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Posledný deň pred vianočnými 

prázdninami sa niesol v duchu         

4.ročníka školských vianočných trhov.  

 

V utorok, 22.12.2015 sa prízemie našej školy 

zaplnilo stolmi s takmer 70 druhmi výrobkov  

našich žiakov, ktorých šikovnosť a kreativita 

očarili každého návštevníka.   

 

 

 

 

  

   

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DO  POHODY 
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Ich výrobky boli na vysokej 

úrovni a určite potešili svojich 

budúcich majiteľov. Počas náku-

pov sa mohli návštevníci občer-

stviť horúcim punčom, palacin-

kami, hranolkami alebo čerstvo  

naťahanými korbáčikmi p. Gonšorovej či vý-

bornou vianočnou kapustnicou, ktorú uvarila 

p.uč. Agneša Chmeľová. Jej a ostatným p. 

učiteľkám výchov ďakujeme za túto skvelú 

akciu, ktorá sa stala už neodmysliteľnou 

školskou tradíciou.                            natália 

Najmladší návštevníci trhov spolu 
s ich mamičkami, našimi p.uč. Mrocko-
vou, Juráškovou, Laštíkovou (zľava)  

Chodba sa rýchlo zaplnila zvedavými návštevníkmi. 
Na trhy sa tešil aj bývalý p.riaditeľ Emil Revaj 
s manželkou p.uč. Blažkou Revajovou. 
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Voňavá kapustnica od  p.uč. 
Chmeľovej 

Chrumkavé hranolky pripra-
vili Anka Vrábľová z 9.C 
a Alenka Kocúrová z 9.B 

Skvelý punč ponúkali 
Sára a Terezka Sivčá-
kové z 8.B 

P. Gonšorová predviedla vý-
robu syrových korbáčikov 

Klaudia Belicajová, Lucka Serde-
lová  z 9.C s  náušničkami 

Adam Večerek z 5.B predá-
val krásne ručne šité bábky 

Bianka Ondrigová, 9.D 
a jej vintage škatuľky 

Natálka Kovaľová, 5.D so 
sestrou a ich dekoračné 
papierové kvety 

Ručné práce Magdalénky,9.B 
a Terezky,5.B Dibdiakových 
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Vianoce sú za nami, darčeky sú 

rozbalené (niektoré už aj pokazené ), 

a tak nás zaujímalo, čo všetko ste 

dostali, čo ste si priali a čomu by ste 

neodolali... 

1.  Aký darček vás najviac potešil? 
2. Je niečo, po čom ste túžili a nedos- 
   tali ste to? 
3. Keby ste si mohli vybrať:  
   ZDRAVIE,ŠŤASTIE, PENIAZE, čo 
   by  ste  si vybrali? 

5.ročník:  

1. mobil, tablet, x- box, gitara, klavír, 

bicykel, kniha, rádio, že prišiel dedko  

2. sneh, korčule, mobil, ... kôň  

3. zdravie-54ž, láska-25ž, peniaze-1ž 

6. ročník:  

1. mobil, hokejka, lyže, oblečenie 

2. zviera, motorka, peračník 

3. láska-23ž, zdravie-5ž, peniaze-0ž 

7. ročník:  

1. mobil, kniha, notebook 

2. tablet, taška, varecha...  

3. zdravie-23ž, láska-9ž, peniaze-8ž 

8.ročník:                                        

1. mobil, kniha, tablet, oblečenie 

2. mobil, vstupenku na koncert 

3. zdravie-19ž, láska-18ž, peniaze-12ž 

9.ročník:                                    

  1. kniha, mobil, oblečenie, svätý pokoj  

od školy...  

2. kamera, palica, uhlie...  

3. zdravie-20ž, láska-18ž, peniaze-1ž 

                                anežka & patrícia 
 
 
 

Milý čítajúci, 

držíš v ruke novoročné číslo nášho 

časopisu. Na začiatku nového roku 

si želáme všetko naj... a máme kopu 

predsavzatí – začnem cvičiť, 

schudnem, budem sa lepšie učiť, 

prestanem fajčiť....  

