Bavte sa
aspoň tak
dobre, ako
my! 

Milí ţiaci
čitatelia!

Alenka
Večerová
(6.A), Adriana
Mošková (6.A), Viktória Kováčivková
(6.A), Terézia Dubničková (6.B),
Simona
Šimnová
(6.B),
Jasmína
Sulíková (6.B), Lucia Kováčiková (7.B),
Andrea Mošková (7.B)

Mgr. Miroslava Králová

Viktória - Mária Balušíková (3.B), Sára
Šujanová (5.A), Pavlínka Šlesáriková
(6.A), Andrea Holá (6.B), Vanesa
Čechová (6.B), Braňo Harušťák (6.B),
Michaela
Tureková
(7.A),
Saša
Šestáková (7.A), Zuzana Kosecová
(7.A), Natália Husárová (7.A), Betka
Valachová (8.A), Katka Mikušová (8.A),
Alica
Ročkárová
(8.A),
Katarína
Rippová (8.A), Laura Ţilinčanová (8.A),
Ema
Mojţišová
(8.A),
Veronika
Mráziková (8.A), Anička Ďurišová
(8.A), Veronika Čiefová (8.A), Barbora
Ševčíková (8.A), Soňa Gašparovičová
(8.A), Vlaďa Šípošová (8.A), Tomáš
Rebroš (8.A), Michal Goliaš (8.B), Soňa
Halmlová (8.B), Táňa Závodská (9.A),
Lucia Mojţišová (9.A), Eva Matišáková
(9.A)
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V našej redakcii sa
na kaţdé číslo časopisu
tešíme a starostlivo ho
pripravujeme.
Tento raz sme pre
vás pripravili mnoţstvo
článkov, ktoré stoja za
prečítanie, napr. príbeh
Zázračný kameň, Aká je
budúcnosť
plastov?,
Mikuláš v škole, ....
Ak
sa
chcete
dozvedieť
niečo
o ţiakoch, ktorí s vami
chodia do školy a venujú
sa zaujímavým športom,
určite si prečítajte
články Kajakár Boris a
Karatista Michal.
Ak
máte
radi
zvieratká, nájdete si tu
články
o
koňoch,
andulkách a morčiatku.
S naším časopisom
si môţete precvičiť aj
svoje
znalosti
z angličtiny, nemčiny
a ruštiny, a to zábavnou
formou – v tajničkách.
Kaţdé
vydanie
časopisu je pre nás ako
ďalšie Vianoce a preto
dúfame, ţe sa vám bude
náš časopis páčiť a ţe
si pri jeho čítaní
uţijete príjemné chvíle.
Tieţ dúfame, ţe
toto číslo bude pre vás
niečo ako oneskorený
darček k Vianociam.
Ţeláme vám príjemné
čítanie.
Alenka Večerová
s celou redakciou

2

V škole to žije
Ako sa majú prváci (s. 3)
Beseda s hráčmi futbalového
klubu AS Trenčín (s. 8,9)
Mikuláš v škole (s. 20)

Zážitky za bránou školy
Svätý Michal s políciou (s. 5)
Exkurzia tretiakov v Kremnici (s. 6)
Literárna exkurzia ôsmakov a
siedmakov v Uhrovci (s. 16)

Medzinárodný projekt
Comenius
Prvé projektové stretnutie v Trenčíne
(s. 18)

Naša tvorba
Básne (s. 3, 5 , 11 , 15 , 17, 19, 20, 21)
Príbehy : Zázračný kameň (s. 7),
Kliatba (s. 17)
Moderné príslovia (s. 15)
Na Vianoce myslíme na druhých (s. 20)
Komiks ŠKAREDÉ KÁČATKO (12, 13)
SOS lístky (s. 23, 24)

Čo nás hnevá
Aká je budúcnosť plastov? (s. 11)

O nás
Kone sú moja láska (s. 14 )
Babkine andulky (s. 15)
Moje morča Čilo (s.4)
Kajakár Boris (s. 10)
Karatista Michal (s. 10)

