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Milí žiaci a ostatní
čitatelia!

Koniec školského
roka nám neúprosne
klope na dvere. A my mu
musíme otvoriť.

A aký bol tento
školský rok? My môžeme
po vytvorení časopisu
zhodnotiť, že bol bohatý
na rôzne krásne akcie,
na ktorých sa mnohí
z vás zúčastnili,
a dúfame, že si o nich
radi prečítate. Stránky
nášho časopisu však
zďaleka nestačia na
zachytenie všetkého, čo
sa udialo. Prečítať si
môžete napr. o tom, ako
sa mali siedmaci na
lyžiarskom výcviku alebo
akú Noc s Andersenom
prežili prvostupniari.

Krásnym vyvrcholením
školského roka je vždy
DEŇ DETÍ, tento rok
sme sa dočkali opäť
bohatého programu, za
ktorý sa chceme
poďakovať pánovi
riaditeľovi. Určite si
prečítajte aj článok
o tejto akcii.

Druhé číslo časopisu
je pre nás bodkou na
konci školského roka
a jeho vytlačenie a prvé
prelistovanie je pre nás
odmenou za to, ako sme
sa snažili zachytiť život
v našej škole i za jej
bránou.

Hoci sa s týmto
školským rokom musíme
rozlúčiť, na druhej
strane sa už čoskoro
zvítame s letnými
prázdninami. Určite sa
ich už neviete dočkať
tak, ako my! Krásne leto
plné úžasných zážitkov
vám praje

celá redakcia

http://www.zsbezrucovatn.sk


Týždeň skvelý sme zažili,
lyžarák sme si užili.
Po svahu lietať bavilo nás,
očarilo nás veľa zimných krás.

Prežili sme všetky pády,
lyžiarsky sme úspešne zvládli.
Teraz keď už doma sme,
za Jasnou stále smútime.

Andrea Mošková, 7.B 

Náš lyžiarsky výcvik
sa začal 16.1.2012.
Samozrejme, že od
nadšenia som pred školu
prišla o 30 minút skôr.
Stála som tam ako blbá
s batožinou nie na 1
týždeň, ale na celý mesiac.
Našťastie sa ku mne
konečne niekto pridal a už
sme tam stáli dvaja, síce
to stále nebolo to
najlepšie, ale aspoň niečo.

,,Hurá“ – zaznel
slávnostný pokrik, keď
prišiel autobus. Tam teda
bola sranda, no po
polhodinovom speve
ôsmakov to už také úžasné
nebolo. Poslednú hodinu
v autobuse som trpela,
skoro som umrela od nudy.

Po trojhodinovej
ceste náš autobus zastavil
pod hotelom Liptov
a vtedy sa začalo
trápenie. 50 metrov som
za sebou ťahala
desaťkilový kufor a lyže
s lyžiarkami. Do hotela
som prišla totálne
vyčerpaná. Potom prišlo
rozdeľovanie izieb, boli

voľné iba štvor
a päťlôžkové. Zostali
sme posledné a museli
sme sa rozdeliť,
nakoniec k nám pribudli
dve ôsmačky, boli super,
no najprv som bola
zarazená, ale to potom
zmizlo. Varili tam
bombovo.

Na ďalší deň nás
rozdeľovali do skupín,
bola som v prvej, lebo
lyžujem odmalička. Prvý
deň sme stihli iba prvú
jazdu, lebo bolo už dosť
neskoro. Druhý deň sme
už lyžovali dlho. Ďalšie
dni vyzerali veľmi
podobne.

Večer to však bolo
najlepšie. Mávali sme
diskotéky. Najlepšie
bolo, keď sa chalani
v jednej scénke
prezliekali za baby, boli
zlatí.

Lyžiarsky utiekol ako
voda a mi sme sa ocitli
doma. Bolo to tam
úžasné!

Lucka Kováčiková, 7.B



Dňa 13.01.2012 sa celá škola vybrala
pozrieť si divadelné predstavenie Perinbaba.
Išli sme tam po druhej vyučovacej hodine
a vrátili sme sa až po vyučovaní J .

Predstavenie bolo veľmi pekné
a zaujímavé . Muzikál bol o Jakubovi, ktorý
svojou odvahou oklamal i kmotru Zubatú.
Pani Zima - Perinbaba riadila kolobeh sveta a
z dobrého srdca vychovávala malého
Jakubka, ktorý takmer zahynul v lavíne.
Život v rozprávke u Perinbaby bol dokonalý,
chlapček sa stal nesmrteľným, nestarol, nič
mu nechýbalo. Zasnene pozoroval svet ľudí a
pred jeho očami vyrastala malá Alžbetka v
krásnu slečnu.

Jakub zatúžil stať sa obyčajným
človekom a žiť so svojou láskou. Napriek
neplechám, ktoré šibalský chlapec vyvádzal,
mala Perinbaba Jakuba rada a pomáha mu aj
potom, ako opustil jej sídlo a vydal sa na zem
medzi ľudí hľadať svoje životné šťastie.
Musel sa však popasovať so zlou macochou,
jej dcérou Dorou a tiež so smrťou, ktorá po
ňom stále túžila.

Páčilo sa mi, že tam bolo veľa zvukových
aj svetelných efektov. Ja s kamarátkami
sme ale sedeli pri zvukároch a veľa sme zo
svetelných efektov nemaliL.
Predstavenie sa mi však veľmi páčilo a rada
by som išla na nejaké aj nabudúce.

Alenka Večerová, 6.A

Biely závoj na zem spadol,
jazerá sa prikryli ľadom.         

Perinbaba rozfúkava po okolí 
neposlušný sniežik jemný. 

Hravé vločky tíško padajú, 
ľahučko na zem sadajú.

Dúfame, že nám perinu bielu
Perinbaba nadelí aj budúcu zimu.

Andrea Mošková, 7.B

ť s o r a t s i l i b o m o t v a

s t r e d i s k o a r e b r í k k

o a p m r e a e ľ k r á s a ľ t č

n t r e s k a k v o t e m e t á a

c k o s t r a v a e v t t a d b i

á y x e l f e r r a r i t a l a ž

j k l l á r r s k i č á l i m k u

o a y n o k á z č u r o r e k y l

b a l í č e k k t i k p i e r k o

e a i c í l o p e š i a k í m t p

n o v i n o v ý č l á n o k r e s

V osemsmerovke vyhľadaj slová a prečiarkni
ich, z písmen, ktoré ti ostanú, ti vznikne
tajnička.

automobilista, baletka, balíček, beseda, fakľa, 
kabát, klamári, krása, lekár, miláčik
nebojácnosť, novinový článok, okres, Ostrava, 
pešiak, pierko, polícia,
prilba, rarita, rebrík, reflexy, Remeselníci 
,sever, spolužiačka, starosť, statky,
stredisko, strelivo, škola, Tatári, treska, tričko, 
učiteľka, zákony            



Volám sa Dorothy. Píše sa rok
3000. Elektronika ovládla celý
svet a kontinenty na zemeguli
sa od seba oddialili.
Mimozemšťania už s nami
spolunažívajú 100 rokov, prišli na
našu Zem cez Bermúdsky
trojuholník v roku 2900. Dnes
mám trochu zvláštny pocit, asi
som sa len zle vyspala.

Práve sa chystám do roboty,
zapnem svoj tablet- už asi tisíci
tablet od firmy Apple. Dnes má
mama narodeniny. Chytím
tablet a poviem: „Dnes má
mama narodeniny.“ Môj
milovaný tablet mi ju premietne
o 1 stotinu nanosekundy na
stenu. Vyzerá, akoby stála
predo mnou, môžem jej dať
čokoládu aj pusu, i keď je na
druhej strane zemegule.