So zhasínajúcou vianočnou 

výzdobou a likvidovaním strom-

čeka hasnú postupne aj naše sľuby 

a slabne odhodlanie vydržať. 

Vydržať a zotrvať – to chce pevnú 

vôľu a niekedy aj podporu 

a pochopenie zo strany blízkych, či 

kamarátov.  

Želám Ti teda, aby si mal vždy 

nablízku niekoho, kto Ti pomôže 

splniť nielen Tvoje predsavzatia, 

ale aj Tvoje sny. 

Veľa šťastia a všetko dobré 

(nielen) v roku 2016...  

 



Súťaž NAJKRAJŠÍ ZOŠIT  

  

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Šk. rok 2015/2016,č.2                Do pohody- Školská akcia                             strana 4 

Školský parlament vyhlásil v no-

vembri súťaž o najkrajší školský 

zošit.            

 

Je výborné, že sa medzi víťazmi 

objavili aj 4 chlapci, pretože viace-

rým z nás robí problém si zošit 

vôbec zaviesť...  

MENÁ VÍŤAZOV: 

SJL: Darina Janetová 8.C, Ema 

Grofčíková 6.B, Veronika Michlíko-

vá 7.B 

MAT: Mária Klimčíková 9.A, Táňa  

Boškajová 7.A, Adam Večerek 5.B 

ANJ: Soňa Srogoňová 5.B, Ema 

Grofčíková 6.B, Andrea Grofčíková 

9.A 

DEJ: Anna Vrábľová 9.C, Sára M. 

Čičová 7.A, Tadeáš  Janík 6.B 

GEO: Barbora Buľáková 9.C, 

Samuel Florek 5.C, Tatiana 

Boškajová 7.A 

BIO: Simona SochuĽáková 8.A, 

Rebeka Janetová 5.A, Nataša 

Florková 7.B 

CHE: Ema Šimjaková 6.B, Andrea 

Grofčíková 9.A, Tamara Brišová 7.C 

OBN: Natália Polťáková 8.C, 

Kristína Teluchová 8.C, Anton 

Durčák 8.C 

NBV: Darina Úradníková 8.A, 

Veronika Vrábľová 8.A, Simona 

Večerková 7.A 

FYZ: Simona Večerková 7.A, Laura 

Bernaťáková 7.A, Lucia Sivčáková 

7.C 

 

   

Anna Vrábľová, 9.C,dejepis, 1.miesto  

Andrea Grofčíková, 9.A, anglický jazyk, 3.m. 

Darina Úradníková, 8.A,náoženstvo,1.miesto 

Rebeka Janetová, 5.A, bilológia, 2.miesto 
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Chcete vedieť, aký krúžok nájdete 

podľa vône? Je to SLADKÉ PEČENIE 

s p.uč. Evou Bystričanovou-Mikolaj-

číkovou.  

 

Dievčatá sú šikovné a každú stredu 

vypekajú jedna radosť! Veď koláč 

lenivej ženy, strúhaný tvarožník, plnené 

kolieska, pudingové poháre a iné 

dobroty už majú v malíčku. A ich 

vianočné medovníčky.... mňaam!  Príďte 

ochutnať. 

 

 

P.uč. Veronika Murínová sa zase 

rozhodla na svojom krúžku naučiť  

žiakov pliesť. Nie však slová či 

anglické slovíčka,  ale šály, čiapky  

a ponožky. 

 

A aby to nemala jednoduché, zapojila 

do tejto práce chlapcov. Chlapci sa 

nezľakli a výzvu prijali s nadšením.  

Aké bolo jej prekvapenie, keď zistila, 

že im to ide lepšie ako niektorým 

dievčatám.  A tak môžeme smelo 

vyhlásiť, že naši piataci sú chlapci do 

voza i do koča...   

                                          (natálka) 
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Martin Janeček, 9.D 

Adam Úradník, 9.D 
Patrik Kyrcz, Dávid Garaj , 9.C 

Lucia Gonšorová, 9.A Andrej Florek,  9.B 

Magdaléna Dibdiaková, 9.B 

Dominik Belicaj, Ján Pekný 9.B 

Podobným mottom sa rozhodli riadiť na 

pokyn p.uč. Agneši Chmeľovej  na svete 

práce žiaci 9.ročníka.  