Čo sme zažili
Letná turistika v Jasnej (s.4)

Vieme po anglicky
My turtle (s. 19)
Crazy animals (s. 19)
Tajničky (s.6, 19)

Učíme sa nemčinu
Tajničky (s. 23)

Učíme sa ruštinu
Tajničky (s. 24)

Naše úspechy v súťažiach (s. 22)
Futbalový turnaj
Technická olympiáda
Olympiáda zo slovenského jazyka
MikulAS CUP

Zábava
Osemsmerovky (s. 7, 15)
Vtipy (s.4, 10, 11 )
Zábavná matematika(s. 7)
Tajničky (s. 14, 17, 22)

5. septembra 2011 sa brány našej školy otvorili
nielen pre jej starých známych obyvateľov, ale aj
pre malých nováčikov – prváčikov.
Rozhodli sme sa, ţe zistíme, ako sa im u nás páči.
Pýtali sme sa prváčikov z 1.B.
Ako sa ti páči v škole?
Ninka: V škole sa mi veľmi páči.
Maťo: Páči sa mi tu , lebo je tu zábava.
Našli ste si rýchlo kamarátov?
Ninka: Áno, a som veľmi rada, ţe som si ich našla.
Adam: Áno, našiel som si ich veľmi rýchlo.
Ste radi, ţe ste v škole?
Ninka: Áno, veľmi sa mi tu páči.
Adam: Áno, mám tu veľmi dobrých spoluţiakov.
Aký je tvoj najobľúbenejší predmet?
Ninka: Môj najobľúbenejší predmet je slovenčina, lebo
sa hráme a čítame.
Adam: Mám veľmi rád matematiku, lebo mi to ide a
počíta sa tam.
Aký bol tvoj prvý školský deň?
Radko : Dobrý a vôbec som sa nebál.

Simona Šimnová a Andrea Holá, 6.B

Druhého septembra škola sa začne,
balík so šlabikármi učiteľka načne.
Vláčik , bábku, ba aj maca
teraz už stráži polica.
Učte sa, milí prváci,
veď to aj máte na práci.
Budete potom múdri a učení
každý rodič vás za to ocení.
Alenka Večerová, 6.A

Prváci sa tešia do školičky,
spievajú si o nej pesničky.

Sedí, pozorne počúva,
čo pani učiteľka rozpráva.

Spievajú si tralala
od večera do rána.

Po prvom dni v školičke
deti beţia k mamičke.

Ráno nastal veľký deň,
deti beţia, čo by len!

Mamička je veľmi rada,
ţe Anička má školu rada.

Anička vbehla do školičky,
obsadila dve stoličky.

Adrianka Mošková, 6.A
3

Kaţdé leto chodíme s rodičmi a so sestrou
niekam na turistiku. Tento rok, samozrejme,
nebol výnimkou. Vybrali sme sa do Jasnej.
Prišli sme v piatok večer a ubytovali sme sa
v hoteli. Všetci sme sa na ďalší deň veľmi tešili,
aj keď sme museli skoro vstávať.
Ráno sme sa naraňajkovali a vydali na
najznámejší kopec Nízkych Tatier – Chopok.
Také dve hodiny sme šliapali do kopca, kým sme
sa konečne dostali na vrchol. Oddýchli sme si
na chate pod Chopkom a pokračovali sme po
hrebeni ďalej. Na všetky strany bol nádherný
výhľad a fúkal príjemný vietor. Po niekoľkých
hodinách sme sa dostali na najvyšší vrch
Nízkych Tatier – Ďumbier.
Videli sme odtiaľ ako nad Chopkom
prelietava helikoptéra. Po občerstvení sme sa
vybrali na cestu späť do Jasnej. Zostupovali
sme strmým chodníkom pomaly dolu. Zrazu som
zboku začula jemný šuchot, obzrela som sa
a zbadala som malého svišťa. Za kameňom
ďalšieho a v tráve sa tieţ niečo mihalo. Asi
osemčlenná rodinka svišťov sa vybrala hľadať
si
večeru.
Tíško
sme
ich
pozorovali
ďalekohľadom. Pišťali a behali z jednej strany
na druhú. Po pár minútach sa však pomaly začali
vracať do svojej nory, tak sme sa aj mi
poponáhľali späť.
Mali sme pred sebou ešte dlhú cestu
a nechcelo sa nám vracať ešte niekoľko
kilometrov po ceste, tak sme si ju trocha
skrátili cez les. Podarilo sa nám nezablúdiť
a unavení sme sa šťastne dostali do hotela.
Na druhý deň sme sa uţ museli pobrať
domov. Túra bola síce namáhavá, ale aj tak sa
mi tam veľmi páčilo a odniesla som si plno
záţitkov.
Andrea Mošková, 7.B