Už teraz viem, že by som
nestíhala, kebyže nemám svoj
nový tryskáč značky Concorde.
Chytím tablet, dám mame pusu
a rozlúčim sa s ňou. Tablet už
čaká na ďalší pokyn. Poviem:
„Pristav tryskáč, idem do
roboty.“

Nasadnem doň a obzerám si
hladký povrch drahých
plechov, látok a koží vo vnútri.
Ako vždy ma čaká vo vnútri
káva Starbucks a sladké
donaty. Viem, že aj tak ich
nestihnem zjesť, lebo z mojej vily
v Texase je to len 5 minút
tryskáčom do mojej veterinárnej
kliniky v New Yorku.

Dopijem Starbucks a už sme
tu, otváram dvere do mojej
veterinárnej kliniky, je celá
z priesvitného skla.
Na recepcii sedí milá recepčná
Nancy, mimochodom
mimozemšťanka, pozdravím ju
a kráčam do mojej kancelárie.
Tablet mi pípne v Gucci
kabelke, hlási, že mám byť o 2
minúty na sále č. 10. Operácia
štrkáča s pomotanýmičrevami.

Hodím si jeho spis na stenu
a listujem v ňom. Mám len
minútu, ale to stíham, s novou
prepravou na klinike som tam
za tri sekundy. Kabelu
s tabletom hodím na sklenený
stôl v kancelárii a idem.

Dnes operujem s Nancyniným
manželom- dobrým
veterinárom. Kedysi chcel mať
vlastnú kliniku, bohužiaľ
v Amerike vlastním všetky kliniky
ja. Operácia prebehla
v poriadku ako vždy, naposledy
boli komplikácie pri operácii
v roku 2500. Zaborím sa do
svojho kresla v kancelárii, je
také mäkké, celé z jemného
hodvábu. Nastavím si zajtrajší
denný režim, pozriem si
počasie, vyberiem si oblečenie
a objednám jedlo pre kuchára.

Dnes máme s Davidom
výročie. Pred dvoma rokmi sme
sa spoznali. Už sa teším na
večer. Podráždená zavrčím na
tablet: „Pristav mi tryskáč,
chcem ísť domov.“ Počkám
sekundu, dve a nič, už fakt
nervózne zahučím na tablet, no
vtom mi podá informáciu, že
doprava zlyhala. Nechápavo
hľadím na displej.
A vtom mi trkne. Začnem sa
prehrabávať v kabelke, nájdem
moje dva ďalšie komunikátory-
jeden HTC a druhý Apple. Aj na
nich sa snažím privolať svoj
odvoz, no márne, nechápavo
sa zahľadím z okna kancelárie.
Autá a tryskáče podo mnou
tvoria kolónu, to je dosť divné
na túto dobu, keď autá majú
režim na plávanie aj lietanie.
Čo sa stalo? Nechápem?!
Zastala doprava, pokazili sa
tryskáče a iné dopravné prvky?
Tieto myšlienky mi lietajú hlavou
ako splašené. Zapnem domáce
kino v kancelárii, a celá stena
začne žiariť, informácie zo správ
sa na mňa chrlia z každej
strany. Skolabovala elektrická
doprava, aj niektoré novodobé
vynálezy a akcie na trhu
klesajú.

Len takáto malá kolízia
dokázala za pár minút ochromiť
svet. Horko- ťažko sa dovolám
rodine a priateľom,
porozprávame sa a poprajeme
si šťastie a zdravie.

Nakoniec zavolám aj
Davidovi, obaja sme smutní
z nevydareného večera, no
musíme sa rozlúčiť, lebo aj našim
komunikátorom začína šibať.
Vidím, že dnes budem musieť
zostať spať tu v kancelárii. Do
rána sa nič nezmenilo, celý svet
položil kolaps dopravy
a elektroniky úplne na kolená.
Zo správ, ktoré som práve
dostala, som zistila, že sa nejaká
skupina géniov stretla v Číne
s úmyslom zachrániť svet.

A vtom mi to došlo, a myslím
si, že nielen mne, ale aj všetkým
ľuďom na Zemi. Svet sa bez
elektroniky teraz už nezaobíde.
Ak sa to nevyrieši do 24 hodín,
zemeguli hrozí zánik. Všetci si už
po stáročia predstavovali
koniec sveta ako apokalypsu,
ktorá sa bude rýchlo šíriť. No nie
je to tak, elektronika zničí svet.
Nedá sa nič robiť, musíme len
čakať. Začala som sa
prehrabávať v starých
časopisoch. Už je osem hodín
večer a ešte stále sa nič nedeje,
som fakt nervózna. Rýchlo
pretáčam stranu za stranou,
keď zrazu začne niečo pípať,
ďalšie pípanie a ďalšie. To sú
moje komunikátory a tablet,
podarilo sa im to. Juchú!

I keď som rada, že
elektronika a doprava zasa
fungujú, nikdy sa nezbavím
myšlienky, že nás to raz zničí.

Katka Mikušová, 8.A



Prváci už tradične dostali svoje prvé
vysvedčenie pri slávnostnom "pasovaní" za
kráľovských rytierov, a to 26.1. 2012. Na 
slávnosti sa zúčastnili aj ich rodičia a starí
rodičia. Prezradili nám, ako sa im to páčilo.

Tešili ste sa na pasovanie?
Saška: Ja som sa veľmi tešila.
Emma:  Bola som zvedavá, čo sa tam bude diať.
Aká bola cesta na hrad?
Emma:  Pre mňa bola cesta dlhá a únavná, lebo 
som išla pešo.
Saška: Mne sa cesta páčila, lebo som išla 
autom. 
Čo sa vám najviac páčilo?
Saška: Mne sa veľmi páčilo pasovanie.
Museli ste niečo hovoriť pri pasovaní?
Emma:  Museli sme hovoriť kráľovský sľub.
Pýtal sa vás kráľ nejaké otázky?
Saška: Mňa sa pýtal, čo rastie v zemi.
Aké bolo vysvedčenie, ktoré ste dostali?
Saška: Ja som mala pekné vysvedčenie, samé 
jednotky.
Emma:  Aj ja som mala samé jednotky.
Prvákom prajeme už len takéto vysvedčenia.

Adriana Mošková, 6.A



V ktorejsi dedine žil muž so
ženou, obrábali malý vinohrad
a boli by si nažívali v pokoji
a spokojnosti, keby ich nebola
trápila jedna vec. Čas sa
míňal, z roka na rok
ostarievali a boli stále sami.

„Keby sme tak mali
dcérku...Aspoň takú malú ako
žabka, aby sme sa mali s kým
potešiť,“ vzdychla si raz žena,
keď si vystierala chrbát pri
robote vo vinohrade.

Slniečko sa už chýlilo
k západu, nuž pobrali sa
s mužom domov. Ale aké
prekvapenie ich tam čakalo!
V chalúpke na stole sedela malá
zelená žabka. Želanie sa im
splnilo.

Žabka chodievala s otcom
každý deň do vinohradu a matka
im nosila obed. Neraz sa
posťažovala, že jej už akosi
nohy neslúžia, keď má vyjsť
hore kopcom do vinohradu. Keď
to žabka počula, povedala:
„Mamka moja, vidím že už
nevládzete. Dajte mi košík, dnes
ja zanesiem obed tatkovi!“
„Dcérka, akože chceš niesť
košík, keď ani rúk nemáš?“
„Len mi priviažte košík na
chrbát,“ vraví žabka, „ a viac sa
už nestarajte!“
„ Ak nasilu chceš, oprobuj teda,“
pristala žena. Hrnček s jedlom
uložila do košíka a priviazala ho
žabke na chrbát.

Keď žabka došla k vrátkam
do vinohradu, nemohla ich
otvoriť, nuž zavolala na otca.
Ten odviazal košík s obedom,
sadol si do trávy a jedol. Žabka
ho poprosila, aby ju vysadil na
čerešňu, čo neďaleko stála.
Sedela na konári a dala sa do
spevu. A spievala takým
utešeným hláskom, že sa to
rozliehalo po celom okolí.