 

Niektorým sa podarili zaujímavé projekty. Je 

vidieť, že rozmýšľajú prakticky, ale zároveň 

aj esteticky a najmä pri chlapcoch si mohli 

dievčatá porovnať, aké domčeky by im  srd-

cu blízky chlapec  asi v budúcnosti postavil. 
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Na hodine dejepisu  siedmaci 

cestovali v čase a to do 

stredoveku. 

 

P.uč. Eva Bystričanová-

Mikolajčíková  im navrhla tému 

STREDOVEKÉ UMENIE A AR-

CHITEKTÚRA, na ktorú vytvo-

rili veľmi zaujímavé projekty.  

 

 

 

Tatiana Urbaníková, Lucia Sivčáková,  Dorota 
Sochuľáková, Adriana Sivčáková, Simona Janetová, 
Tamara Brišová,7.C 

Pavol Tisoň, Ján Briš,  
Ľudmila Brišová,7.C 

Matej Vrábeľ, Matej Žatkuliak,7.C 

Tatiana Boškajová, 7.A 

Filip Beňuš, 7.A 

Jessica Janíková, Veronika Sivčáková, 7.A 

Sára 
Mária  
Čičová, 
7.A 
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Hlavne v tomto duchu sa niesla 

tohtoročná vianočná akadémia, ktorú si 

pre nás pripravili naši žiaci. Na Vianoce 

by sme nemali myslieť len na seba, na 

kopec darčekov, ktoré dostaneme, ale 

mali by sme myslieť aj na ľudí, ktorí sa 

dokážu tešiť z obyčajných maličkostí. 

Takýmito ľuďmi sú napríklad chlapci 

z Domova sociálnych služieb v Záka-

mennom, s ktorými si naše divadelníčky 

pod režisérskou taktovkou p.uč. Zu-

zany Demkovej  pripravili vystúpenie. 

Nikto si nevie predstaviť tú radosť, s 

akou vystupovali. Možno práve to bol 

pre nich najkrajší darček. Mohli sme si 

vypočuť nádherný duet v podaní Janka 

s našou talentovanou Natálkou Laššáko-

vou. Tiež sme sa mohli zabaviť spolu 

s tanečníkmi, ktorých pripravovala 

p.uč. Zdena Klačanská. Náš školský 

spevokol pod dohľadom p.uč. Ivany 

Čičovej sa spojil s hudobníkmi z našej 

školy. Započúvali sme sa do príbehu o 

maliarovi, ktorý nevedel maľovať aj do  

básne o starej sviečke, ktorú nám 

zarecitovala Terezka Dibdiaková.  

 

Vianoce sú sviatky 

lásky a pokoja, kto-

rých je v tejto dobe 

veľmi málo. Na Viano-

ce by nemal byť nikto 

sám. 

Hore vľavo: moderátorky Zuzana 
Vlčáková a Natália Polťáková, vpravo: 
Janko z DSS spieva s Natáliou Laššá-
kovou Tichú noc 

Divadelníčky  Prvosienky 

Prvosienky a chlapci z DSS  
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Natálka, 5.C- Najviac sa mi páčilo 
vystúpenie chlapcov z domova a Tichá 
noc od Janka. Bolo to veľmi dojímavé.  
 
Ján, 9.B- Najviac ma oslovilo 
vystúpenie chlapcov z DOMOVA, že 
sa dokázali naučiť také scénky 
naspamäť. 
 
P.uč. Anna Sekerášová - Pre mňa to 
bol úžasný zážitok. Pravé posolstvo 
Vianoc - láska, pokoj, spolupat-
ričnosť, rodina...to všetko som tam 
našla. Musím sa priznať, že mi aj slzy 
vypadli. Tichá noc, zdobenie 
stromčeka, utečenci, prijatie "iných" 
medzi seba - to všetko vo mne 
zanechalo hlboký dojem. Všetkým, 
ktorí sa na programe podieľali, patrí 
veľké ĎAKUJEM. 