Mamička oznamuje synčekovi:
-Joţinko, budúci rok uţ budeš v druhej triede a
to uţ budeš môcť utierať riad...
-Tak to radšej prepadnem ...
Náčelník prijíma nového policajta a skúša ho:
-Skloňujte jablko.
-Ja blko, ty blko, on blko...
Lucia Kováčiková, 7.B
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Keď sme sa vrátili z dovolenky z Chorvátska,
doma ma čakalo malé morčiatko.
Bolo to len
také malé hnedo-biele klbko
s malými uškami. Vrtelo sa dookola a nie, a nie
prestať. Najprv som sa len nevinne prizerala
a potom som zistila, že sa mi to nesníva. Začala som
výskať od radosti.
Predtým som mala iba dvoch škrečkov, čiže
morčiatku som sa veľmi potešila. Potom som asi dve
hodiny rozmýšľala, ako sa bude volať. Neskôr mi
napadlo jedno nezvyčajné meno: „Bude sa volať
Čilo“! Nikomu sa toto meno nepáčilo a ja som
zostala smutná, lebo mi už žiadne meno
nenapadalo.
Tak moje sladké morčiatko nemalo meno asi dva
týždne. Potom sa nakoniec schválilo to moje meno
a morčiatko sa volalo Čilo. V ten večer som si Čilka
zobrala na ruky a hladkala som ho po jeho
hebučkej srsti. Zistila som, že nestihol vykonať svoju
potrebu v klietke a poctil ma ňou na gauči. Celý
večer som drhla gauč, až kým nebol čistý.

Na druhý deň som si ho zobrala do malej škatuľky
a vybehla som na neďalekú lúku. Dala som ho na
trávičku, aby sa trochu popásol. Keď bol napapaný,
išli sme domov. Ráno som sa zobudila, pozrela som
sa do klietky a Čila nikde. Zhrozila som sa a pustila
som sa do hľadania. Po dvoch hodinách hľadania
som ho stále nenašla. Sadla som si na posteľ
a začala som rozmýšľať, kde môže byť. Zrazu som
pocítila šteklenie na nohe. Pozrela som sa na moju
nohu a stratené morča mi obhrýzalo moju papuču.
Celá naradostená som ho zobrala na ruky a začala
som ho od radosti mačkať ako vankúš.
Už som ho nikdy nenechala samého v nezavretej
klietke.
Jasmína Sulíková, 6.B

Keď sme sa dozvedeli , ţe
vo štvrtok (28.9. 2011) má byť
„Deň polície“, tak sme si
povedali, ţe to bude nuda. Keď
sme však prišli na letisko, boli
sme ohromení, koľko tam je ľudí
a akú tomu venujú pozornosť.
Potom nám pani učiteľka
povedala, ţe sa môţeme rozdeliť
a popozerať sa tam. Rozdelili
sme sa a všetko sme nadšene
prezerali. Videli sme tank,
v ktorom sa dalo popozerať,
sadnúť si dozadu, ale aj
dopredu. Najmä vpredu si to
chcelo vyskúšať veľmi veľa detí.
Dokonca nám otvorili horný
poklop a dalo sa cezeň liezť.