V tom čase šiel tade na
poľovačku mladý princ. Zastal
a hodnú chvíľu počúval krásny
spev. Potom zašiel do vinohradu
a pýtal sa starého muža, kto to
tak krásne spieval.
„Neviem,“ vykrúcal sa
vinohradník. „Nikoho som
nevidel, ani nepočul, iba vrany
tadeto leteli.“

„ Vyzraď mi, kto to tak utešene
spieval!“ nástojil princ. „ Ak je
to chlapec, bude mojím
priateľom, ak je to dievča, bude
mojou nevestou.“
Ale vinohradník sa hanbil
priznať, že to spieva jeho
žabka. Princ vysadol teda na
koňa a šiel domov.

Aj na druhý deň šla žabka
s obedom do vinohradu, tatko ju
vysadil na čerešňu a dala sa do
spevu. A čo sa nestalo! Princ
išiel aj toho dňa tou istou
cestou na poľovačku, aby počul
krásny spev a dozvedel sa, kto
to spieva. Žabka spievala na
čerešni tak utešene, že aj vtáci
stíchli a počúvali. Princ vošiel
zase do vinohradu a pýtal sa,
kto to spieval.
„Neviem,“ odpovedal vinohradník
tak, ako včera.
„ A ktože ti priniesol obed?“
„Sám som bol doma, “ odpovedal
starý muž. „ Ale od únavy sa mi
doma nechcelo jesť, nuž som si
priniesol jedlo sem.“
„Prekrásny bol ten spev,
prezraď mi, kto to spieval! Ak
je to chlapec, bude mojím
priateľom, ak je to dievča, bude
mojou nevestou.“
„Rád by som ti povedal, milý
princ, ale bojím sa, že ťa
zarmútim.“
„Nič sa neboj, len mi to povedz!“
Tak mu vinohradník porozprával,
že to na čerešni spieva zelená
žabka, jeho dcéra.
„Choď po ňu a povedz jej, aby
nám zaspievala,“ vraví princ.

Žabka prišla a začala spievať.
Spievala tak čarokrásne, že sa
princovo srdce chvelo od radosti.
Keď dospievala, povedal jej: „ Staň
sa mojou nevestou! Zajtra majú na
kráľovský zámok prísť nevesty
mojich starších bratov. Tej, ktorá
donesie najkrajší kvet, odovzdá
môj otec kráľovstvo. Príď aj ty do
zámku a dones kvet, čo sa ti
najväčšmi zapáči.“
„Keď tak chceš, milý princ,“
súhlasila žabka, „ale musíš mi
poslať bieleho kohúta, aby som
mala ako prísť.“

Princ sa vrátil domov a hneď
jej poslal kohúta. Na druhý deň
ráno si sadla na chrbát kohútovi
a zobrala si so sebou slniečkové
šaty. Ale keď došli k mestskej
bráne, stráž ich nechcela pustiť.
Keď im všetko vysvetlila, pustili ju.
Len čo žabka prekročila mestskú
bránu, premenila sa na krásne
dievča a kohút na bieleho koňa.
Potom si obliekla šaty a šla do
zámku. Namiesto kvetu, priniesla
pšeničný klas. Princ neveril
vlastným očiam, keď ju uvidel.

Kráľ pristúpil najprv k neveste
najstaršieho syna, ukázala mu
červenú ružu. Nato sa obrátil
k neveste prostredného syna.
Podala mu voňaví klinček.
A nakoniec pristúpil k neveste
najmladšieho syna a povedal: „Ty si
nám priniesla najkrajší
a najužitočnejší kvet. Načo by nám
boli všetky krásne kvety a krása,
keby nebolo pšenice? Bude z teba
dobrá gazdiná, staň sa ženou
môjho syna a ja vám odovzdám
kráľovstvo.“

Tak sa žabka stala kráľovnou
a s princom panovali spravodlivo po
dlhé roky.

Katka Bosá, 6.B



Dňa 14.2.2012 sa na našej škole konal
Florbalový valentínsky turnaj. Boli utvorené
rôzne družstvá. Zúčastnili sa žiaci prvého
stupňa, ale aj my, z druhého. Každý tím,
musel mať v družstve jedného učiteľa.

Začali sme ráno. Najprv hrali naši mladší
žiaci, neskôr sme si zahrali aj my - starší. Hrala
som s Marekom, Mirom, Paťom, Ondrejom a
Denisom zo siedmych tried a s Luckou, ktorá je
moja spolužiačka. Z učiteľov sme mali v tíme
pani učiteľku Rehákovú.

Pravdu povediac, do nášho tímu som
nevkladala veľké nádeje. Myslela som si, že
hneď prvý zápas prehráme. No opak sa stal
pravdou. Prvý zápas sme vyhrali. Neverili sme,
no boli sme veľmi šťastní. Bolo to nečakané.
Prišiel druhý zápas, hralo sa o miestenku vo
finále. Neverili by ste, ale aj tento zápas sme
vyhrali! Bolo až neuveriteľné, ako sme sa z toho
tešili, keďže sme to vôbec, ale vôbec, nečakali.
Postúpili sme do finále.

Veľmi sme chceli vyhrať, no povedali sme si, že
aj kebyže prehráme, nevadí, veď úspechom bolo
pre nás už len to samotné finále.

Nadišiel ten čas. Bolo pred nami finále. Našim
súperom boli žiaci z tímu Tsunami, s pánom
učiteľom Vlnkom. Do finále sme nastúpili plní
očakávania. Bol to veľmi napínavý zápas. Mali
sme skvelých hráčov, no oni mali výborných
strelcov, ako napríklad Šimona Hatalu a pána
učiteľa. Zápas sa skončil nerozhodne, čiže
remízou. Nasledovali nájazdy. Ani netušíte, aké
sme s Luckou boli napäté, ako to dopadne. Verili
sme našim strelcom. V nájazdoch sme však
prehrali. Boli sme sklamaní, ale na druhej strane
šťastní z nášho výsledku. Umiestnili sme sa na
krásnom druhom mieste.

Sme na škole s Luckou už posledný rok a bol
to pre nás pekný zážitok, na ktorý budeme dlho
spomínať. A ďakujeme chalanom.

Táňa Závodská, 9.A

1. Malé modré bytosti z rozprávky
2. Poľské cukríky
3. Veža s hodinami, kde chodia figúrky
4. Vystreľuje šípy
5. Ruská abeceda

Anička Ďurišová, 8.A

1.

2.

3.

4.

5.



Na našej škole je gitarový krúžok, ktorý
navštevuje veľa detí z našej školy. Tento
krúžok vedie veľmi milá pani učiteľka Zuzka
Ivanovičová. Tak spolu nakuknime ako to vypadá
na ich krúžku. Možno sa vám to zapáči
a prihlásite sa aj vy!

Ako dlho hráte na gitare?
Všetci: Na gitare hráme dva roky!!!
Aká je vaša obľúbená pesnička?
Sabínka: Moja obľúbená pesnička je Vstávajte 
pastieri.
Mali ste už nejaké vystúpenie?
Bruno: Áno. Vystupoval som v škole. 
Nikolka: Ja som tiež zatiaľ vystupovala iba v škole 
na MDD.
Prečo si sa prihlásil na tento krúžok?
Urbanko: Na gitarovom krúžku ma najviac zaujalo 
prechytávanie akordov. 
Keďže hráte na gitare, viete aj spievať?
Sabinka: Aj celkom hej. Ja rada spievam.
Nikolka: Áno, ja spievam popri hre na gitare. 
Máte nejaké sny, čo sa týka hry na gitare?
Adrianka: Áno, chcela by som sa naučiť dobre 
hrať na gitare a byť hudobníčka.

Terezka Dubničková, Jasmína Sulíková, 6.B

Možno máte radi hudobné nástroje a aj na
nejaký hráte, možno radšej sedíte za
počítačom alebo sa venujete nejakému
športu. Je dobré mať rôzne záujmy a
striedať rôzne činnosti. Do 6.B chodí Braňo
Harušťák, ktorý okrem iných záujmov hrá
aj na klavíri. Položili sme mu niekoľko
otázok.