Akadémiou nás sprevádzali skvelé 

moderátorky Natálka Polťáková a Zuzka  

Vlčáková . Nemali by sme zatvárať oči 

nad tým, čo sa vo svete deje a vravieť, 

že sa nás to netýka, pretože aj my sa raz 

staneme dospelými a mali by sme sa 

starať o našu budúcnosť a o budúcnosť 

našej krajiny. V médiách často počúvame 

správy o utečencoch, ktorí každodenne 

umierajú na mori a často sú medzi nimi aj 

deti. Veď predsa oni za nič nemôžu. Aj 

na túto tému chceli poukázať naše 

dievčatá.  Bol to krásny zážitok. 

ĎAKUJEME.                              

(Mária Straková, 9.B) 

 

 

 

 

Povedali ste: 

Adrián Kubacka,7.C-gitara, Kamila Rypáková, 

7.B - husle, Barbora Večerková, 6.A-spev 

Tanečníčky od p.uč. Zdenky Kľačanskej 

Spevokol  p.uč. Ivany Čičovej 
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Dňa 27.11.2015 sme sa s našimi 

žiakmi zúčastnili hokejového zápasu 

MsHK Žilina – HKM Zvolen.  

 

Rozhodnutí podporovať Žilinu sme sa 

v autobuse pomaľovali zelenou a žltou 

a s nachystanými transparentmi sme 

úspešne prišli do cieľa. Našli sme si 

krásne studené miesta priamo za 

striedačkou hráčov. Zápas sa vyvíjal 

priaznivo pre Žilinu, a tak sme so 

žiakmi skandovali a spievali. Filip 

Beňuš si doniesol zaujímavý klaksón, 

vďaka ktorému sme ho počuli aj z 

opačnej strany štadiónu. Cez 

prestávky sme sa osviežili čajom a 

klobásou, aby nám nebolo zima. Žiaci 

boli výborní, nebáli sa Žilinu hlasno 

povzbudzovať. Žilina nakoniec 

zvíťazila nad Zvolenom 3:2. Na hokeji 

som bola po dlhom čase a chcela by 

som sa p. uč. Monike Kurekovej 

veľmi pekne poďakovať za organi-

záciu. Vďaka nej a,  samozrejme,  aj 

žiakom som zažila krásne popoludnie. 

A vďaka ukecaným chalanom z 9.D aj 

neuveriteľne rýchlu cestu domov. 

P.uč. Andrea Durčáková 

LEPŠIE JE RAZ     

VIDIEŤ... 

Alex  Polťák, 9.A, Ivan Straka, 7.B,  a ich  
víťazný transparent 
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9.12.2015 sme vstávali skoro. Rozhodli 

sme sa totiž, že dáme za pravdu starému 

známemu lepšie je raz vidieť ako stokrát 

v občianskej čítať a vybrali sme sa s pani 

uč. Čičovou a pani zástupkyňou Šalátovou 

do Bratislavy.  

 

Našou prvou zastávkou bola návšteva budovy 

Slovenskej televízie. Prekvapilo nás, že má 

na najvyššom, 28. poschodí, reštauráciu. 

Celou budovou nás sprevádzala sprievod-

kyňa, ktorá nám ukázala priestory a štúdiá. 

Navštívili sme nové športové štúdio, v Dám-

skom klube sme pár minút pred natáčaním  

zazreli Soňu Müllerovú a Ivetu Malachov-

skú. V spravodajskom štúdiu sme uvideli  

Ľubomíra Bajaníka, ako sa pripravuje na 

moderovanie. Zastavili sme sa pri pódiu, kde 

sa natáčala Hodina deťom. Našou druhou 

zastávkou bola návšteva parlamentu. Pán 

Matovič,  zo strany Oľano,  nás pozval do 

svojej kancelárie, kde sme sa krátko 

porozprávali. Sympatický sprievodca nás 

oboznámil s historickými dokumentmi a doz-

vedeli sme sa mnohé zaujímavosti. Napokon 

sme sa vybrali po červenom koberci smerom 

na balkón, odkiaľ sme si mohli pozrieť 

rokovaciu sálu. Sála bola poloprázdna... 