Bolo tam aj hasičské
vozidlo, mohli sme si
sadnúť na miesto vodiča
a spolujazdca, taktieţ
sme si mohli vyskúšať
helmy.
Policajti
nám
predviedli aj cvičenia so
psami,
s
koňmi
aj
policajný zásah. Bolo to
veľmi napínavé .
Asi najpútavejšia bola
helikoptéra,
z
ktorej
skákali
parašutisti
na
začiatku podujatia.
Veľmi nás to bavilo
a sme radi, ţe sme sa
takéhoto
podujatia
zúčastnili !!!
Simona Šimnová, 6.B

POLICAJNÁ POMOC
Dnes sa stala hrozná vec: v múzeu kradli.
My však v nejasnom svetle starej lampy
vidíme hrozivý tieň šikovného zlodeja,
čo si nesie predmety ukradnuté z múzea.
Dnes sa mu ďalší zločin nepodarí,
polícia ho predsa rýchlo odhalí.
Počujeme húkať policajnú sirénu,
zlodej sa namočil do veľkého problému.
Polícia uţ kontrolu prevzala,
milého zlodeja rýchlo dostala.
Polícia nám stále pomáha,
zločinu šancu nedáva.
Andrea Mošková, 7.B
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27.10. 2011 sme myžiaci 3.A a 3.B, išli do
Kremnice. Cesta
bola
dlhá, ale ľudia z cestovnej
kancelárie nás zabávali
hádankami a otázkami.
Asi o tri hodiny sme prišli
do Kremnice a najedli
sme sa.
Navštívili sme banícke
múzeum Kremnica GOLD
a odtiaľ sme prešli do
Štôlne Andrej. V štôlni boli
koľajnice,
ale
vláčik
nefungoval. Štôlňa Andrej
slúžila v minulosti
na
prieskum ložísk zlata, ale
žiadne veľké ložiská sa
nenašli.

Každý
z
nás
mal
oranžovú prilbu so svetlom
a oranžový plášť, pani
učiteľky mali oblečený
zelený
plášť
a
tiež
oranžovú prilbu.
Sprievodca
nás
informoval, že zo Štôlne
Andrej sa dalo v minulosti
prechádzať do ďalších
dvoch štôlní.
Po prehliadke štôlne
sme sa vrátili na denné
svetlo a navštívili sme zasa
múzeum, kde sme si mohli
kúpiť kameň, knihu alebo
si dať vyraziť mincu. Ja
som sa rozhodla pre
mincu.

Náš výlet pokračoval
prehliadkou
námestia
mesta
Kremnica
a nakupovaním.
Nakoniec
sme
navštívili Múzeum mincí a
medailí, kde ma najviac
upútala obrovská 150- kilová kocka rýdzeho
zlata.
Potom sme už len
nastúpili do autobusu
z
firmy
BIS
BUS
z
Trenčianskej Teplej, ktorý
nás spoľahlivo doviezol
domov.
Viktória-Mária Balušíková,
3.B

Doplň zvieratká po anglicky.
1.

1. kengura

2.

2. had

3.

3. krokodíl
4.
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4. opica

5.

5. mačka

6.

6. slon
Betka Valachová, 8.A

Kedysi za dávnych čias ţilo jedno
dievča. Toto dievča sa volalo Aurélia a
verilo na všetky nadľudské sily.
Jedného dňa sa Aurélia vybrala na
prechádzku do lesa. Práve prechádzala
jedným lesným rázcestím, keď zbadala
nejaký lesk.
Najprv si myslela ,ţe je to nejaký obal
od čokolády, no keď sa pozrela lepšie,
zbadala niečo modrozelené. Išla teda tým
smerom a uvidela nádherný kameň asi vo
veľkosti tekvičky. Zobrala ho do ruky a
ukázal sa v ňom malý muţíček.
Muţíček jej povedal, ţe ak chce,
pomôţe nájsť poklad. Aurélia samozrejme
nadšene súhlasila.