Koľko rokov chodíš hrať na klavíri?
Už päť rokov.
Kam chodíš hrať na klavíri?
Do ZUŠ-ky (základnej umeleckej školy).
Koľkokrát do týždňa navštevuješ krúžok ?
Na krúžok chodím dvakrát do týždňa.
Ako dlho cvičíš?
Cvičím vždy 20 minút pred hodinou.
Nebolia ťa prsty?
Nie, iba niekedy.
Bývaš unavený?
Áno, ale zvykol som si na to.
Chodíš na súťaže?
Nie, nechodím ale, chcel by som.
Tak držíme palce, aby si sa nejakej
zúčastnil a vyhral.

Katka Bosá, 6.B

Gitara je nástroj veľký,
nezmestí sa do kabelky.

Učiteľ nás vzorne učí,
píše piesne poza uši.

Z papiera mi noty bežia, 
pesničky zas v koši ležia.

Noty sa len vtedy učím,
keď si ich do chleba strčím.

Skladám piesne celý večer,
spievam si však len podvečer.

Najväčší hit práve skladám, 
do koša už nič nedávam.  

Gitara je moja vášeň,
nevzdám sa jej, inak plačem.

Adriana Mošková, 6.A

1. Predmet, na ktorom sa spieva
2. Umývajú sa v ňom ruky
3. Náboženská kniha
4. Dopravný prostriedok vo vzduchu
5. Vysokohorské zviera
6. Predmet, na ktorom skúmame dejiny
7. Sedí sa v nej v škole

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

V tajničke ti vyjde vesmírne teleso.



Dňa 24.2. 2012 sa na
našej škole uskutočnil
karneval. Hrali sme rôzne
súťaže. Prechádzali sme
postupne po oddeleniach od
prvého po siedme.

Prvá súťaž bola fúkanie
balónov. Jasné, že to vyhrala
naša medvedica Eliška. Potom
sme tancovali v kruhu
a vpredu tancovali dve
krásne baby- brušné
tanečnice. Zábavná súťaž
bola aj hádzanie loptičiek do
šaša.

Mne sa karneval veľmi,
veľmi páčil. Niektoré masky
boli výborné, pardon, všetky!
Ale aj tak boli najlepšie tie,
ktoré vyhrali.

Prvé tri miesta boli
udelené v dvoch kategóriách,
a to: masky vyrobené doma

a kúpené masky.
Určite tvorivejšie

a pútavejšie boli masky
vyrobené doma. A ktoré doma
vyrobené masky vyhrali?
1. miesto: SHREK–
čiže ja J a
JOHANKA z ARKU-
Grétka Olexíková, 2.A
2. miesto: ČERTICA-
Karolínka Hromníková, 2.C
3. miesto: ZDRAVOTNÝ 
BRAT- Maťko Marchot, 1.C

A čo hovorím na svoje
víťazstvo? Nečakal som to.
Keď porota povedala Shrek,
ostal som 20 sekúnd
zamrznuto pozerať, či sa
nepomýlila. Ale potom som si
išiel po cenu. Bola to
spoločenská hra a veľmi ma
potešila.

Ešte spomeniem, ktoré masky vyhrali 
v kategórii kúpených masiek:
1. miesto: ŠAŠKO- Vlastík
Krokvička, 1.B
2. miesto: PIRÁT- Timko Bielik, 1.A
3. miesto: INDIÁN- Lukáško 
Granačka, 2.B
Karneval sa mi veľmi páčil.
Na druhý deň nám ešte pani
vychovávateľky rozdali lízadlá. J

Matúš Žuffa, 4.A



V jednu nedeľu popoludní sme
sa ponáhľali na oslavu a chceli
sme si cestu skrátiť cez tunel.
Takže, keď sa pred nami objavil
tunel, odbočili sme doň. Už sme
krúžili v tuneli hodiny a hodiny....
ale denné svetlo nikde. Tak sme
sa rozhodli, že sa vrátime späť
a necháme tu znak (čiapku) či
stále nechodíme dookola. Prešli
sme 9 kilometrov a našli našu
čiapku, čo sme tam nechali .

Nebolo cesty späť. Všetci sme
boli vystrašení a nemali sme
signál, aby sme si zavolali pomoc.
Už bolo dosť neskoro, tak sme si
išli ľahnúť. Ráno, keď som sa
zobudila, tak som tam už bola iba
ja, môj brat a mama. Všetci sme
sa rozplakali a veľmi, ale veľmi,
sme sa báli, celé dni sme strávili
v aute. Striedali sme sa po
nociach, aby sa nikomu nič
nestalo, ale aj tak ... Raz večer,
keď som mala hliadku ja , tak som
zaspala, a ráno už nebolo ani
mamy. Veľmi som to ľutovala
a celé dni v aute som preplakala
a už som si sľúbila , že nezaspím .

Po 2 dňoch mal službu môj brat,
prisahal, že nezaspí a ja som mu
verila, ale keď som sa ráno
zobudila, už tam nebol. Ostala
som sama... Veľmi som sa bála, čo
sa mi stane :( . O pár hodín som
počula silný buchot .... niečo sa ku
mne približovalo, čím to bolo
bližšie, tým bol buchot silnejší
..... Až keď to bolo pred oknami
auta, zistila som, že to je zombie.
Zdvihol auto .... a hneď nato ho
položil a otočil sa do opačného
smeru . Nevedela som, čo sa deje
už som si myslela, že je po mne .

Ale zrazu som zazrela niečo
modré, držalo to v ruke veľkú
dlhú hnedú paličku.
Potom všetko ožiarilo biele
svetlo ... Keď už bolo všetko
v poriadku a mohla som vidieť,
čo sa stalo, vystúpila som
z auta a priblížila som sa
k miestu, kde sa to všetko
odohralo. Ležal tam zombie
a nejaké čudné stvorenie ....
pomyslela som si, že vyzerá
ako čarodejník a mala som aj
pravdu. Keď som išla hľadať
svoju rodinu, našla som malý
papierik. Bolo na ňom napísané:
„Kto nájde tento papierik
a nájde kúzelnú paličku zlého
Gordiho, môže si priať dve
želania (nedajú sa vrátiť
späť!).“ V momente, ako som to
dočítala, bežala som späť. Keď
som dobehla k autu, stále tam
ležali, vtom som zazrela
paličku. A vravím : „ Moje 1.
želanie je, aby sa vrátilo späť
všetko, čo sa dnes stalo.
A moje 2. želanie je, aby sa
tento tunel už viackrát
neobjavil!“

V tom okamihu sa všetko
zmenilo. Všetci sme sedeli
v aute a ponáhľali sme sa na
oslavu. Ale tentoraz sme sa
tam dostali včas a cestou sme
nezabočili do tunela, lebo sa
tam ani žiadny neobjavil.

Keďže sa všetko vrátilo
späť v čase, nedozvedela som
sa, kde predtým zmizli rodičia
a brat, pretože si nič také
nepamätali a smiali sa mi, že
mám bujnú fantáziu a po ceste
som asi zaspala a snívali sa mi
nezmysly.

Simonka Šimnová, 6.B

Pravda, pravda, pravdúca, 
cez klamstvo len rúca sa.
Z hĺbky duše vychádza,
cez ústa k nám prichádza.

Ja som pravda, ty si lož,
sprosté slová si odlož.
Od začiatku pravdu vrav,
nezastaví ťa ani kŕdeľ vrán.

Tajomstvo nikdy neprezraď,
a nepriateľskú lož zase zraď.
Klamstvami nakŕm nedobrých,
pravdu si šetri pre dobrých. 

Klamstvo spoznáš podľa očí,
radím ti, nespúšťaj ich z očí.
Pravda šťastím sa pýši,
koniec má až na konci, v ríši.

Ja som pravda, ty si lož,
sprosté slová si odlož.
Na Anču si pozor daj,
klamárka je to vraj.

Pravda, pravda, pravdúca,
priateľov vždy prináša.
Keď stáť pri nej budeš,
zlato si z nej ukuješ.

