
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                             

      

Ilustrácia: štvrtáci 

Časopis žiakov ZŠ s MŠ P. V. Rovnianka v Dolnom Hričove, 

dvojmesačník, marec - apríl 2014 



 

 

 

 

 

Milí čitatelia, 

dúfam, že ste si dostatočne užili 

veľkonočné prázdniny, pretože to 

boli posledné prázdniny tohto 

školského roku. A aby ste sa cez tie 

dlhé školské dni nenudili, pripravili 

sme si množstvo aktuálnych tém, 

ktoré sa vám budú určite páčiť. Naše 

Vtipkoviny sa v tomto čísle rozrástli 

ešte aj o slovník, v ktorom nájdete 

mnoho užitočných a vtipných 

slovíčok, vyspovedali sme aj nášho 

nového pána učiteľa telesnej 

výchovy a pribudlo aj veľa krásnych 

príbehov. Témou tohto čísla je apríl – 

mesiac vákov. 

Prajem vám príjemné chvíle pri čítaní 

nášho školského časopisu 

Pramienok. 

Aneta Vršanská 

šéfredaktorka 
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 Ako ste si určite všimli, zapojili sme sa do súťaže a celé dni sme (hlavne p. uč. Cigániková) 

z odpadkových košov aj z iných zdrojov vyťahovali a zbierali PET fľaše. Počas celej súťaže sme sa pekne 

zapájali, nuž konečný výsledok je úplne iný, ako sme očakávali. Neskončili sme ani v prvej desiatke! 

Dostali sme sa totiž až na 42. miesto. Snaha bola veľká, a preto by sme chceli takto všetkých pochváliť. 

Dúfame, že sa zapojíte aj nabudúce!   

 Amor po dlhej dobe konečne zaútočil! N.M. a B.M. tvoria ukážkový pár. Prajeme aj ostatným, aby našli 

svoju vysnívanú lásku.  

 Prežili sme spolu krásny marec a s ním aj naše obľúbené Marcoviny. Nechýbal, samozrejme, čitateľský 

maratón, literárna čajovňa a všetko, čo k tomu patrí.  

 Najväčšia udalosť na našej škole bol určite príchod inšpekcie. Na začiatku apríla k nám zavítali pani 

inšpektorky, ktoré posedávali v našich triedach cez hodiny alebo sa premávali po našej krásnej 

školičke. Samy povedali, že máme peknú čistú školu, čo nás, samozrejme, potešilo. Naše pani učiteľky 

nás už vopred oboznámili s tým, že budeme mať hostí a dôrazne nás upozornili, aby sme sa správali 

slušne. Zozačiatku išlo všetko tak, ako malo, no pokazila to naša deviata trieda, keď sme v pondelok na 

hodine dejepisu vystrájali tak, ako keby tam tá inšpektorka ani nebola. Urobili sme zle našej pani 

učiteľke triednej a všetkým pani učiteľkám, ktoré na našej škole učia dejepis. Ale nakoniec to všetko 

dopadlo v poriadku. (Za spôsobené škody sa ospravedlňujeme. Možno neskoro, ale predsa.) 

 Mliečkomat (unikátny názov od nemenovanej p. uč.) znova prifrčal do našej školy na dolnú chodbu 

oproti šatni 9. tr. na Školníkovú ulicu spolu s novými pasažiermi na palube. (Pasažiermi myslíme 

mliečka značky RAJO a čokoládové cereálie). Takže milé detičky, ide sa piť!     

 Sú tu ŠOH (inak Školské olympijské hry), ktoré pobláznili celú školu. Viac sa dozviete v tomto čísle na 

strane 5.  

 Bohužiaľ máme už aj po posledných prázdninách v tomto školskom roku. Určite ste si užili krásu Veľkej 

noci a hlavne vodu a šibačky. Čakajú nás ešte dva sviatky, konkrétne 1. a 8. mája. Oba sviatky vyšli na 

štvrtok. A pani učiteľky nám vybavili aj riaditeľské voľno oba piatky po týchto sviatkoch. Ďakujeme! 

 Ako každý rok tak aj tento rok bol v apríli Deň narcisov. Je to zbierka, ktorú pred 17. rokmi odštartovala 

Liga proti rakovine. Symbolom tohto dňa je žltý narcis, ktorý si ľudia 

pripínajú na svoj odev, aby aj týmto spôsobom vyjadrili 

spolupatričnosť s osobami postihnutými rakovinou. 

 V marci sa konalo aj Testovanie9, ktor0 je pre deviatakov 

veľmi dôležit0. Priemer celej triedy zo slovenského jazyka bol 59% 

a z matematiky 48%. Deviataci sa teraz musia pripraviť iba na 

prijímacie skúšky a potom už majú (máme) konečne voľno! Veľa 

šťastia na prijímacích skúškach!!!   

 

 

Silvia Kilianová, Aneta Vršanská, 9. roč. 
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Tento rok k nám prišiel nový učiteľ telesnej 
výchovy. Keď som ho zazrel 1.-krát na chodbe tak 
sa mi pozdával ako dobrý chlap. Moje pozdávanie 
bolo pravdivé. Na telesnej to prebieha takto: 
nastúpime sa do dvoj radu a ja podávam hlásenie. 
Potom Ľuboš Šeroň  dáva rozbehanie. Keď 
dobeháme tak zasa dáva rozcvičku Martin 
Višňovský. A potom nám pán učiteľ povie čo 
budeme hrať alebo robiť. A na koniec sa zase 
nastúpime do dvoj radu a ukončíme hodinu. 
Potom zalezieme do šatne a tam sa prezliekame. 
A potom vypadneme do triedy.    
    

         Matúš Melicherík, 5. roč. 

 

 

 

 

Ako sa voláte? Miroslav Jiriček. 

Koľko máte rokov? 61. 

Koľko máte detí? 4. 

Koľko máte vnúčat? 2. 

Pred koľkými rokmi ste začali robiť učiteľa? Pred 36. 

Koľko rokov ste pracovali ako učiteľ?  33. 

Aké ste znamenie? Vodnár. 

Aká je vaša najobľúbenejšia farba? Zelená.  

Kde bývate? V Žiline. 

Na akú školu ste chodili ako dieťa? ZDŠ Martin. 

Kde ste učili pred tým, ako ste prišli ku nám do školy? Žilina, Varín.  

Kde ste boli na dovolenke najďalej? Vo Francúzsku.  

Akú hudbu počúvate? Pop, rock, relaxačnú.  

Rád čítate knihy? Áno. 