Zistili sme, že naši politici majú ,,náročnú“ 

prácu. Naše posledné kroky viedli do 

nákupného centra, kde sme nechali svoju 

poslednú energiu a peniaze. Takto sa skončil 

náš deň v hlavnom meste. Cestou domov sme 

si aj zaspievali s pani učiteľkami. 

Odchádzali sme unavení,  ale plní nezabud-

nuteľných zážitkov. 

                             Natália Kuchťáková, 9.A 
 

LEPŠIE JE RAZ     

VIDIEŤ... 

V novom spravodajskom štúdiu 

S politikom Igorom Matovičom 

V Dámskom klube 
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Je všeobecne známe, že naša škola 

je plná talentov. Mnohí z nich nav-

števujú súkromnú základnú umeleckú 

školu, ktorá má vysunuté pracovisko 

v Zákamennom.  

 

18. decembra si pre nás pripravila táto 

umelecká škola pod vedením pani Evy 

Vrábľovej úžasné, nezabudnuteľné  

tanečné predstavenie pod názvom 

POPOLUŠKA. Pri pohľade na kostýmy, 

kulisy či výkony detí  sme sa cítili ako 

v naozajstnej rozprávke.  

Poprosili sme autorku o rozhovor:  

 

Kedy ste dostali nápad s Popoluškou? 
Túto rozprávku som si pripravovala vo 
svojej mysli už dosť dlho. Keď som 
dostala do rúk dobrý hudobný podklad, 
začala som premýšľať, ako ho 
prevediem do choreografií, aby som 
dokázala tancom vyjadriť dej príbehu 
. Musím povedať, že to nebolo až také 
ťažké, ako okostýmovať každú 
choreografiu a vytvoriť prostredie – 
kulisy, aby divák vedel, kde sa príbeh 
odohráva. 
 

Ako dlho ste  nacvičovali? 
Tréningy začali až na začiatku ok-
tóbra, kedy sme mali uzavretý stav 
žiakov,  pretože na základe toho 
som si mohla vybrať hlavné postavy 
a vytvoriť jednotlivé skupinky žia-
kov,  ktoré som obsadzovala do jed-
notlivých choreografií. 
Čo vám robilo najväčšie problémy? 
Ako som už spomínala problémom 
boli náročné kostýmy a kulisy, pri 
ktorých zhotovovaní neraz tiekol 
pot.   
Koľko detí tam vystupovalo a v akom 
veku? 
V tomto tanečnom predstavení 
„Popoluška“ vystupovalo šesťde-
siatšesť  detí vo veku od štyroch do 
štrnástich  rokov. 
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Odkiaľ ste mali kostýmy a kto vám 
urobil kulisy? 
Kostýmy som si zhotovovala vlastno-
ručne, keďže som vyštudovala odev-
nú školu a na kulisách pracovalo via-
cej ľudí a to p. uč. Peter Hančák, vý-
tvarníčka  Veronika  Petriská  so 
svojimi žiakmi, hlavne s Nataškou 
Florkovou a môj manžel. 
Ste spokojná s výsledkom? 
Áno, veľmi som spokojná, že výsle-
dok trojmesačnej práce mal úspech. 
Najviac ma teší kolektívna práca 
detí, že  dokázali držať spolu  a vy-
držali celú tú drezúru okolo toho. 
Som na ne veľmi pyšná. 
 
 

Nejaká zaujímavosť zo zákulisia?  
Zaujímavosti  bolo viacej, ale radšej 
si ich nechávame pre seba. Čo by som 
mohla spomenúť, je azda pohyb s ku-
lisami po pódiu, keďže sme tam mali 
málo miesta. 
Aké máte plány do budúcna? 
Tak to naozaj neviem povedať. Ale, 
keď niečo pripravíme, určite dáme 
o tom vedieť.  