Veronika Čiefová & 
Betka Valachová, 8.A



Lívia si verí a kamarátka ju 
podporuje.

Lívia a Emma sa hádajú, hoci sú kamarátky.

Do triedy zavítal leták s oznamom 
o talentovej súťaži.

Emma si tiež verí a jej najlepšia 
kamarátka ju povzbudzuje.

Myslíte si, že máte na niečo talent? Aj dievčatá v
komikse si to mysleli. Ale iba jedna mohla vyhrať.
Prečítajte si, ako dopadlo ich súperenie.

ÚČINKUJÚCI:
1. Nikol- Lucia Kováčiková
2. Lívia- Viki Kováčiková
3. EMMA: Aďka Mošková, ml.
4.,5. SPOLUŽIAČKY Pavlínka Šlesáriková, 

Alenka Večerová
6.,7. POROTKYNE: Aďka Mošková, Simonka 

Šimnová

1.

2.3.4. 5.6.

7.

Si najlepšia
kúzelníčka! 

Určite vyhráš!

Emma predvádza svoje tanečné číslo.Nikol tuho premýšľa nad súťažou.



Každá z porotkýň ohodnotila  Líviin 
výkon siedmimi bodmi.

Porota hodnotí Emmu.

Porotkyňa vyhlasuje víťaza.Porota oznamuje svoje hodnotenie.

... a pogratulujú víťazke.

Získavaš spolu 
14 bodov.

Lívia a Emma sa nakoniec udobria ...

Ako tretia vystupuje Nikol.

Lívia tiež s veľkou snahou predvádza 
svoje číslo.

Lááá-la-
-la-la-lá!

Cccc!

Zaslúžila
si si to.

Ďakujem.



Rok 2038
Volám sa Michal Goliaš a žijem

na veľkej farme neďaleko mesta
Bdetronis, kde je moja farma
preslávená najväčšími
kukuričnými poľami. Poviem vám
jednu príhodu, ktorá sa mi stala
zhruba pred troma rokmi.

Raz, jednej chladnej noci, som
ešte pozeral televíziu, na ktorej
mimochodom nie je skoro nič
vidieť. Keď som si ľahol do
postele a rozmýšľal som, lebo sa
mi nedalo zaspať, zazrel som, že
mi z okna dnu nejako ťahá. Tak
som vstal, postavil sa k oknu,
lebo som si myslel, že sa dvíha
malé tornádo, ako je to v tejto
lokalite dosť bežné. Po chvíľke
to prestalo a trochu ma to
akoby uspalo, tak som zaľahol
a spal ako leňoch po naháňačke.

Na druhý deň, keď som sa
zobudil, išiel som nakŕmiť
zvieratá a skontrolovať
kukuricu. Na jednom kúsku som
našiel vyležanú kukuricu. Myslel
som si, že to spravili nejakí
fagani, a preto som si na deň
prenajal helikoptéru. Keď som
sa pozeral na to ako vták zo
vzduchu, videl som
niekoľkometrové obrazce. Po
hlave mi chodilo: „Ako keby
čakali kým zaspím a hneď sa
vydali robiť tie obrazce, ale
však to museli byť aspoň
päťdesiati. A celú noc? Veď to
je málo času.“

Potom som videl medzi
steblami kukurice žltozelené
svetielka.
Hneď som zobral výstroj-
Okenu, handričku, motyku
a pár teplých bavlnených
ponožiek, ale nie – to bol vtip
J, brokovnicu spoza postele,
ktorú som šupol do puzdra na
chrbte, dve „deviny“ so
zásobníkmi a tri ručné
granáty, ktoré som dal cez
hruď. Vybehol som von a moji
dvaja dobermani začali štekať
ako zmyslov zbavení.
Boli takí diví, že vytrhli zámky
z reťazí a rozbehli sa za mnou
do kukurice. Videl som, ako
celú cestu bežali za mnou.
Zastavil som a počkal, nech ma
dobehnú.

druhého psa a povedať mu
nežné slová: ,, Neboj sa, to
zvládneme,´´ už ho tiež nebolo.
Zrazu som okolo mňa zo
všetkých strán počul šušťanie.
Neváhal som, vytiahol som
deviny a začal strieľať ako
zmyslov zbavený. Kráčal som
dozadu, no potkol som sa
o kameň a spadol som. Opäť to
šušťanie a ja som začal kričať:
,, Niéééé, nechajte ma tak, však
som nič zlé nespravil!´´ Rýchlo
som vstal, do rúk som vzal
brokovnicu a bežal som k domu.
Zrazu ma niečo chytilo za nohu
a opäť som spadol. Potom sa tam
objavili divní ľudkovia v žltých
oblekoch a helmách, so zelenými
plášťami, na ktorých mali
svetielka. Trochu som sa bál no
začal som s nimi konverzáciu:
,, Do you speak englisch?´´ Nič.
,,Gavariš pa Ruski?´´ Zase nič.
Iba sa na mňa zvláštne pozreli
a jediné, čo zo seba vydali, bolo:
„Hééééé.“
Po chvíli povedali: ,,My byť

z vesmír a volať sa Toxicbolt.
My byť už skoro vyhynutá rasa
a hľadať nové podmienky na
život a rozvoj našej kultúry.´´
Adrenalín a strach ihneď vo mne
klesol, keď mi z toho, čo hovorili
vyplynulo, že prišli v mieri. Ešte
sme sa chvíľu bavili, potom ma
zaviezli k ich vesmírnej lodi, dali
mi psov, ospravedlnili sa a opäť
odleteli naspäť do vesmíru.
Potom sme sa už nikdy nevideli.

No niekedy, keď sa pozerám
z okna, mám pocit, ako keby sa
na mňa stále pozerali a plánovali
život na tejto planéte. Ktovie
ako to bude o päťsto rokov?

Miňo Goliaš, 8.B
Opäť nastal večer, hodil som do
seba štyri kávy a dva litre
Kofoly, aby som nezaspal. Keď
bolo okolo 23:00, videl som
žiarivú bielo-modrú tlakovú vlnu
a oslepilo ma zhruba na sedem
sekúnd.

Z pravej strany som videl
zelené svetielko a hneď som
tam bežal, aj keď som sa išiel
„pokadiť“ od strachu, no radšej
som už pridržiaval devinu. Keď
som tam došiel, nikoho ani
ničoho tam nebolo. Počul som
krátke skuvíňanie môjho psa,
ako keby ho drapol medveď.
Hneď som sa obzrel a dobehol
za mnou iba jeden pes. Ešte viac
som sa začal báť: „Keď to“
niečo“ spravilo niečo môjmu
bojovo vycvičenému
dobermanovi, tak čo sa stane so
mnou?“ Poobzeral som sa a keď
som išiel pohladiť môjho



Dňa 30.3. 2012 o 18:00
sa zišli pred školou žiaci 3.
a 4. ročníka, pretože sa
v škole konala akcia Noc
s Andersenom.

Všetci sme sa veľmi tešili.
Keď nám otvorili dvere,
utekali sme ako pojašení.
Prezuli sme sa do papúč a šli
do tried. Odložili sme si veci
a ponáhľali sme sa do
vestibulu zaspievať si
pieseň Šípová Ruženka. Po
pesničke sme si išli pozrieť
divadelné predstavenie Kika
a jej kúzelná palička, toto
predstavenie nám zahrali
starší žiaci.

Po predstavení nasledovala
večera. Tety kuchárky
pripravili výborný guláš.
Všade boli zapálené sviečky.
Bolo to veľmi pekné.

Keď sme boli najedení,
išli sme na besedu s mladým
spisovateľom Christianom
Ježíkom, ktorému v 11-tich

rokoch vydali knihu Každý máme
svojho anjela. Jeho rozprávanie
o knihe bolo veľmi zaujímavé.
Potom sme šli na chvíľu do tried.