Rád pracujete na počítači? Áno. 

Jete ovocie a zeleninu? Áno. 

Akú značku auta máte najradšej? Peugeot. 

V koľkých rokoch ste mali prvý mobil? V r. 2003 a mal som 50. 

Koľko máte kamarátov? Veľa. 

Ste učiteľ telesnej výchovy alebo aj iného predmetu? Iba TV. 

Ktorý predmet ste mali najradšej? TV, matematiku.  

Kedy ste naposledy hrali futbal? V sobotu. 

Aký šport máte najradšej? Turistiku, lyžovanie, plávanie. 

Ktorý herec alebo herečka sa vám páči? Tom Hanks. 

Ktorý seriál máte najradšej: Búrlivé víno.  Pýtali sa: piataci 

Spracovala: Silvia Krajíčková 
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MLADŠÍ ŽIACI 

 

 

STARŠÍ ŽIACI 

VYBÍJANÁ VYBÍJANÁ 

1. miesto 2. miesto 3. miesto 1. miesto 2. miesto 3. miesto 

V. ročník VI. ročník IV. ročník IX. ročník VII. ročník VIII. ročník 

FUTSAL FUTSAL 

1. miesto 2. miesto 3 .miesto 1.miesto 2.miesto 3.miesto 

VI. ročník V. ročník IV. ročník VIII. ročník VII. ročník IX. ročník 

Je to už tretí rok, čo sa na našej škole konali Škol-
ské olympijské hry. Ročníky 4.-9. si mohli zmerať 
svoje sily vo futsale, vybíjanej (výsledky sú v tabuľ-
ke, na fotografii víťazní tím vo futsale). Medzi naj-
lepších športovcov našej školy v kategórii mladších 
žiakov patrili: Jakub Vančík – IV.roč., Jakub Ma-
rek – VI.roč., Daniel Pavlík– VI.roč. V kategórii star-
ších žiakov: Daniel Paprčiak – VII.roč., Katarína 
Chabadová – VIII.roč., Branislav Mičech –IX.roč. 
Čaká nás ešte Jarný beh mládeže, súťaže v ľahkej 
atletike, vo florbale, basketbale a vybíjane. 

V tomto školskom roku sme sa za-
pojili do súťaže o najlepšiu proti-
drogovú nástenku. Súťaž vyhlásil 
Úrad verejného zdravotníctva. Ná-
stenku sme robili my siedmaci. Dve 
žiačky namaľovali srdce a pozadie. 
Ostatní žiaci cez svoj voľný čas – po 
vyučovaní nástenku dorábali. Výsle-
dok vidíte na fotografii. Aj keď sme 
sa neumiestnili v prvej desiatke, 
dostali sme za ňu odmenu: USB kľú-
če, reflexný pásik a očkovací kalen-
dár. Za to sa chceme poďakovať p. 
uč. Hanulíkovej, ktorá nás do tej 
súťaže zapojila. 
        Jarka a Sima, 7. roč. 
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           1. biely kvet, ktorý rastie na vode 

2. po nábreží ... beží 
   3. tečie to psom z pysku 

  4. blato 
      5. dom 
      6. spíme na tom 

    7. šibeme  tým dievčatá na Veľkú noc 

8. nosíme to na nohách 
   9. stavajú sa z toho hrady pri mori 

10. svietime  tým v noci 
   11. býva v kláštore 

    12. nesú to kone na chrbte, keď orú 

13. vezú sa v tom bábätká 
  14. volať 

      15. krysa 
      16. vie spievať 

    17. podlhovastý kus dreva 
  18. dávajú nám to kravy a ovce 

 19. krochkajúce zviera 
    

 

 

 

 

 

 

 

POVEDALI O KNIHÁCH: 

 Knihy sú pre ľudí tým, čím sú vtákom krídla. John Ruskin 

 Človek, ktorý nečíta knihy, nemá žiadnu výhodu oproti 
tomu, kto nevie čítať.  Mark Twain 

 I tí najlepší spisovatelia veľa hovoria. CLAPIERS Luc de, 
markíz z Vauvernaugues 

 Klasik je spisovateľ, ktorého diela sa chvália, ale nečítajú. 
TWAIN Mark 

 Myšlienka letí a slová idú peši. To je celá dráma 
spisovateľa. GREEN Julien 

 Najdôležitejšie pre spisovateľa je jazyk. Za predpokladu, 
že má čo povedať. LAUB Gabriel 

 Niektorí spisovatelia sú veľmi indiskrétni. Čítajú cudzie 
knihy. BUTULESCU Valeriu 

 Potomstvom spisovateľa sú hrdinovia jeho diela. HUGO 
Victor Marie 

 Spisovateľ má len vtedy písať, keď sa mu chce tak prudko 
písať, ako kýchnuť. TOLSTOJ Lev Nikolajevič 

Tohtoročné  Marcoviny  boli o mamách. Deti sa mali odfotiť s mamou pri spoločnom čítaní knihy a napísať o tom. 
V našej 5. triede nám dali fotky aj s textom zatiaľ traja žiaci: Vaneska  Hofericová, Ľuboš Šeroň a Silvinka 
Randíková. Každý sa na tej fotke usmieval, aj ich mamičky. A všimla som si,  že na tých fotkách s mamami 
neotvárali ústa, keď sa fotili. Asi preto, lebo keby rozprávali,  tak by sa na tých fotkách rozmazali. To by bolo 
smiešne. Vedeli by ste si to predstaviť ?  

Víťazmi literárneho kvízu sa stali  ôsmaci: Matej 

Majek, Lukáš Valko a Dominik Plačko. 

MARCOVINY 

Do finále čitateľského maratónu sa prebojovali Katka 

Vavrová (8. roč.) a Erik Sládek (9. roč.). Vyhrala Katka. 

                                                                       Betka Bieliková, Saška Sedliačková, 5. roč. 
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_______________________________________________ČÍTANIE NA POKRAČOVANIE__________ 

Zakaždým, keď otvorím oči , prajem si, aby som bola adoptovaná.  Prevrátila som sa na bok a zízala do tmy. Spomínam 

si, že keď som mala asi 6 rokov, šialene som sa bála tmy. Skryla som sa pod perinu. Celá som sa triasla od strachu a 

modlitbou som prosila Boha, aby som zaspala. Keď na to tak spomínam, odkedy vyhlásili mamu za mŕtvu, nebola som 

v kostole. Nemám dôvod, jednoducho už nemám komu a čomu veriť. Akoby Boh odišiel a zabuchol mi dvere. Úprimne - 

ani mi to veľmi nevadí. Posledné týždne som len prežívala, ale nežila. Znova som sa prevrátila na bok. Hlavou mi 

pochodoval zástup spomienok na detstvo.  Prevrátila som sa na chrbát. Kedysi som si myslela, že pod posteľou aj 

v skrini, všade, kde nedopadalo svetlo lampy, sa skrývajú monštrá . Teraz ma strašia už len živí ... zašepkala som do tmy. 