ĎAKUJEME! 
(anička) 
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                    alebo nonsen-

sová rozprávka je téma, 

s ktorou sa zoznamujú už 

piataci. Je to vlastne 

nezmysel v rozprávke.  

 

Na hodine literatúry 

s p.uč. Oľgou Vojtaššá-

kovou  sa piataci  zahrali 

na nonsensových básnikov 

a spoločne vytvorili veľmi 

zábavné básničky. Ľubomír 

Feldek  či Miroslav Válek 

by sa určite potešili!  

                   5.A 

Vybral som sa do vesmíru,  

skrátiť si tam dlhú chvíľu.  

Stretol som tam Lady Gagu, 

Naháňala Babu Jagu. 

 

Venuši zas bolo ľúto,  

že neprišlo za ňou Pluto.  

Tak som zobral Marťana,  

čo spadol práve z gaštana. 

Venušu sme rozosmiali, 

v žiali sme ju nenechali.  

Na gitary jej zahrali, 

čo na kométe viseli. 

 

 

 

 

 
 

stretli sa tu  

s krásnym trolom. 

Trol im balet 

zatancoval,  

v lodičkách sa 

prezentoval.   

Vo vzduchu však 

zakopol,  

pod horúci ľad sa 

prepadol. 
 

Na to, že mala len 5 

rokov,  

zažila už veľa šokov.  

  

V škole ma už čakala  

moja stará zostava.  
 

5.B 

Rozhodla sa malá muška,  

vziať si slona na chrbát. 

Schoval sa jej do kožúška  

a leteli, veru tak! 

Leteli nad sladkým morom, 

 
 

            5.C 

Jedného dňa skoro 

zrána  

o polnoci za svitania,  

som si zuby rýchlo umyl 

a hneď na to sa zobudil.  

Nohavice na ruky,  

vyžehlené na puky. 

Košeľu na nohy  

a ide sa do školy! 

Nezabudnem na tašku,  

hodím do nej omáčku. 

Cestou som stretol 

múmiu,  

čo lekárnik kúpil ju.  

Potreboval obväzy,  

na svoje polámané väzy. 

Uvidel som mladú babku,  

čo hľadala deravú 

šľapku. 

Spadla ona potom 

z mosta,  

čakala ju dole kostra. 

 

 
 

               5.D 

Raz som dostal skvelý 

nápad,  

hneď ako som prestal 

chrápať: 

Môj nápad mi poradil:  

-Choď do zoologickej 

záhrady! 

Pred pokladňou ma 

predbehol 

slimák s novou ulitou. 

V prvej klietke bez 

nálady  

malý tučniak struny 

ladí. 

Ďalej stála gorila,  

čo proti vetru močila. 

V ďalšej klietke zuby 

cerí,  

nahnevaný z novej 

cely,  

žabiak malý oranžový,  

na fraku má samé 

diery. 

Had zas obraz 

namaľoval, 

ako sa žralok opaľoval. 

 

Plný dojmov   

šiel som domov. 
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OKTÓBER 

OLYMPIÁDA POĽSKO 
chôdza na chodúľoch –  
2. m- Jakub Vlčák , 9.B 

3. m- Erik Holubčík , 9.B  

stolný hokej –3. m- Peter Líška, 8.A  

hod obručou na cieľ –  

2. m- Dominik Belicaj , 9.B 

ŠKOLSKÁ LATKA  

piatačky: 1.Natália Florková,  

2.Lenka Teľuchová, 3.Timea 

Hujčáková 

šiestačky: 1.Tereza Huráková, 

2.Adriana Kuchťáková, 3.Adriana 

Večerková 

siedmačky: 1.Lucia Sivčáková, 

2.Anežka Vojtasová, 3.Simona 

Kovalíková 

ôsmačky: 1.Lívia Murínová, 2.Janka 

Ferenčíková, 3.Nicola Grofčíková 

deviatačky: 1.Bianka Ondrigová, 2.Eva 

Jendrašiková, 3.Lucia Belicajová 

(pripravoval p.uč.Anna Sekerášová, 
p.uč. Ján Kocúr) 
NOVEMBER 

SPORKO 

1. m: Mirka Boškajová, 9.C 

2. m: Lucia Gonšorová, 9.A 

3. m: Mária Klimčíková, 9.A 

(pripravoval p.uč.Eva Dendysová) 
ŠACH 

Staršie žiačky:  