O čosi neskôr sme sa presunuli
do počítačovej učebne písať
pravidlá hry, ktorú sme si
vymysleli. Keď všetci dopísali,
išli sme do tried, jedli sme rožky
a jabĺčka, niektorí aj chipsy.
Hrali sme sa rôzne hry.
Nachystali sme si spacie vaky
a karimatky. Pani učiteľka čítala
rozprávku, my sme ležali
a počúvali. Keď pani učiteľka
skončila, zhasli sme svetlá
a spali.
Ráno sme vstali, zbalili spacie
vaky a karimatky a išli sme
čakať našich rodičov.

Mne sa táto akcia veľmi
páčila a už sa teším, ako sa
budeme v triede hrávať hru,
ktorú sme si vymysleli.

Veronika Pizúrová, 4.A



Malá mucha tse tse
išla raz na WC.

Bola to tá mucha,
ktorú zjedla blcha.

Ozdobená je mamina zásterka, 
sedí  na nej tučná mäsiarka.

Mäsiarka je plná mäsa, 
zjedla nám ho spopod nosa.

Motýľ je náš kamarát ,
vošky s mliečkom papá rád.

Všetok hmyz mi radi máme, 
nikomu ho nepredáme.

Adriana Mošková a
Viktória Kováčiková, 6.A

Dňa 24.12.2011- na
Vianoce sme dostali malé
šteniatko, je to „dievča“,
pomenovali sme ju Lara. Je
to druh chrta – vipet, je
pásikavá. Narodila sa
7.11.2011 no a ja som sa
narodila 8.11. Spáva
v kresle, pod ktorým má
pelech s hračkami.

Keď som s ňou išla
prvýkrát von, na zemi bolo
veľa ľadu a pošmykla som
sa, rýchlo som sa pozrela na
Laru a videla som ako sa
rozpleštila na ľade. Má
rada sneh. Najradšej má,
keď jej hádžeme palicu
alebo nejakú hračku.
Vipeti sú veľmi športoví psi.
Lara beží rýchlejšie než ja
a má len 3 mesiace. Má
energie za dvoch psov.

Keď si ju nevšímate, tak na
vás začne štekať, lebo sa chce
hrať. No a keď sa s ňou hráte,
tak na vás vrčí. Vie už 8
povelov napr. sadni, ľahni, ku
mne, pusť, aport, nesmieš, daj
labku, pusa.

Ráno, keď mamina vstane,
otvorí nám dvere do detskej
izby a Lara skočí do mojej
postele a celú ma vyoblizuje.

Keď prídem zo školy prvá ,
dám Lare jesť a ešte predtým
ma celú vyoblizuje a na koniec
mi kusne do nosa.
Keby som ju nemala, neviem
kto by ma kúsal a oblizoval.

Mám ju veľmi rada, je to
moja najlepšia kamarátka.
Uteší ma aj v tom najhoršom.
To je moja jedinečná Lara!!!!

Viktória Kováčiková, 6.A

1. Vyrába sa z mlieka
2. V škole sedíme v ......
3. Náš susedný štát
4. Dievčenské meno na V
5. Píšeme ním
6. Hráme na ňom futbal
7. Najlepší štvornohý priateľ človeka
8. Kreslí sa ňou
9. Dopravný prostriedok

Martin Varta, 6.A

JEDNODUCHÁ
TAJNIČKA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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V 1. polroku školského roka
sme vyhrali 1. miesto v zbere
papiera, a preto sa nám
naskytla výnimočná
príležitosť navštíviť tie krásy
Slovenska, ktoré nás zaujali.
My sme si vybrali výlet
spojený s prírodovednou
exkurziou do Bratislavy spolu
s 5.A.

Dňa 19.4.2012 ráno sme
nastúpili do autobusu, ktorý
mal namierené do Bratislavy.
Cesta tam sa nám nezdala
pridlhá, lebo sme vymýšľali
všelijaké nezbednosti.

Po príchode do Bratislavy
na nás čakalo Prírodovedné
múzeum. V múzeu sme najprv
zavítali medzi zvieratká. Boli
tam obrazy, fotografie, umelé
aj vypchaté napodobneniny
rôznych druhov zvierat.
Všetkým sa nám tam veľmi
páčilo.

Ďalšia miestnosť bola
vyhradená pre rôzne
starodávne kroje, nástroje,
fotografie, ale aj bábky a hry.

Posledná miestnosť nás
všetkých zaujala asi najviac.
Bola venovaná stavebnici
Merkur. Hneď, keď sme vošli
do miestnosti, padlo nám do
očí asi metrové ruské kolo,
ktoré sa aj krútilo. Ďalej tam
boli rôzne lietadlá, domčeky
a nástroje. Nesmieme
zabudnúť na veľkolepý obraz,
na ktorom bolo namaľované
dielo zapísané do Guinessovej
knihy rekordov.

Úžasné bolo takmer
dvojmetrové sídlo, do ktorého
sa mohlo aj vojsť a bolo
postavené z miliónov dielikov
stavebnice Merkur.

Potom sme si pozreli kratučký
úryvok z dokumentárneho filmu
o prvom prístroji na výrobu
kontaktných šošoviek. Zo
stavebnice Merkur bola
postavená presná napodobnenina
tohto prístroja, ktorý sme videli
v dokumente.

Veľmi nás potešilo, keď nás
zavolali do miestnosti
s obrovským stolom plným matíc,
skrutiek a plieškov. Mohli sme si
chvíľu vyskúšať stavať
z naozajstnej stavebnice
Merkur. Bolo to zábavné
a zaujímavé. Poďakovali sme sa
a vydali sme sa do ZOO.

V ZOO sme najprv išli do
Dinoparku. Cestou tam sme
uvideli obrovskú užovku. Všetci
sme sa vyľakali, ale užovka nám
nič nespravila.

V Dinoparku boli pohyblivé
figuríny rôznych dinosaurov,
ktoré vydávali strašidelné zvuky.
Pozreli sme si aj 3D dokument.
Dali nám aj malú obrázkovú
mapu, podľa ktorej sme sa
orientovali v ZOO. Asi sme sa
veľmi nezorientovali, chceli sme
ísť za ťavami, ale dostali sme sa
k prasatám. Prasatá mali maličké
prasiatka, boli úžasné. A takto
sme my traja- Vika, Aďka
a Sámer, blúdili po ZOO. Bolo to
super. Ja s Aďkou sme si išli
kúpiť nanuk a spolužiaci nám
povedali, že nás počkajú, ale
keď sme sa otočili, neboli tam.
Po 1,5-hodinovej prehliadke sme
išli naspäť do Trenčína.

Na tento výlet určite nikto
nezabudne. Navštívte tieto
miesta Bratislavy aj vy!

Adriana Mošková
a Vika Kováčiková, 6.A



1. ľahký
2. strýko
3. niekto
4. myš
5. darček
6. ovocie

Doplň slová po anglicky.
V tajničke ti vyjde ročné obdobie.

Andrea Mošková, 7.B

Doplň slová po anglicky.
V tajničke ti vyjde niečo, čo má každý rád.

1. nudný
2. kura
3. hra
4. trieda
5. železo
6. kravata
7. stolička
8. mesiac

Andrea Mošková, 7.B

1.
2.

3.

4.
5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Ráno mi zase nezvonil budík.
Zobudila som sa o pol hodinu
neskôr, takže som na seba
nahádzala prvé veci, čo som
uvidela a letela som do školy.
Dobehla som presne. Stačila by
jedna minúta a už by ma
Zlatovská zapísala.

Ale jasné, zas si našla svoje
dôvody na to, aby sme si napísali
písomku z nového učiva. Musím
mamu pripraviť na ďalšiu guľu z
matiky. Oco sa vráti v nedeľu,
ale aj keby mu to mama
oznámila, iba by mávol rukou a
išiel ďalej. Toto mám na ňom
najradšej. Celá moja rodina je
úplne trafená. Mama je úplná
hysterka, z tej
najnepodstatnejšej veci spraví
veľký problém. Môj otec sa tiež
niekedy správa divne, ale nie ako
mama. Všetko je mu jedno, ale
keď ho niekto poriadne naštve,
s nikým sa nebaví. Ani s tým, čo

s jeho problémom nemá nič
spoločné. Môj starší brat Peter
nie je doma, lebo študuje na
Cambridge. On je zas strašný
šprt, aj keď na prvý pohľad by
ste to o ňom nepovedali. Nenosí
okuliare, ani sa neoblieka
elegantne, skôr otrasne. Je mu
jedno čo si oblečie, je to

strašné prasa.