Tak dlho som sa bála tmy, že mi to teraz príde smiešne. Teraz sa už nemusím báť. Veď prečo a čoho by som sa malá báť, 

veď nemám už nič vôbec nič.  Vtom ku mne doľahol tlmený smiech. Vstala som a po špičkách som sa prikradla k dverám. 

Myklo ma, keď za dverami prebehol tieň. Bežal do severného krídla. Otvorila som dvere a rozbehla som sa za smiechom. 

Zastala som. Za rohom som videla tieň. Znova som začula smiech a cupot nôh. Bolo to také šialené, až som sa 

rozosmiala. Smiech stíchol. Teraz som počula spev. Nejaký veľmi tenký hlások si spieval. Pomaly som chcela nazrieť cez 

roh steny. No to čudo sa opäť rozbehlo. Vzďaľovalo sa mi. Oblizla som si pery a rozbehla som sa za tým. Dobehla som 

však ku zamknutým dverám. Žeby som sa zbláznila? Obzerala som sa dookola. Niekde musí byť kľúč. Postavila som sa na 

špičky a šmátrala som v priehlbinke nad dverami. Áno! V ruke som zvierala veľký, staromódny, železný kľúč. Strčila som 

ho do zámky a s námahou som ním otočila. Zámka cvakla a dvere sa otvorili na malú škárku. Vošla som dnu. Bola tam 

tma ako v izbe. No oči som mala na tmu zvyknuté. Podišla som k oknu a strhla plachtu. Mesačné svetlo dopadalo na 

podlahu v pásoch. V celej izbe nebolo nič, celkom nič okrem malej knihy. Vzala som ju a sfúkla prach. Podišla som k oknu 

a otvorila som časom zblednuté strany. Na titulu knihy stálo : Spoveď bosorky. Najskôr som si myslela, že ide o historické 

nezmysly. S povzdychom som otočila stranu. Na ten okamih nikdy nezabudnem.  Na tej strane bola maľba ceruzkou. 

Jemnými čiarami tam bola načrtnutá žena. Zalapala som po dychu. Bola som jej presná kópia. Pod tým obrázkom stálo: 

Desirét Liliana Saint, usvedčená bosorka. Prevrátila som ďalšiu stranu. Rodina Desirét, jej priatelia, manžel a syn s dcérou. 

Prižmúrila som oči a lepšie som si prezrela čiernobielu a trochu poničenú fotku jej syna. „Čo do pekla...“ zamrmlala som. 

Zavrela som knihu a vyšla som z izby. Zamkla som a kľúč uložila na jeho predchádzajúce miesto. Zamyslene som kráčala 

do vežičky domu. Po betónových schodoch som bosými nohami capkala čoraz vyššie. Začalo sa rozvinovať slnko pomaly 

vyliezalo. Schmatla som kľučku a otvorila som dvere. Keďže hore ešte nie ja elektrina svietila som sviečkou.  Vošla som 

do malej miestnosti so zahalenými obrazmi. Prešla som pomalým krokom krížom cez miestnosť a zastala pri najväčšom 

obraze. Stiahla som bielu látku a priložila som k obrazu  knihu. Bol to on. Kniha mi vypadla z rúk na chladnú zem 

k nohám. Nemohla som odtrhnúť oči od jeho ramena. Kvapky vosku mi dopadali na ruku. Prekliala som brata za to, že 

vybil všetky baterky.  Postavila som sa na špičky a dotkla som sa jeho pleca.  Na pleci mal znamienko s tvarom draka 

presne ako ja.  Snažila som sa vyhrabať z pamäti, čo mi o tom znamienku povedali doktori. „ Je to dedičstvo, niektorý 

ľudia zdedia modré oči, čierne vlasy, prípadne chorobu, no a vaša dcéra zdedila veľmi pozoruhodné znamenie,“ vykladá 

doktor a šermuje okolo mňa rukami. „Musíte to odstrániť“ mama sa hystericky obracia na doktora. „Ale paní, to by bola 

obrovská škoda, je to unikát,“ doktor vyzerá zhrozene s maminej požiadavky. „Zlatko doktor má pravdu je to dar“ otec ju 

chytí za ruku. „Žiaden dar, ale prekliatie rodu, musíme to odstrániť, 

nedovolím, aby si ju starý otec len tak vybral!“ mama plače všade je 

ticho. Doktor a otec sa na seba pozrú. Je to jasné, blázni. Mama kričí, že 

jej musia veriť. Otvorila som oči a odohnala nepríjemnú spomienku. 

Prečo mama tak vyvádzala? Prečo by si ma mal jej starý otec, ktorý je 

mŕtvi už 18 rokov zobrať? Potriasla som hlavou  nemá zmysel to teraz 

riešiť, som príliš unavená. Zívla som si a pomaly som kráčala dolu 

schodmi. V hlave mi vírili myšlienky. No ten hurikán akoby ustal, keď 

som si znova ľahla do postele. Knihu som schovala do veľkej skrine, 

posledný raz som pomyslela na znamenie a zaspala som tvrdím 

spánkom.                 

 
  Andrea Dobroňová 8.roč.  
               lustrácia:  Aneta Vršanská, 9. roč.             
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Jedno malé dievčatko menom Lili, žilo na pustom ostrove spolu s otcom. 

Nemalo mamu, ale bolo šťastné s otcom.  

Raz išiel Lilin otec hľadať vzácnu rastlinu v mori. Ráno bolo pekne a otec 

sa vybral na plavbu. Ale Lili ho videla ako vstával z postele a išla za ním. Keď 

ho videla, ako odchádza preč, tak sa za ním rozbehla. Otec nechcel, aby 

o tom vedela, že ide od nej preč. Ale teraz musí s pravdou von: „Dcérka 

moja, musím ísť hľadať veľmi vzácnu rastlinu, ktorá dnes vyrastie v mori. 