Je potrebné vypočítať príklady a potom podľa výsledkov
doplniť do voľných okienok vhodné písmená.
Prvé slovo:
97-78 =
13-12 =
14+12 =
6+2 =
30-11 =
1-0 =
34-8 =
19-5 =
14+3 =
28-24 =

1=A
2=Á
3=B
4=C
5=Č

6=D
7=Ď
8=E
9=É
10 = F

Druhé slovo:
25-6 =
100-98 =

Štvrté slovo:
67-44 =
3-1 =
94-88 =

Tretie slovo:
9+8 =
1+0 =
15+17 =
17-11 =
28+2 =

11 = G
12 = H
13 = CH
14 = I
15 = J

16 = J
17 = K
18 = L
19 = M
20 = N

21 = O
22 = P
23 = R
24 =S
25 = Š

26 = T 31=Z
27 = U 32=Ţ
28= V
29 = Y
30 = Ý

Adriana Mošková, 6.A

Odrazu z kameňa vypadla malá mapka.
Ukazovala cestu od rázcestia, na ktorom
stála, aţ k nejakej starej bani na vrchole
kopca.
Aurélia sa tade vybrala a kameň zobrala
so sebou. A naozaj! V bani našla mešec
zlatých mincí.
Celá šťastná išla domov. Peniaze si
odloţila do starého námorného kufra.
Kameň si tieţ odloţila. Ten síce stratil
svoju moc, no z času na čas ešte slabo
zasvietil.
No Aurélia nikdy nezabudla na muţíčka,
ktorý jej dopomohol k takému bohatstvu.
Alenka Večerová, 6.A

V osemsmerovke vyhľadaj slová a z vynechaných
písmen (je ich deväť) ti vznikne tajnička.
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BABKA, ZOŠIT, KOŠE, KEĎ, HOĎ, ZHON, ZOTRIE,
DOBIŤ, ZUBÁR, ZNÁMKA, UTERÁK, TÁRAŤ, HRA, KEL,
POLE, LOPATA, POT, TIP, OBIL, PIL, AKO, ROĽA
Andrea Mošková, 7.B
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Prečo ste sa rozhodli práve pre
tento šport a kto vás k nemu
priviedol?
David: V Argentíne asi 80% ľudí
miluje futbal, hrajú ho odmalička.
Keď ho začnete hrať, stále vás viac
a viac baví. Preto som sa preň
rozhodol. Baví ma ho nielen hrať, ale
aj pozerať v televízii, alebo chodiť
na zápasy. Chalani v škole hrali
futbal, tak som aj ja začal. Jeden
kamarát išiel do klubu a povedal, aby
som išiel aj ja. Na ďalší deň som
išiel. Podporovali ma otec aj mama.
Aldo: Je to výborný šport, To, ţe
som začal hrať, bolo to najlepšie, čo
som mohol urobiť. Ani si neviem
predstaviť, ţe by som hral niečo iné
ako futbal, napríklad hokej, to je
ťaţké (smiech). Priviedol ma k nemu
môj otec, ale keď som bol malý,
hrali sme ho na ulici. Prišiel vtedy za
mnou taký pán a dal mi ponuku hrať.
V akom klube ste začínali?
Aldo: Keď som bol malý, začínal som
v klube, ktorý bol v časti Buenos
Aires. Nebolo tam veľké ihrisko, ale
malé. Hrali sme tam piati na piatich.
David: Ja som začínal v Atletico
San Jorge v mojom meste. Je to
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Dňa 14.11.2011 sa na
našej
škole
uskutočnila
beseda s hráčmi miestneho
futbalového
klubu
AS
Trenčín.
Beseda
bola
odmenou
za
súťaţ
o
najlepších
fanúšikov
na
zápase so Slovanom, ktorú
sme vyhrali. Do našej
školy zavítali mladí a
talentovaní
Argentínčania
David Depetris a Aldo
Baez. Porozprávali nám o
ich začiatkoch, ale aj o
tom, ako sa im darí a páči
na Slovensku. Venovali nám
podpisy, dokonca sme sa s
nimi aj odfotili. S veľkou
ochotou a radosťou nám
títo
dvaja
sympatickí
futbalisti
poskytli
rozhovor.

dobrý klub, ale nie je to
profesionálny klub. Neskôr som išiel
do Rafaela, tam uţ to bol
profesionálny klub.
Ako ste sa dostali do AS, kde ste
hrali predtým?
Aldo: Prišiel nejaký manaţér a dal mi
ponuku.
David: Keď som hral, prišiel si ma
pozrieť
skaut.
Ponuka
hneď
neprišla. Rozprával sa s mojím
agentom a debatovali sme, a po pár
mesiacoch sme sa rozhodli, ţe
prídem na Slovensko.

