadlá a strelné zbrane. Tiež si môžete založiť vlastný server a 
hrať s priateľmi. 

   

M 

Daniel Masica  
VI. A 

http://www.minecraft.net/
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ownhill je adrenalínový šport a je kráľovskou disciplínou v horskej 

cyklistike. Hodnotí sa tak vďaka svojej náročnosti, ktorú dosahuje 

po všetkých stránkach. Jazdec rútiaci sa na bicykli dolu kopcom je 

veľmi lákavým pohľadom pre oko diváka, ale určite náročnejšou 

činnosťou pre samého pretekára. Nerovnomerný povrch terénu, neustále 

meniaceho sa z trávnatého povrchu na kamenistý, korenistý  alebo 

blatistý, pasáže plné skokov a klopených zákrut, zoskoky zo skál a to 

všetko za každého počasia a vo veľkých rýchlostiach dosahujúcich až 

90 km/h. Vyznačené trate obvykle dosahujú dĺžku 2 až 3 km a prevýšenie 

500 m. Na trať sa vydáva následne cez 200 pretekárov a po dobu niekedy 

až piatich minút sa usilujú v týchto podmienkach udržať bicykel pod 

kontrolou až do cieľa. Bicykle používané na zjazd sú technicky 

najnáročnejšie, tak ako i celková výbava pretekárov. Materiály používané 

pri výrobe zjazdových bicyklov ako i jeho komponentov sú kombináciou 

tých najpevnejších a najľahších materiálov na svetovom trhu. Obvykle sú 

to zliatiny hliníku, ktoré potvrdili najvyššiu odolnosť pri zjazde. 

Odpružená je predná i zadná stavba rámu a pohyblivosť momentálne 

dosahovaná je 25 až 30 cm. Integrálne prilby a chrániče sú samozrejmou 

výbavou každého zjazdára. 

Na Slovensku sa každoročne odohráva seriál pretekov Slovenského pohára 

v zjazde, ktorý je zostavený zo šiestich kôl. Slovenský pohár a 

majstrovstvá Slovenska sú Open podujatia, na ktorých sa zúčastňujú i 

početní pretekári zo zahraničia. 

Titul majstra Slovenska je udeľovaný každoročne na základe výsledkov 

podujatia majstrovstiev Slovenska. 

Najvyššia medzinárodná súťaž je UCI World Cup, svetový pohár, ktorého 

kalendár je zostavený zo siedmych kôl a jazdci cestujú na jednotlivé kolá 

po troch kontinentoch. Na svetovom pohári sa zúčastňujú pretekári 

národných tímov ako i profesionáli z UCI trade teams. 

 

Sonja Rapčanová, VI.A 

  

D 
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Oblečenie značky WTF?! je určené pre mladých ľudí, ktorí sa neboja experimen-

tovať, chcú vždy “vyčnievať z radu” a chcú vyjadriť svoju nespútanosť a odvážnosť 

pestrofarebnými farbami a netypickými strihmi.  Práve pastelové farby, šifónové 

sukne, vybíjané saká či najnovšie fashion plavky sú ich hlavnou charakteristikou. 

Momentálne značka funguje na princípe “custom made”, to znamená, že 

každému vyrobia na zákazku jedinečný a exkluzívny model priamo na mieru.  

V budúcnosti by chceli vytvárať aj svoje vlastné kolekcie, ktoré by boli dostupné 

pre mnohých ľudí. Do tejto chvíle svoje umenie vytvárajú individuálne podľa 

prianí zákazníka kus za kusom. Sú mladí, kreatívni, mierne kontroverzní a 

predovšetkým milujú pozornosť ľudí. V rovnakom duchu tvoria svoje jedinečné 

modely pod značkou WTF?!. Reč je o nádejnej návrhárskej dvojici Milan Švingál & 

Klementína Tomrecaj, ktorá sa na slovenskej scéne objavila len nedávno, ale už 

stihla obliecť mnoho známych celebrít. Speváčka Patrícia Vittek si ich sako obliekla 

na jej belgické turné, raper Majk Spirit vyhral na Slávikovi 2012 v ich WTF?! košeli 

Objav roka, tanečná skupina Ladylicious v ich sviežich tričkách a neprehliadnu-

teľných šifónových sukniach tancujú na podujatiach a modelka Ivica Sláviková sa v 

ich modeli nedávno predstavila na premiére filmu Tigre v meste. To je len 

začiatok ich sľubnej kariéry. Ich aktuálnu módnu kampaň nafotila  čerstvá Miss 

Universe Ľubica Štepánová a ich módne výtvory sa naposledy dostali až do 

spoločnosti Milly Jovovich či vnučky legendárneho Charlieho Chaplina, Kiery.  

 

Sonja Rapčanová 

6.A 
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Milujem ťa 

- I love you 

- Ich liebe dich 

- Je t'aime 

- я люблю тебя 

- Zabudol som si domácu úlohu 

- I forgot my homework 

- Ich habe meine Hausaufgaben 

vergessen 

- J'ai oublié mes devoirs 

- Я забыл свое домашнее задание 

- Som hladný 

- I'm hungry 

- ich bin hungrig 

- J'ai faim 

- я голоден 

- dvakrát šunková pizza 

- twice ham pizza 

- zweimal Schinkenpizza 

- Pizza jambon deux fois 

- Дважды пиццу ветчины 

- Teším sa na leto 2013 

- I look forward to Summer 2013 

- Ich freue mich auf Sommer 2013 

- J'ai hâte d'été 2013 

- Я с нетерпением жду лето 2013 
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A čo dodať na záver????? 

 

KRÁSNE LETOOOOOOOOOOOOOOO!!! 

SUPER LETOOOOOOOOOOOOOOOO!!!! 

 

NÁDHERNÉ A SLNEČNÉ LETOOOOOOOOOOOOOO!!!! 

http://www.zskombj.sk/