Musím odísť,“ povedal. „Dobre. Ale kedy sa vrátiš?“ opýtala sa Lili.„Vrátim 

sa o tri dni.“ odvetil a nasadol do člna. Lili bola smutná, ale ešte mu 

zakričala:„Budem tu na teba čakať!“ Otec jej zakýval a už ho nebolo. Lili si 

pomyslela: Však tu mám priateľov. Myslela tým svoju rybku Šupinku 

a papagája menom Pipo. Pipo vedel rozprávať. A tak si v noci urobili oslavu. 

Tancovali pri ohni a zabávali sa. Onedlho zaspali. Ráno Lili počula čudný zvuk 

pri pláži. Asi sa už otec vrátil, pomyslela si. Vybehla z džungle, aby sa 

pozrela, či už je tu. Ale nikto tam nebol a ten zvuk, ktorý predtým počula, už 

prestal. Tak sa vrátila. Po chvíľke zase začula ten istý zvuk. Ja už tam 

nejdem. Možnože to po chvíľke prestane, pomyslela si. Ale nemala pravdu, 

neprestalo to. Zobudila Pipa, nech sa tam  zaletí pozrieť. Tak išiel, ale 

nevrátil sa. Tak sa išla teda pozrieť ona. Keď tam došla a porozhliadla sa, 

nevidela nikoho, ani Pipa. Išla sa teda porozhliadnuť okolo ostrova. Ako išla, 

tak si spomenula, ako sa o tomto ostrove  hovorilo, že človek, ktorý priplával 

na tento ostrov, sa už nikdy nevrátil, a že sa tam dejú čudné veci. Ako tak 

rozmýšľala, uvidela červené svetlo. Išla za ním, lebo ju nejako priťahovalo. 

Nemohlo sa od neho odtrhnúť. Ako išla, uvidela jaskyňu a vošla do nej. Videla 

tam hnusné popavučinované kostry a bola tam tma. Svetielko, ktoré trošku 

svietilo, sa zmenilo na modré. Bolo to čudné. Ale potom sa stala hrozná vec. 

Spadla do nejakého tunela a vyvrtla si nohu. Trčala tam dve hodiny. Zatiaľ čo 

Lilin otec hľadal tú veľmi vzácnu rastlinu, tak prišla hmla a nič nevidel. Ale 

potom uvidel  tu rastlinu, ktorú hľadal. Odtrhol ju a vracal sa domov na  
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ostrov. Keď tam prišiel a utekal za Lili, nevidel ani Lili, ani Pipa, bola tam iba 

Šupinka. „Šupinka, kde je Lili?“ spýtal sa jej. Šupinka sa pozrela na pláž 

a Lilin otec hneď vedel, že je tam. Zobral rybku so sebou a išiel. Zatiaľ čo 

bola Lili v jaskyni, kričala, ako len mohla a volala POMÓÓC! Lilin otec započul 

tenký hlások a pomyslel si: To bude asi Lili, a volá o pomoc.Asi sa jej niečo 

stalo! A išiel hneď za hlasom. Ale potom uvidel červené svetlo ako aj Lili. Tak 

si pomyslel: To svetlo mi asi ukáže moju Lili. Išiel teda za svetlom. Ako aj  

Lili, tak aj jemu to svetlo zmodrelo, keď bol v jaskyni. A Lili začula 

kroky.„Otec, si to ty?“ opýtala sa nesmelo.„Áno, Lili, som to ja. Kde si ty?“ 

opýtal sa.„Tu dole. Dávaj si tu pozor lebo ja som tu spadla a vyvrtla som si 

nohu!“.„Podaj mi ruku, Lili.“ povedal jej. „Nemôžem. Nedočiahnem. Počkať? Čo 

to tu svieti?“opýtala sa otca.„Aj ja to vidím. Mám to ja, v ruksaku.“A otec 

otvoril ruksak a vytiahol tú vzácnu rastlinu, čo bola podoba  Lilinej mamy, 

ktorá svietila. „Čo to je, oci?“ 

opýtala sa Lili.„To je naša 

mama, Lili. „Podajte mi ruky 

a pevne sa ma držte!“ povedala 

Lilina mama. A keď sa jej Lili 

chytila, ako len mohla, tak ich 

to premiestnilo k domu. Lili sa 

obzrela a videla Šupinku, Pipa 

a dom. „Ako sme sa sem 

dostali?“ opýtala sa otca.„To 

naša maminka. Ona nás sem 

zaviedla. Lebo sľúbila, že nás 

vždy bude chrániť.“  

A tak sa aj stalo. Lili a jej 

otec sa o rastlinu starali a z tej 

rastliny vyrástol krásny červený 

kvet.  

 

 

Alžbetka Bieliková, 5. roč. 
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História vyhlásenia tohto dňa siaha do roku 1969, keď predovšetkým John McConnell začal volať po 

vzniku medzinárodného dňa Zeme a v rámci týchto snáh vytvoril i vlajku Dňa Zeme. Prvý Deň Zeme 

bol oslávený v San Franciscu. Táto oslava bola pravdepodobne myslená nielen ako ekologicky 

zameraný sviatok, ale aj ako ľavicovo orientovaný happening bojovníkov proti vojne vo Vietname. 

Kampaň s týmto sviatkom spojená, si kládla za cieľ preniesť otázku ekológie do politických kruhov. 

Cieľom bolo zvýšiť energetickú účinnosť, recyklovať odpadky a hľadať obnoviteľné zdroje energie. 

Táto akcia mala veľký ohlas práve medzi študentmi. Pre prvú oslavu dňa 22. apríla 1970 bol, zrejme 

nevedome, vybraný deň 100. narodenín Vladimíra Iľjiča Lenina. 

OSN začala tento sviatok sláviť o rok neskôr (1971). V roku 1990 sa k Amerike pripojil aj zvyšok sveta 

a 22. apríl sa stal Medzinárodným dňom Zeme. 