Máte vo svete futbalu aj nejaké
vzory?
David: Áno, je ním Gabriel Batistuta.
Aldo: Mám, Javiera Mascherana.
Prišli ste sem ako 18- ročný.
Prvýkrát ste boli ďaleko od domova,
videli ste prvýkrát sneh. Aké je to
teraz, páči sa vám tu? Vychádzate
dobre so spoluhráčmi?
Aldo: Sme dobré muţstvo a všetci sa
máme radi. Ľudia sú tu takí milí a
priateľskí, viac ako u nás. Trenčín je
pekné mesto.
David: Je mi tu dobre. So spoluhráčmi
vychádzame výborne. Spočiatku sme si
veľmi nerozumeli, keďţe tu bola
rečová bariéra, ale uţ je to dobré.
Občas nerozumieme my im a zase oni
nám. (smiech) Sme zohratý tím.
Chodíme spolu na obedy a vo voľnom
čase zájdeme aj na kávu.

Na záver sa chcem poďakovať
Aldovi a Davidovi, ktorí mi poskytli
rozhovor, taktieţ aj klubu AS
Trenčín, ţe niečo takéto uskutočnil,
a práve naša škola mala tú moţnosť
sa zúčastniť. Vďaka patrí aj nášmu
pánovi riaditeľovi, pretoţe práve on
všetko pomohol zorganizovať na
našej škole. Pre mňa to bol veľký
záţitok, ale aj skúsenosť do ţivota.
Prajem chalanom, ale aj celému
klubu, veľa úspechov nielen vo
futbale, ale aj v ţivote, a verím, ţe
sa ešte niekedy stretneme.
Táňa Závodská, 9.A

Kam by ste to chceli dotiahnuť s AS
Trenčín?
David: Určite by sme chceli vyhrať
Corgoň ligu, ale nebude to jednoduché.
Bol by som rád, keby sme sa dostali
napríklad aj do Európskej ligy.
V našom klube máme aj mnoho
mladých,
myslím
si,
ţe
aj
talentovaných hráčov. Myslíte si, ţe
niektorí z nich majú šancu ísť do A– tímu alebo niekde ďalej?
David: Šancu majú. Je tam veľa
talentovaných hráčov. Napríklad aj z
dorastu. Nedávno sme s nimi hrali
zápas, ktorý skončil 5:4, čo dokazuje
ţe sú naozaj dobrí. Aj v našom
muţstve dostávajú šancu títo mladí
hráči.
Aldo: Sú naozaj talentovaní. Niektoré
nedele sa ideme pozrieť na ich zápasy.
A na záver, čo by ste chceli
odkázať deťom, ako motiváciu prečo
začať so športom?
David: Je to dobré pre ich zdravie.
Lepšie keď budú športovať, ako by
mali doma vysedávať za počítačom.
Dobré je, keď to robia preto, lebo
chcú, nie je dobre, ak ich niekto núti.
Ak ich to nebude baviť, môţu s tým
hocikedy skončiť.
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Michal Šťastný sa
venuje
veľmi
zaujímavému športu-karate. Chceli sme
sa o ňom dozvedieť
niečo viac. Tak sme
sa ho opýtali zopár
otázok.
Ponúkame
vám jeho odpovede.
V našej triede 6.B máme zaujímavého
spoluţiaka, ktorý sa venuje kajakom. Aj vy
ste zvedaví, čomu sa taký kajakár venuje?
My sme to pre vás zistili, tak čítajte!
Prečo si sa začal venovať kajakom?
O kajakoch som videl veľa relácií
v televízii. Zaujalo ma to, tak som to skúsil
a začalo ma to baviť.
Ako dlho sa venuješ kajakom?
Kajakom sa venujem 3 roky.