Som rada, že konečne vypadol z
domu. Ale zas je múdry. Keď bol
doma, robieval mi úlohy za to, že
som zaňho umyla riad. Ale teraz
sa nad nimi musím trápiť úplne
sama.

Dnes som si myslela, že z tej
nudnej školy ani neodídem.
Hodiny boli nekonečné, a minútu
pred biológiou som zistila, že
nemám úlohu, takže som si to
nestihla odpísať. A samozrejme,
Miklasová, ktorá ma nemá veľmi v
láske, ma nechala po škole a tam
mi dala robiť nejaké nudné
cvičenia z bioly. Tak som sa nad
tým trápila celé dve hodiny a ona
sa v duchu vyškierala.

Keď ma už konečne pustila,
letela som domov, aby si mama
nevšimla, že som prišla domov
neskôr. Ale to sa mi bohužiaľ,
nepodarilo. Mama dnes po práci
nešla nakúpiť, a tak ma už
zháňala. Keď som prišla domov,
zbadala som mamine topánky, to
už som vedela, že bude zle.
Rozmýšľala som, čo si vymyslím,
ale to, že som bola s kamoškami
vonku, som radšej neskúšala, lebo
by to bolo ešte horšie, ako keby
som jej mala povedať pravdu.
Tak mi napadlo, že jej poviem, že
som pomáhala triednej s
výzdobou našej triedy.

Hneď, ako mama začula
vrzgot dverí, bežala ku mne, a
začala: „Nika, kde si bola?“ A
tak som neváhala, a klamala som:
„Keď som išla z obeda, zastavila
ma triedna, a spýtala sa, či by
som jej nemohla pomôcť s
výzdobou triedy“. Doteraz som
si myslela, že viem presvedčivo
klamať, ale moja mama príde na
všetko.

„Neklam, Nikola, ja ťa veľmi
dobre poznám. Kde si bola?“
nepokojne povedala mama, a ja
už som vycítila, že nemám šancu
oklamať ju. A tak som spustila:
„Vieš, mami, včera som mala
toľko starostí, že...“ A mama už
len naštvane dokončila: „zabudla
úlohu a bola si po škole. Odteraz
ti budem kontrolovať všetky
úlohy.“ A tak som išla do izby a
vyrevala som sa tam. Asi
nechápete, prečo po každej
maminej hystérii revem. Ale
keby ste mali takú matku ako ja,
robili by ste to tiež.

DRŽ SA, DIEVČA !



1. Biológia
2. Pravítko
3. Geografia
4. Je
5. Telesná výchova
6. Teta
7. Informatika
8. Voľno
9. Stôl 

1. Biologi, 2.Lineal, 3. Erdkunde, 4. Ist, 5. Sport, 
6. Tante, 7. Informatik, 8. Frei, 9. Tisch

Doplň slová po nemecky. V tajničke ti vyjde 
školská pomôcka, ktorú máš určite v peračníku.

Adriana Mošková, 6.A

1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

1. Kôš

2. Rybár

3. Kalkulačka

4. Pomaranč

5. Tabuľa

6. Tancovanie

7. Zemepis

Doplň slová po nemecky. V tajničke ti vyjde druh zeleniny.

1. Korb2.Angler 3.Rechner
4. Orange5. Tafel6.Tanzen

7. Erdkunde

Po chvíli ma ten smútok
prešiel, a tak som zavolala svojej
najlepšej kamoške Mati, aby som
sa jej vyrozprávala. Ona ma, ako
vždy, pochopila a povedala mi, že
ona to nemá o nič lepšie. Ale má.
Ona nemá hysterickú mamu. To
hovorí len preto, aby ma utešila.
A jej sa to vždy podarí.
Dohodli sme sa, že zajtra po
škole skočíme na zmrzku, a
pokecáme si. Domov určite
prídem načas.

O dva dni príde oco. Strašne
sa teším, lebo vydržať päť dní s
hysterickou matkou, to nie je
žiadna výhra. O matike som jej
radšej nepovedala, veď čo keď
to učka neopraví? To by som si
zbytočne vyrobila u mamy ďalšie
problémy, čo nechcem.

Piatková škola, to je, ako
vždy, pohoda. Nemáme matiku
ani nič podobne nudné, s
učiteľkou, ktorá ma dokáže

vytočiť v prvých piatich
minútach hodiny. Gramatika, dve
hodiny telesnej, pre mňa žiadny
problém, keďže šport milujem.
A nakoniec hudobná a občianska.
A v sobotu futbal. To je najlepšie
na celej sobote. Najprv
rozcvička, potom beh a nakoniec
si zahráme nejakú hru. Pred
zápasom len beháme a beháme,
triafame do brány a zas beháme.
Ale aj to ma baví.

Dnes prišiel oco a povedal mi,
že má pre mňa prekvapenie.
Vyškieral sa ako mesiačik na
hnoji, ale on sa škerí, aj keď mi
prinesie magnetku. Keď mi
oznámil túto správu, len som sa
pousmiala a išla som do izby. Ani
som nerozmýšľala, čo by to mohlo
byť. A vtom mi oco povedal, že
mu volal Peter, a že má úžasný
nápad. Úprimne povedané, vôbec
ma nezaujímal nejaký Petrov
„úžasný“ nápad. Znudene som

sedela v kresle a lakovala som si
nechty.

Oco bol chvíľu ticho a potom
zahlásil: „Chcela by si ísť cez
letné prázdniny za Petrom do
Anglicka?“
Prestala som si lakovať nechty a
zarazila som sa, lebo som
nevedela, či si zo mňa nerobí
srandu. „To vážne?“ prekvapene
som sa spýtala.

„Áno, dnes mi volal!“
naradovane povedal oco, ako
keby tam mal ísť aj on.
Vyskočila som z kresla a
naradovane som vyskočila.
„Nemôžem tomu uveriť!“
vykríkla som a uvedomila som si,
že prázdniny začínajú už o
mesiac.

Bolo už dosť neskoro, tak
som si šla ľahnúť. Od toľkého
vzrušenia som nemohla zaspať.

Lucia Tureková, 7.A
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A nechýbalo nám 
vôbec nič!!!

Ako sa páčil „Deň detí“ našim žiakom?
Prezradia nám to Ninka, Miška a
Karolínka z 2. C.

Dievčatá, ako sa vám pozdávajú atrakcie,
ktoré sú v našej škole?
Karolínka: Je to super, baví ma to tu. Dúfam, že
tu budeme čo najdlhšie. Som tu už druhý raz.
Na čo sa tešíte najviac?
Ninka: Na spevácku súťaž a na koncerty, ale aj
hrad a šmýkačka sú dobré.
Miška, ak si dobre pamätám aj ty ideš
súťažiť o najlepšieho speváka našej školy
v súťaži Šestka spieva. Akú pesničku budeš
spievať?
Miška: Áno budem súťažiť. Spievam pesničku
„Modrá“ od Jany Kirschner. Trochu sa bojím,
ale snáď sa mi to podarí.
Určite áno... A ktoré miesto by si chcela
vyhrať?
Miška: Druhé alebo tretie, podľa tých cien.
Čo sa vám doteraz najviac páčilo?
Ninka: Asi divadlo o prasiatkach. Bolo to
smiešne. Ale aj vystúpenia brušných tanečníc, aj
gitaristov – tiež boli smiešni s tou pesničkou
„O kozliatkach“.
Čo myslíte, je takýto MDD dobrý?
Karolínka: Je najlepší. My sme sa už nevedeli
dočkať, lebo aj do kina sme sa tešili.
A rozprávka bola dobrá. Teraz ideme ešte
skákať na hrady s našimi bračekmi, a potom sa
zabavíme na skupiny, ktoré tu budú vystupovať.
Ďakujeme, že sme tu mohli byť aj s našimi
rodičmi a súrodencami.