1.Vojtaššákova Ivana, 8.B  

2.Ľubová Kristína, 9.B   

3.Brisudová Patrícia, 8.A 

Starší žiaci: 1.m- Sivčák Matej  

2.m- Priechodský Radovan 

3.m-Turoň Jozef 

 

 

ŠACH – OK  

Žiačky: 1.m-Zuzana Godišová  

2.m-Kristína Ľubová 

3.m-Ivana Vojtaššákova 

Žiaci: 1.m- Matej Sivčák 

3.m- Miloš Večerek 

(pripravoval p.uč. Ján Kocúr) 
PIRÁTI KRÁSY-REGIÓN 

1.m- Sára Mária Čičová, 7.A 

1.m- Alžbeta Iglárová, 

(pripravovala p.uč. Zuzana Demková) 
BEDMINTON-OK   

1.m- Mária a Darina Janetové, 9.C 

BEDMINTON-KK - 5.m  

(pripravovala p.uč. Blažena 
Madleňáková) 

 

(lucka) 
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Ahoj To som ja 

Premýšľala som či po toľkých rokoch 

By si sa rád stretol 

By si sa cez všetko preniesol 

Vraví sa, že čas ťa zahojí 

Ale mňa veľmi nevyliečil 

Ahoj Počuješ ma? 

Som v Kalifornii a snívam o tom, akí sme 

boli 

Keď sme boli mladší a slobodní 

Zabudla som, aké to bolo predtým, než nám 

svet padol k nohám 

Medzi nami je tak veľký rozdiel 

A milión míľ 

Ahoj  zdruhej strany 

Musela som ti zavolať snáď tisíckrát 

Aby som ti povedala, že ma mrzí čo som 

spravila 

Ale keď ti zavolám, nie si nikdy doma 

Ahoj zvonku 

Aspoň si môžem povedať, že som to skúsila 

Povedať ti, že ma mrzí, že som ti zlomila 

srdce 

Ale to je jedno, už ťa to očividne tak 

neničí 

Ahoj, ako sa máš? 

To som celá ja, stále hovorím len o sebe, 

prepáč 

Dúfam, že sa máš dobre 

Dostal si sa vôbec niekedy z toho mesta, 

kde sa vôbec nič nedeje? 

Nie je tajomstvom 

Že nám obom dochádza čas 

/Tak ahoj zdruhej strany/ 

/Ahoj zvonku.../ 

/Už nie/ 

/Ahoj  zdruhej strany/ 

/Ahoj vonku/ 

  

Hello, it's me, I was wondering 

If after all these years you'd like to meet 

To go over everything 

They say that time's supposed to heal ya 

But I ain't done much healing 

Hello, can you hear me? 

I'm in California dreaming  

About who we used to be 

When we were younger and free 

I've forgotten how it felt  

Before the world fell at our feet 

There's such a difference between us 

And a million miles 

Hello from the other side 

I must've called a thousand times  

To tell you I'm sorry  

For everything that I've done 

But when I call you never seem to be home 

Hello from the outside 

At least I can say that I've tried  

To tell you I'm sorry for breaking your 

heart 

But it don't matter 

It clearly doesn't tear you apart anymore 

Hello, how are you? 

It's so typical of me to talk about myself 

I'm sorry 

I hope that you're well 

Did you ever make it out of that town  

Where nothing ever happened? 

It's no secret 

That the both of us are running out of time 

/So hello from the other side/ 

/Hello from the outside/ 

/Ooh, anymore/ 

/Hello from the other side/ 

/Hello from the outside/ 
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Napísali ste na 

biológii 

V pokožke máme kožu 

a kosti... 