Vyhral si uţ nejaké ceny?
Áno.
Kde a aké ceny si vyhral?
Vyhral som v Česku v Prahe 1.miesto v okresnom
kole a na Slovensku okresné kolo v Trenčíne.
Do akej kategórie patríš?
Patrím do kategórie pokročilých, mám červený
pásik a súperím s 12 aţ 13- ročnými súpermi.

Ako často máš tréningy?
Trénujem štyrikrát do týţdňa.
Je tento šport náročný na kondičku?
Určite je. Hlavne na ruky, keď
pádlujete.

Koľko rokov sa venuješ karate?
Venujem sa mu dva roky.

Koľkokrát do týţdňa máš tréning?
Trénujem trikrát do týţdňa.
stále

Predpokladáme, ţe tomuto športu sa nedá
venovať celoročne. V akých mesiacoch
trénujete?
Nedá sa robiť stále, keďţe trénujeme na
Váhu a Váh je cez zimu zamrznutý,
trénujeme iba v lete.
Stala sa ti v klube kajakárov nejaká vtipná
príhoda?
Asi nie. Na nijakú si nespomínam. 

Je tento šport nebezpečný?
Mne osobne sa zdá, ţe nie je nebezpečný. Asi
preto, lebo som nebol váţne zranený, mal som
len pár modrín.
Chceš sa aj v budúcnosti venovať karate?
Áno, lebo ma veľmi baví.
Nech sa Ti aj naďalej tak darí.
Ďakujeme za rozhovor.
Aďa Mošková a Viki Kováčiková, 6.A

Získal si uţ nejaké ocenenia?
Áno. Získal som jedno prvé miesto a dve
tretie miesta.
Chcel by si v tomto športe niečo
dosiahnuť?
Zatiaľ nemám ţiadne ciele, ale uvidíme.
Terézia Dubničková a Jasmína Suliková,
6.B
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Učiteľka vraví Joţkovi:
- Joţko, vyskloňuj slovo chlieb.
- Kto? Čo? – Chlieb.
- S kým? S čím? - So salámou.
- Komu? Čomu? - Mne!
Lucia Kováčiková, 7.B

Myslím si, že je smutné, aké je nízke
percento ľudí, ktorí separujú plasty. Hoci sú
plasty
pre
ľudstvo
v
dnešnej
dobe
nevyhnutné, pre životné prostredie sú naopak
nočnou morou.
Ľudia dnes plasty požívajú denne.
Spotreba plastov vo svete je rozdielna. V USA
pripadá ročne na jedného obyvateľa cca
120kg plastov, kým v Indii je to cca len 10kg
plastov na osobu ročne.
V našej triede 8.A sme si nedávno urobili
prieskum a zistili sme, že plasty separuje len
30% žiakov. Zvyšných 70% ubližuje našej
planéte. V priemere zje jeden žiak z 8.A 5
jogurtov za týždeň, pričom plastové tégliky
z nich zvyknú skončiť v zmiešanom odpade.
Len v 8.A žiaci vytvoria 20kg plastového
odpadu z jogurtových téglikov ročne! Logicky
nám vyšlo, že jeden človek ročne vyprodukuje
cca 1kg plastových jogurtových téglikov. A to
sú len jogurtové tégliky! Jogurtové tégliky však
nie sú jediné plasty. V domácnostiach bežne
používame sprchové gély, zubné pasty
a kefky, šampóny, mydlá, plastové fľaše
a mnoho ďalších plastov.
Ak ľudstvo vo veľmi blízkej budúcnosti
neobjaví za plasty vhodnú náhradu, stále
budú pre život nevyhnutné. A práve to je
dôvod, prečo by sa každý z nás mal snažiť
plasty čo najviac separovať a recyklovať.
Katarína Rippová, 8.A