No predsa z divadla, skákacích hradov,
súťaží s pani vychovávateľkami,
futbalového turnaja, koncertov skupín
„Captain Slize“ a „Queenmania“,
speváckej súťaže „Šestka spieva“,
vareniea gulášu, maľovania na tvár a v
neposlednom rade z úžasného programu
našich šikovných žiakov. Hotová
paráda!

Ááááááá
áááááááá

ááá!!!!



Dňa 31.5. 2012 sa na Bezručke konali
oslavy dňa detí. Ráno išla celá škola do kina
na film Alvin a Chipmunkovia 3. Šli sme
síce pešo, ale po prechádzke nás čakal
popcorn a občerstvenie v kine. Bolo to
super. Potom sme išli do školy na obed a do
ŠKD. O15:00 sa otvorili brány školy. Videli
sme, že náš program prilákal aj iných
návštevníkov, pretože tam boli deti, ktoré
na našu školu zatiaľ ani nechodia. Najprv
na pódium prišlo divadlo DUNAJKA s
rozprávkou Karnevalový hrad. Po divadle
prišla spevácka súťaž Šestka spieva.
Speváci boli parádni. A pomedzi nich
vystupovali aj naši spolužiaci z rôznych
krúžkov. Celý ten čas tu boli aj dve
skákadlá a varil sa výborný guláš, ktorý si
mohol vychutnať hocikto. Neskôr vystúpili
rôzne kapely, ale tie som už ja nevidel.
Predsa len, bol to náročný deň a hádam
každý bol unavený – tak aj ja som únave
podľahol. Keď som však prišiel domov,
vedel som, že práve hrá QUEENMANIA,
ktorú bolo počuť až na náš balkón,
vzdialený jeden kilometer od školy. Takto
som si ich mohol vypočuť priamo z
pohodlia mojej postele. Bol to skvelý deň!

Ondrej Bublavý, 4.B 

Jedným z najvydarenejších čísel programu bola
tento rok nepochybne súťaž „Šestka spieva“.
Do finálového kola sa cez základné kolá
prebojovali a túto parádnu „karaoke show“ nám
pripravili súťažiaci: Petra Podoláková, Simona
Kúdelková, Michaela Zimányiová ,Maroš Krága ,
Michaela Šimorová, Pavlína Šlesaríková, Romana
Maradíková, Laura Žilinčanová.
Ceny boli lákavé... MP3 (3. miesto), rádio s CD
prehrávačom (2. miesto), miniveža (1. miesto). A
ktorí šťastlivci si tieto ceny odniesli domov? No
predsa tí, za ktorých ste hlasovali a vďaka tomu
získali najväčší počet hlasov.
Najlepšími spevákmi podľa vás, divákov boli:
Michaela Šimorová - 3. miesto
Maroš Krága – 2. miesto
Laura Žilinačanová – 1. miesto

BLAHOŽELÁME !!!

Víťazstvo v 
turnaji nám 

nesmie
uniknúť! 



1. Vnútorný parazit                      3. Cicavec žijúci v mori             5. Zvieratá, ktoré žijú na súši aj vo vode 

2. Živočích, ktorý žije v mori      4. Domáce zvieratko                  6. Zviera, ktoré loví iné zvieratá

7. Druh opice
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7.
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6.

7.

8.

9.

1. Zviera s čierno-bielymi prvkami
2. Zviera, ktoré skáče po stromoch
3. Zviera s dlhým krkom
4. Zviera, ktoré šteká
5. Zviera, ktoré má klepetá
6. Rozprávkové zviera
7. Zviera, ktoré spí dole hlavou
8. Zviera s ôsmimi nohami
9. Zviera, ktoré vie lietať

Alica Ročkárová, 8.A

-

1. Ako sa volala pevnina na Zemi pred 200 
mil. rokov?

2. Ako sa volajú sopečné ostrovy v Tichom 
oceáne?

3. Kde sa nachádza skamenený strom 
zasypaný popolom?

4. Ako sa volajú jazerá nemeckej sopky?
5. Aké je priezvisko moreplavca, ktorý 

objavil Antarktídu, Austráliu?
6. Ako sa volá známa sopka v Japonsku?
7. Kde sa nachádza Bryce kaňon (USA)?
8. Aká hornina vznikla z lávy?
9. Ako sa volá doska na západ od Južnej 

Ameriky?
Hugo Celler a Nino Nitsch, 5.A

V tajničke ti vyjde sopka z popola a prachu v Mexiku.
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27. 2. 2012 sa naši žiaci zúčastnili na
obvodnom kole súťaže Hviezdoslavov
Kubín.
Odniesli si tri diplomy, a to z každej
kategórie v prednese poézie:
I. kategória- 2. miesto :

Grétka Olexíková, 2.A
II. kategória- 3. miesto :

Anička Vancová, 5.A
III. kategória- 2. miesto:

Rebeka Barboráková, 9.B
Všetky žiačky zároveň postúpili do
okresného kola.
Anička Vancová sa v okresnom
kole umiestnila na 2. mieste.

Dňa 25.4. 2012 v okresnom kole
športovej súťaže Minifutbal - staršie
žiačky sa naše žiačky1 umiestnili
na 2. mieste

Reprezentovali nás tieto žiačky:
Nemčovičová E., Bečárová V., 7.B, 
Kvasnicová D., 8.B (brankárka), 
Mojžišová E., Žilinčanová L., 
Gašparovičová S., 8.A, 
Šedivá T., Poláčková K., Martišková
K., 9.B
(Góly: Mojžišová, Martišková, Bečárová)

V diecéznom kole výtvarnej súťaže
Biblia očami detí sa naši žiaci
umiestnili takto:
Kategória 1. a 2. ročník - 1. miesto:
Viktória Dašková, 1.A

- 3.miesto: 
Katarína Bakayová,1.A 
Kategória 3.a 4. ročník - 1.miesto: 
Karol Slovák, 4.B 
Karol nakreslil obrázok s názvom
"Rebeka" (manželka starozákonného
Izáka) a postupuje do
celoslovenského kola.



Všetkým usilovným
včeličkám gratuluje a
veľa podobných úspechov
praje celá redakčná
rada.

7.2.2012 v obvodnom
kole Geografickej
olympiády sa Marcel
Zverbík , 7.B
umiestnil na 1. mieste.
A v krajskom kole bol
úspešným riešiteľom.

Dňa 29.3.2012 boli v
obvodnom kole
Pytagoriády úspešní
viacerí žiaci našej
školy.
Katka Geršiová,
4.B sa umiestnila na
peknom
3. mieste.

V obvodnom kole
PYTAGORIÁDY sa
Ivanka Hladká,
4.B umiestnila na
peknom
1. mieste.

V obvodnom kole
PYTAGORIÁDY sa
Oliver Kuník, 7.A
umiestnil na
1. mieste a v
krajskom kole sa
umiestnil opäť na
1. mieste a postúpil
do celoslovenského
kola.

20.1.2012 v obvodnom
kole Olympiády v
nemeckom jazyku sa
Veronika Šípková ,
9.B umiestnil na
1. mieste.

Veronika Mráziková, 8.A

Doplň slová po nemecky. 

1. Čaj
2. Jablko
3. Pani
4. Láska
5. Jež

1. Zviera žijúce pred miliónmi rokov
2. Prenášanie ľudských vlastností na neživé veci
3. Zelenina, pri krájaní ktorej nám tečú slzy
4. Predmet, na ktorom sa učíme dejiny
5. Osol inak
6. Ako nájdeš meno Betka v kalendári?
7. Zviera, ktoré najčastejšie chováme v domácnosti
8. Zvieratá, ktoré žijú v riekach, jazerách, moriach...

1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

1.

2.

3.

4.

5.