                                           Wikipedia.sk 
 

RADY, AKO DOSIAHNUŤ ČISTÚ 

KRAJINU ALEBO DEDINU 

 začni robiť poriadok vo 

svojej ulici                                                                  

 potom začni robiť poriadok 

vo svojej dedine 

 a potom začni robiť 

poriadok vo svojej krajine 

 rob poriadok všade, kde 

vidíš smeti 

 potom začni robiť poriadok 

vo svojej izbe 

 a na koniec  začni robiť 

poriadok vo svojej škole 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naši predkovia Zem považovali za živú bytosť a uctievali ju s vedomím, že je to "Matka Zem". Tráva sú 
jej vlasy, vodné toky žily, skaly sú kosti... V Zemi videli Slovania pomocníčku v liečbe chorôb, ktorá im 
poskytovala liečivé byliny. Nedovoľovali, aby sa s ňou svojvoľne hýbalo, tĺklo do nej alebo trhalo na nej 
bezdôvodne. Úctu k Zemi prejavoval náš poľnohospodársky národ napr. jarným zvykom, kedy musel 
prvú brázdu vyorať vladár, alebo keď sa zaorávali škrupinky z veľkonočných vajec (obeť Zemi). 
V našom jazyku sa zachovalo označenie "zemitý" na človeka "zemitej povahy", ktorá sa prejavuje 
akousi zaťatosťou, stálosťou, flegmatizmom. Človeka pod vplyvom tohto živlu je ťažké vyprovokovať, 
lebo je vo svojej podstate neútočný. Ak ho však niečo rozzúri, je stály vo svojom hneve a je ťažké ho 
zastaviť 
Zem bola našimi predkami chápaná ako jednoliata bytosť, ktorá má veľkú rôznorodosť a má mnoho 
prameňov i pramienkov zemskej sily. Zemská sila vyviera na vŕškoch, vrchoch, kopcoch a aj v zemských 
zlomoch . Na tieto miesta chodili naši predkovia pre vykonanie obradu vnútorného prerodu a 
obrodenia.                                     

   Referaty.sk     

                  Matúš Melicherík, Samuel Uhlárik, 5. roč. 
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Naša škola nezaháľala a zapojila sa do ekologickej akcie, ktorú vyhlásila firma 
LIDL. Boli sme veľmi nažhavení, lebo sme mohli vyhrať perfektné 
multifunkčné ihrisko. Naša ťažká práca spočívala v zbere pet fľaší. Zo začiatku 
to vyzeralo nádejne, ba dokonca filiálka Lidli Bytča nám povedala, že sme na 
druhom mieste v rámci celého Slovenska. To nás nakoplo ešte  viac 

a pracovali sme aj cez jarné prázdniny. Fľaše sme vyťahovali aj z kontajnerov. Pri zbere nám pomohol aj náš 
obecný úrad. Využili sme nielen celé, ale aj pokrčené fľaše, ktoré nám kompresorom nafukovali zamestnanci 
obce. Ďalšie fľaše sme získali aj na družstve, akciu sme nazvali „Rýchla fľaša“. Prečo tento názov? Nuž preto, 
lebo na družstve o nás síce vedeli, ale dotyčná firma, ktorá sídli tiež na družstve o nás nevedela, a preto sme 
museli fľaše rýchlo premiestniť z družstva na drobnú prevádzku. Samozrejme, nikto si to nemohol na družstve 
všimnúť. Akcia sa vydarila, dodatočne ďakujeme družstvu aj nemenovanej firme. Pri tomto zbere sme zažili 
neskutočné  množstvo veselých príhod, hlavne pri odovzdávaní fliaš, kde sme mnohým čakajúcim išli poriadne 
na nervy, keď nás za tým strojom na odovzdávanie fliaš nebolo ani vidno. A ako to celé dopadlo? Nuž, 
vyzbierali sme presne 41 382 fliaš, čo ale nestačilo na postup medzi víťazné školy. Skončili sme na 45. mieste 
zo 467 škôl. Napriek tomu si myslím, že táto akcia mala zmysle. Utužili sme naše priateľstvá, zažili sme veľa 
zábavy, povozili sme sa v rôznych dopravných prostriedkoch a hlavne: pomohli sme našej Zemi 
                     P. uč. Cigániková 
 
 

Najväčší pracanti petkáči-zberači sú: 
5. ročník: Silvia Randíková s otcom – dovážačom, Viktória Capandová – nositeľka lístkov. 
6. ročník: Boris Bajana, Štefan Brežný, Michal Hoferica, Patrik Hoferica, Nikoleta Kahátová, Natália Kilianová, 
Samuel Krajčí, Janka Krajčiová, Simona Kratochvílová, Jakub Marek, Marek Mazúr, Daniel Pavlík, Filip Regiec, 
Marek Šimulák, Matúš Uherek – hlavní zberači-zásobovači. 
7. ročník: František Bielik, Andrej Decký, Kvetka Družkovská, Nikola Ďurajková, Patrícia Milcová, Simona 
Radvaňová, Andrej Randík, Tomáš Trizuliak, Katka Vančíková, Jarka Višňovská – zberači. 
8. ročník: Katka Cigániková, Juraj Družkovský – zberači. 
9. ročník: Jožko Šimulák, Richard Sládeček, Erik Sládek – zberači. 
V práci, ktorá bola časovo veľmi náročná, tiež ktovieako nevoňala, fľaše z kontajnera už kadečím napáchli, 
vynikli títo petkáči: Simona Kratochvílová, Natália Kilianová, Patrik Hoferica, Silvia Randíková, Andrej Decký, 
Patrícia Milcová, Andrej Randík, Nikola Ďurajková, Simona Radvaňová, Katka Cigániková, Juraj Družkovský. 
Akcie sa zúčastňoval aj pán riaditeľ, pani tajomníčka a podaktorí rodičia, ktorí aktívne hádzali fľaše do stroja. 
 
 

Ilustrácia: Saška Sedliačková, 5. roč. 
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 Najväčší vták: pštros 
 

Hmotnosť:100kg 

Výška:3m,dlhý2m 

Robí až osemmetrové skoky. 

Pštrosy chovajú na farmách 

v Afrike i v Austrálii. Je vynikajú-

cim bežcom. Pštrosiu obdobu má-

me aj u nás, na Západoslovenskej 

nížine. Je to drop. Je ťažký až 18 

kg. Na rozdiel od pštrosa lieta. 

Patrí medzi najťažšie vtáky na sve-

te. 

 

 Wikipedia.sk 

Najmenší vták:  
kolibrík 
 
Asi desaťcentimetrový kolibrík 

dokáže za sekundu prekonať asi 

385-násobok dĺžky svojho tela.      

To znamená, že za sekundu do-

káže preletieť až 27 metrov. 

 Niektorí tvrdia, že je rýchlejší 

ako stíhačky, keď ich piloti po-

užijú prídavné spaľovanie. 

Pri rýchlosti asi 90 kilometrov 

za hodinu  tento vtáčik dosahu-

je preťaženie asi 10 g. Bojoví 

piloti by pri takomto preťažení 

stratili vedomie. 