Mazľavá žľaza 

(mazová) 
Jedovatý hub... 
Samica koňa = konica 

Tvary kostí: ploské 

a guľaté 

Máme 5 krížikových 

stavcov (krížových) 
Žulu tvorí kremeň 

a sleď(sľuda) 
 
 

Dvaja kamaráti sa 

stretli po Vianociach 

v práci, prvý hovorí:  

- Tak čo ti priniesol 

Ježiško?  

- Budeš kukať! Hybaj 

k obloku. Vidíš to 

nové be-em-ve?  

- Hej, náádherné...  

- ...tak takej farby 

tepláky! 
 

Žena, ktorá šla predo 

mnou, zrýchlila chôdzu, 

tak som ju zrýchlil tiež, o-

na šla rýchlejšie a rých-

lejšie, potom začala ute-

kať, tak som tiež začal u-

tekať, vtom začala kri-

čať, tak som tiež začal 

kričať… Neviem, pred čím 

sme utekali, ale bol som 

vydesený na smrť! 
 

Telefonát: 

-Pán Novák? 

-Áno. 

-Prosím, príďte si do 

škôlky po syna. 

-Do kelu, čo zase 

vyviedol? 

-Nič, ale už je skoro 

polnoc... 
 



 

Ľúbim ťa, Jano Sochuľák (anonym) 

                                                 Pozdravujem Simonku Šimjakovú (anonym) 

Pozdravujeme p.uč. Smarkoňovú (vaša 6.A) 

                                                      Nikolka z 5.C, pozdravuje ťa... (ty vieš) 

Sarah zo 6.C, pozdravujem ťa (anonym) 

                                                               Lusia z 5.C,  pozdravujem ťa (Ja) 

Sestrička Anička,  pozdravujem ťa (najmilší braček zo 6.C) 

                            P.uč Čičová, na vás sme nezabudli,  ste najlepšia triedna  

                                                                          (vaše AntYtalenty zo 6.C) 

Pozdravujem Aďku Kuchťákovú (anonym) 

Máme radi p.uč Janku Kolenčíkovú (Janka a Biba) 

Kajka, pozdravujem ťa (Aňa) 

Ahoj, kroketka... (ta ty vieš) 

Marek Uradník :* :* :* (tajná ctiteľka) 

Pozdravujem Julku z 8.C (Gabča) 

Biba J., pozdravujú ťa Kaja a Kaja 

Všetkých členov školského parlamentu pozdravuje Sára. 

                                  Pozdravujeme našu super  učiteľku Belicajovú. (7.A) 

Veronika a Darinka, ste moje najlepšie kamarátky. (Jessica) 

               Snažte sa všetci, nech sú na vysvedčení dobré známky. (anonym) 

 

   bianka & veronika 
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Chceme vám predstaviť 

Rasťa z 5.D, ktorý má 

netradičné hobby. Má doma 

súkromnú mini zoologickú 

záhradu...  

 

Každý z nás má svojho 

koníčka, či už je to nejaký 

druh športu, alebo rôzne 

ručné práce. Bohužiaľ, stále 

viac a viac  je medzi nami ta-

kých, ktorí prepadli vysedá-

vaniu pri počítači a interne-

te. Tí sa skôr či neskôr stá-

vajú pánmi ich času.  Preto je 

úžasné, že sa medzi nami 

nájdu aj chlapci ako je Rasťo.  

A ak budete mať niekedy 

cestu, určite ho navštívte, 

pretože vám veľmi rád ukáže 

svoje zvieracie kráľovstvo.   

 
Prvé zvieratko dostal, keď 

mal 5 rokov, bol to škrečok. 

Dovtedy nosil domov rôzne 

myši, ktoré „ulovil“ pred 

domom a v poli . 

Najvzácnejší je pytón 

kráľovský. 

Dokopy má asi 15 zvierat. 

Na Vianoce sa mu zbierka 

rozrástla o bieleho potkana 

a papagája z rodu baraband. 

Túži ešte po skákajúcej 

rybke.  

 
                 natálka & anežka 
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Do nového roku 2016 prajeme 

366 dní  zdravia, šťastia, 

radosti a POHODY. 

Vaša redakčná rada 