 

                     Korzar.sme.sk 

 

 

 

 

 

                                                                           Olinka, Majka a Saška, 5. roč. 
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Bolo raz jedno zvieratko - Bohuslav. Bol to druh sovy. Býval na 

vrchu vysokej skaly. Bohuslav chodil do školy. Bol učiteľ . Bohuslav 

bol veľmi múdry a nadaný učiteľ. Raz do školy prišiel žiak menom 

Adam. Adam bol zajac.  

Raz na vyučovaní Adam nedával  pozor a tak ho pán učiteľ 

vyvolal k tabuli. Dal mu otázku. Adam ju nezodpovedal, tak dostal 

päťku. Adamovi doma vynadali, prečo nedával na hodine pozor 

a prečo sa neučí. Tak sa na druhý deň prihlásil a dostal jednotku. 

Rodičia boli naňho hrdí.  

 A však mal jednu zlú partiu. Boli to záškoláci. Ale Adamovi 

rodičia o tom nevedeli. Len pán učiteľ ho zastihol s partiou 

a dohováral mu. Zobral ho k rodičom. Rodičia mu vynadali za to, 

akých má kamarátov. Poslali ho do izby, nech si nad sebou porozmýšľa. Za chvíľu prišla do izby 

za ním mama a hovorí mu: „Je to hlúpe a zlé chodiť poza školu.“  

Na druhý deň povedal rodičom, že sa s nimi už nebude kamarátiť. Keď išiel do školy, tak 

narazil na svoju bývalú partiu záškolákov a povedal im, že s nimi končí. Adam písal písomku 

z matematiky, dostal jednotku. A učiteľ Bohuslav nevedel uveriť vlastným očiam.  

Sova s mimoriadne veľkou hlavou (dĺžka tela je 370 mm, krídla 299 mm, chvosta 165 mm)má chrbát 

tmavý až sivohnedý. Z brušnej strany je žltohnedá s pozdĺžnymi tmavými škvrnami. Vyskytuje sa vo 

dvoch farebných formách: sivej a hrdzavo-hnedej. Počas letu je nápadná veľká hlava a krátky 

zaokrúhlený chvost, široké a pomerne krátke krídla. Nočný druh. Let má ľahký. Ozýva sa hlasitým "kúiit, 

kjuvik". V čase párenia je to hvizd, "kuu, hu huuuuuuuuh" (klesavé ú) a húkanie "hú hú hú".Sovy 

priťahovali ľudskú pozornosť už od najstarších dôb. Sova je symbolom osvietenosti a vedomosti. 

Rovnako tomu bolo aj vo svete starých indiánov. Predstavovala posla životnej múdrosti, hlbokej pravdy. 

Pre tajomnosť a záhadnosť sa Sova ako nočný tvor s prenikavým pohľadom v mytológii objavuje tak ako 

v pozitívnych, tak i v nepriaznivých podobách. Bývala spojená so symbolom múdrosti a bohatstvom, no 

tiež s temnotou, nešťastím a smrťou. 

                                                                www.wikipedia.sk 

Zostavili: Matúš a Samuel  5. roč.   
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Raz  sa  na  gazdovskom  dvore uprostred  hŕbky  kačacích mláďat vyliahlo  škaredé  káčatko. Ostatné  zvieratá  

z gazdovstva  sa  mu  vysmievali. Ba  aj mama  kačka  sa  hanbila priznať  k takémuto  dieťaťu. Prijímali  ho 

s pohŕdaním  a hnevom. Raz  sa škaredé  káčatko  rozhodlo  odísť  do 

sveta. Ešte  aj pes  ho naháňal  a hlasitým  brechotom  sa  s ním  lúčil. 

Škaredé káčatko  čoraz väčšmi  slablo. Po dlhom  čase  prišiel 

k chalúpke. Žena  z ľútosti  vzala  káčatko do chalúpky  a nakŕmila ho 

teplým výživným jedlom. Mačka  však  závidela novému prišelcovi, že  

sa oň  gazdinka stará. Raz rozsypala celé vrece múky  tak,  aby si  gaz-

dinka myslela, že  to  urobilo úbohé káčatko a vyhnala  ho  z chalúpky. 

Neďaleko sa plavili dve krásne  labute. Zavolali  ho  k sebe,  nuž  išlo 

k nim bližšie. A vtedy  vo vode  ako  v zrkadle  spoznalo,  že  aj ono je  

labuťou a že  našlo  svoju  rodinu, ktorá  ho  už  nikdy  nezavrhne. Spolu s nájdenou rodinou  preleteli cez gaz-

dovský  dvor, na ktorom  sa vyliahol.                      

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Kniha o šikanovaní: 
O šikanovaní je aj kniha Môj anjel sa vie biť. Napísal ju Roman Brat.  
Tento príbeh je o 11 ročnom chlapcovi, ktorý sa volá Oskar. V škole sa mu posmievajú, pretože nosí okuliare 

a je dengľavý. Ale je múdry a nežaluje. Má mladšiu sestru Anku, otca a mamu. Ale nehovorí im o tom, že ho 

šikanujú, aby sa netrápili. Šikanujú ho jeho spolužiaci Pifko a Tudor. Učí ho učiteľka Monika, ktorú má rád. Raz 

k nim príde nová spolužiačka Zuzka, do ktorej sa hneď zaľúbi. On verí v svojho anjela Oskariela a hovorí mu 

o svojich problémoch. Trápi ho, že sa nevie biť, a tak sa prihlási na karate. Tam sa naučí brániť a porazí Pifka 

a Tudora.     

Keď  Hans  Christian  Andersen  písal  rozprávku  Škaredé  káčatko  určite myslel aj  na  to,  aby  sa  deti  

z tejto   rozprávky  poučili. Ako  aj  z môjho obľúbeného príslovia: nesúď knihu podľa obalu. Ak  ste to ne-

pochopili, tak som to myslela tak, že škaredé  káčatko  nebolo vlastne ani  káčatko,  bolo labuťou. Všetci sa 

mu vysmievali,  že je  sivé  a nie je žlté. Napokon ho z gazdovstva vyhnali. Túlalo  sa kade tade. Keby  sa  

neprikryl  suchými listami,  určite  by  zamrzol. Ako som už spomínala, gazdinka ho vzala do chalúpky 

a nakŕmila ho. Mačka mu strašne závidela, tak sa rozhodlo odísť. Prišiel k jazeru, kde uvidel dve krásne la-

bute. Zavolali  ho k sebe, nuž prišiel k nim bližšie a vtedy spoznal, že je labuť.  Aj knihu si treba najprv prečí-

tať, aby sme zistili, aká skutočne je. 

Spýtala som sa niektorých mojich spolužiakov, či sa im už niekedy niekto vysmieval. Tu sú odpovede: 

 Keď som bol prvák alebo druhák, niektorí moji spolužiaci sa mi vysmievali, že som malý a niektorí si mys-

leli, že som aj najmladší, ale nie som. 

 Keď som bola prváčka, tak sa mi vysmievali,že som tučná. 

 Vysmievajú sa mi kvôli môjmu priezvisku.  

 Vysmievali sa mi,  že som bifloška. 

 V škôlke sa mi vysmievali, že nemám kamarátky. 

Nikto by sa nemal iným vysmievať  za to, ako vyzerá, pretože za to nikto nemôže. Dôležité nie je to, ako 

vyzeráte, ale to, akí ste. Keď ste dobrí, tak budete mať viac kamarátov, ako keby ste boli len pekní. 

                                   Saška Sedliačková, 5. roč. 
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Hranie tejto hry je veľmi jednoduché. Len natiahnite prak  
a vypáľte. K tomu ešte ovládate rôzne schopnosti. Star wars : 
lietadlo, vylepšiť prak, clone(klon)...star wars 2: náhradný 
vtáci(môžete si ich kúpiť alebo vyhrať) a TELEPODS. sú to podľa 
mňa super hry. A každé angry birds má aj TOONS. Táto hra je 
podobná rozprávke v tom ,že zlo sa zmení na dobro.      Matúš Melicherík 5. roč. 

 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rád ju hrávam 

Minulý rok som dostal tablet a v ňom už bola  hra ANGRY BIRDS. O niekoľko dní som si nainštaloval 
svoju 1. hru a volala sa ANGRY BIRDS STAR WARS 1 a hral som ju veľmi rád. 19. septembra som zistil, 
že existuje aj  ANGRY BIRDS STAR WARS 2 a bolo neuveriteľné, že t8 hra má aj TELEPODS (to je 
program, pomocou ktorého môžete premiestniť hračku pomocou stojana). Ale táto hra išla od 1. časti 
až po poslednú časť. V hre používajú hráči prak, ktorým vystreľujú rôzne druhy vtákov smerom na 
zelené prasatá postavené v rámci rôznych štruktúr. Zámer je zničiť všetky prasatá na hracej ploche. 
Ako sa hráči dostávajú do nových úrovní, objavujú sa nové vtáky, niektoré aj so zvláštnymi 
schopnosťami, ktoré môže hráč použiť.  

Tento vták sa volá 
Luk Skaivolkr(Jedai). 
Syn Anakina, Patné 
a brat princeznej 
Leily. Schopnosť: 
meč.     

Tento vták sa volá 

Han Solo. Je do 

princeznej Leily. 

Schopnosť: strieľa. 

Tento vták sa volá 

Anakin Skaivolkr(sit). 

Manžel Patné Amidaly. 

Je to   padawan a vrah 

Obi vana Kenoubiho. 

Schopnosti:1.vznášadlo

2.meč,3. (Det 

Vedr)prisúva a odsúva.        

Tento vták sa volá Joda. Je 

najvyšší Jedai. Majster Quaj 

gona, Windua a Luka 

Skaivolkra. Schopnosť: odráža 

sa od stien.     

Toto prasa sa volá Det 

Sidius. Šéf temnej 

strany. Z Anakina 

vytvoril Det Vedra. 

Schopnosť: blesky. 

Toto prasa sa volá 

Bojový droid. 

Schopnosť: strieľa. 

 

 

 

Toto prasa sa 

volá TIE 

pilot. 

Schopnosť: 

strieľa. 

Tento vták sa volá 

Quaj gon džin. 

Učiteľ Obi vana 

Kenoubiho. Je to 

padawan Jody. Jeho 

vrah je Det Maul.  

Schopnosť: meč.     

Tento vták sa volá 

Cheweis. Priateľ  Jody 

a Hana Sola. 

Schopnosť: 

demolovanie. 
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Príbeh o kráske a zvierati už určite každý pozná. No tento príbeh je trochu odlišný od toho pôvodného... 

Belle (kráska) žije so svojím otcom a svojimi súrodencami vo veľkom prepychovom dome v meste. Jedného dňa však ich 

otec príde o všetok majetok a lode, a tak musia odísť z mesta. Nájdu si malý osamotený domček uprostred prekrásnej 

prírody. Belle sa tam veľmi páči. O nejaký čas sa Bellin otec dozvie, že našli jednu z jeho vzácnych lodí. Vydá sa teda do 

prístavu, ku ktorému vedie dlhá cesta. Opýta sa svojich dcér, čo by im mal priniesť. Belline sestry túžia po šatách 

a šperkoch, no Belle chce len jednu vec: ružu. Keď sa jej otec vracia späť domov, objaví v lese jeden krásny zámok. 

V ňom nájde všetko, čo jeho dcéry chceli. No zjaví sa tam Zviera a za to, že otec 

odtrhol ružu pre svoju najmladšiu dcéru požadovalo jeho smrť. Belle sa obviňuje za to, 

že jej otec musí zomrieť. Preto sa rozhodne, že namiesto svojho otca pôjde trest splniť 

ona. Vydá sa na zámok a zistí, že Zviera nie je také kruté. No čaká ich ešte veľa 

prekážok. Skončí sa to rovnako šťastne ako pôvodná rozprávka?  

 

 

 

 

 

NAŠE HODNOTENIE: 

Keďže v tomto filme boli základy rovnaké ako v originálnej rozprávke, 

skoro nič nás neprekvapilo. Aj napriek tomu bol dej veľmi zaujímavý 

a v niektorých častiach aj veľmi vtipný. Takže tento film môžeme  

s čistým svedomím ohodnotiť kladne. Odporúčame! 

               Aneta Vršanská a spol., 9. roč. 
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Hluk? Kde všade sa nachádza? Doma, v škole, 

na ulici, v parku....! Sme ním obklopení 16 

hodín denne (za predpokladu, že máme 

susedov, ktorí dodržiavajú nočný kľud). Pýtate 

sa, aké zdroje hluku sú v škole? Na vašu otázku 

v nasledujúcich riadkoch nájdete odpoveď. 

 

Učitelia- základný zdroj hluku na vyučovaní.   

Študenti- základný zdroj hluku na prestávkach. 

Rádio- pozitívny zdroj hluku.  

Školský zvonček- najlepší zdroj hluku.  

Kosačka, rozhlas- rušivý zdroj hluku (pre učiteľov). 

 

Keďže toto dvojmesačné vydanie je venované 

vtákom, práve na tejto strane nájdete 

informácie, ktorý vtáčik štebotá najkrajšie 

a ktorý najnepríjemnejšie.  

 

Najkrajšie štebotajúci vtáčik- sýkorka. 

Najnepríjemnejšie štebotajúci vtáčik- vrabec.  

Najtichší vtáčik- kura domáca. 

Najhlučnejší vtáčik- vrana.   

Ktorá trieda na našej 
škole vytvára najviac 

hluku?

6. trieda

9. trieda

8. trieda

5. trieda

4. trieda

7. trieda

Ktorá p. uč. má najlepšie 
hlasivky? 

p. uč. Ciganiková

p. uč. Kršková

p. riaditeľ  

p. uč. Hanulíková 

p. uč. Barčíková

p. uč. Pospíšilová

p. uč. Štaffenová

p. uč. Kočnerová

p. uč. Holičová

p. uč. Rečková

 

 

 Doma sme všetci ochranári ako sa patrí. Preto sme vyrobili vtáčie krmítka a búdky. Boli sme nadšení, že doma 

máme ďalších stravníkov, preto sme ich pravidelne kŕmili. Na jar nám „štebotali“ v záhradke. Dokonca sme si 

mysleli, že aj náš pes si na ne zvykol. Prišli letné prázdniny a budenie o 7 ráno neprichádzalo do úvahy. A preto 

nás svojim otravným štebotaním budili „naše“ vrabce. Štebotanie bolo tak neznesiteľné, že kričanie do 

neznáma bolo nutné, ak si chcel človek predĺžiť spánok o 20 sekúnd! Naša rodina má ale jedno veľké 

šťastie....Vrabce vyhnali sýkorky. A teraz nám tam pekne štebotajú sýkorky.  

                                                                                                                  Spokojná obyvateľka jednej hričovskej ulice 

  Silvia Krajíčková, 9. ročník 
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Modré náramky. Ako 

by bez modrých 

doplnkov vyzeral 

tento outfit?  

Na nohách nesmie 

chýbať modrá, 

preto sa  p. uč. 

rozhodla ráno pre 

modré balerínky. 

Mliečna Fidorka 

s orieškovou náplňou je tá 

pravá vec    k zelenému 

outfitu.  

Zápisník, pero, 

peňaženka, ...všetko 

v obľúbených 

farbách: modrej 

a zelenej. Predsa 

doplnky tvoria 

outfit!!  

ODHALENIE: p. uč. 

Cigániková si zo 

skrine ku svojmu 

modrému outfitu 

vybrala aj modré 

oči. 

Rajec- zelená fľaša 

nemôže chýbať . Je 

aj voda vo vnútri 

zelená?  

                                  Silvia Krajíčková, 9. ročník.  
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*** AKO ZISTIŤ, ČI SI DIEŤA 20. 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 kamoša 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, aby si zbadala, že na zozname chýba 9 
bod. 
13. Naozaj si sa pozrela či v zozname chýba 9 bod. 
14. Zdá sa, že si nezbadala ani to, že na zozname sú dve 5. 
15. Aj to si sa opäť pozrela. 
16. A teraz sa smeješ sama na sebe. xD 
17. Prečo asi...? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POĽSKO- SLOVENSKÝ SLOVNÍK 
- čuračik zamurowany- vodovodný 

kohútik 
- patik dichavičny- pumpa 
- srač luftowy- holub 
- vrtulnik izbowy- ventilátor 
- čumi z gumy- potápač 
- tma v hrnci- káva 
- baba přebytečna- svokra 
- agent kanalowy- potkan 
- kaktus pochodowy- ježko 
- kaktus dopochodowany- mŕtvy 

ježko 
- gangster košuchowy- blcha 

MAĎARSKO- SLOVENSKÝ SLOVNÍK 
- serema- mucha 
- seremed- včela 
- nem seremed- osa 
- nem seremed turbo- čmeliak 
- nem seremed turbo agresor- 

sršeň 
- terénkoza- kamzík 
- vegetbedna- truhla 

 

 

Pod Trenčianskym hradom bola veľká bitka medzi 
Turkami a Slovákmi. Turci vystrelia guľu na 
hrad...Za chvíľu vystrelia Slováci, potom Turci, 
potom Slováci, potom Turci, potom Slováci...a 
zrazu je ticho. 
Turci kričia na Slovákov: 
,,Čo nestrieľate, zbabelci!!!“ 
A z hradu sa ozve: 
,,Ja ti dám zbabelcov, však vy máte guľu!!!“ 
 

Učiteľ sa pýta Móricka: 
„Keby si mal 7 cukríkov a ja by 
som ťa o 2 poprosil, koľko by ti 
ostalo?“ 
„Sedem.“ 

Príde Jožko domov a hovorí mame: 
„Mami, náš pán učiteľ má doma rajskú 
záhradu.“ 
„Prečo?“ 
„Jeho dcéra sa volá Eva, jej frajer je Adam 
a ženu nazýva “ty had“.“ 

Škótsky dedinčan rozpráva 
priateľom o svojich zážitkoch z 
Londýna: 
„Tí Angličania sú hotoví blázni. 
Predstavte si, ráno o tretej vtrhne 
Angličan do mojej hotelovej izby, 
kričí ako šialený a začne ma mlátiť 
papučou...“ 
Kamaráti mu hovoria: „Hrozné! A 
čo si mu povedal?“ 
Škót odvetí: „Nič, pokojne som hral 
na gajdách ďalej.“ 

 

Zostavila: Aneta Vršanská, 9. roč. 



 

 

 

 

Andulka je vtáčik malý, 

spieva, šantí, klietku zvalí. 

Bocian bábo nesie tete, 

radosť šíri sa po svete. 

Čajka tá ma biele perie, 

dúfam, že sa neprežerie. 

Drozd má oranžový zobák, 

neschová sa žiadny chrobák. 

Emu to je strašný vták, 

bojí sa ho každý žiak. 

Fénix nesie dážďovku, 

gunára má po boku. 

Havran píska na konári, 

 jeho žena kašu varí.   

Kanárik si pospevuje, 

ponad lúku poletuje. 

Papagáj je vyfarbený,  

hovoriť je naučený. 

Straka tá je prefíkaná, 

Vrana - čierna neposedná. 

Žlna s farbami jesene, 

nechce letieť,  nie, nie, nie. 

 
Betka, Saška a Matúš, 5. roč. 