Medveď hnedý má veľké pazúry.
Je dosť nebezpečný, keď sa nazúri.
Kengura sviţná rada skáče si
a niekedy tak aj vešia závesy.
Ţralok zubatý je velikánsky
a rozhodne nevie po dánsky.
Kravička strakatá do blata sadla
celá špinavá ešte aj vyhladla.
Ţabka zelená vo vode skáče,
veď na obed mala koláče.
Kuriatko ţlté na farme ţije ,
kaţdý deň tam vodičku pije.
Alenka Večerová, 6.A

Kocúr Murko ráno vstal,
všetky labky oblízal.
Mokrý bol aţ po uši,
teraz si koţúšok suší.
Uţ bol čistý, vysušený,
ale nebol napapaný.
A tak rýchlo náhlil sa
za myšiakom Hopsasa!
Myšiak bol uţ pripravený
a kocúr bol najeţení.
Kaţdý čakal, ţe sa pobijú,
ale oni sa zrazu objímu.
Tak si spolu naţívajú,
kaţdý deň sa naháňajú.
Sára Šujanová, 5.A

Deţo, po tom, čo ho viackrát prichytil
revízor v autobuse bez lístka, si konečne
kupuje lístok.
Predavačka sa pýta: ,,Na mesiac?“
-,,Šaľena si? Šak len tu po Košicoch!“
Alenka Večerová , 6.A
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6.
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3.

1.

9.
8.

ÚČINKUJÚCI:
1. VERONIKA-Viki Kováčiková
2. Dobrá kamoška EMA- Simonka Šimnová
3. Dobrá kamoška LAURA- Adriana Mošková
4., 5., 6., 7., 8., 9. SPOLUŢIAČKY: Ivetka Jeţíková,
Miška Tureková, Terka Dubničková, Alenka Večerová,
Lucia Kováčiková, Andrea Mošková
Spoluţiačky Veroniku –“škaredé káčatko“ opäť
ohovárajú.

Veronika – „škaredé káčatko“ vošla do
triedy.

Laura a Ema sa dohodnú...

Laura a Ema sa hádajú so spoluţiačkami.
Keď ju skrášlite,
nebudeme sa
s vami kamarátiť!
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Veronika smutne sedí na lavici

Ema s Laurou prišli Veronike oznámiť svoj
nápad.

Spoluţiačky neveria, ţe sa podarí Veroniku
skrášliť.

Skrášlená Veronika vchádza do triedy.

Dievčatá skrášľujú Veroniku.

Dievčatá si myslia, ţe prišla nová spoluţiačka.

Všetci si uvedomia, ţe Veronika nie je aţ taká
škaredá.

Nakoniec sa všetky dievčatá skamarátili.

Máte aj vy niekde vo svojom okolí alebo vo
svojej triede podobné „škaredé káčatko“,
ktoré nie je veľmi obľúbené? Tak neváhajte
a skúste z neho urobiť „krásnu labuť“,
určite vám tento dobrý skutok urobí radosť
a vaša kamarátka vám poďakuje.
Texty: Aďa Mošková, 6.A, Viki Kováčiková, 6.A,
Alenka Večerová, 6.A, Simonka Šimnová,
6.B, Terezka Dubničková, 6.B
Foto a odborná spolupráca: p. uč. Králová
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Mám veľmi rada kone, ako uţ niektorí o mne
viete.
Môj vzťah ku koňom som objavila v jednom
letnom tábore. Mali sme tam staršieho koňa, na
ktorom sme mohli jazdiť, ale len krokom. Uţ od
malička ma fascinujú zvieratá, a preto som sa
začala o tohto koňa starať. Ráno som ho čistila
a kŕmila.
Hneď po príchode z tábora som si začala
hľadať miesto, kde by som mohla chodiť ku
koňom. Našla som Jazdecko-rehabilitačné
centrum LESAN n. o. v Opatovciach. Do
Opatoviec chodím rok a veľmi sa mi tam páči.

Ja a moja láska My Queen Scooter.
V Opatovciach jazdíme v anglickom štýle
jazdenia. Ja a pár ďalších dievčat chceme jazdiť
western. Jazdenie je výborný šport, ktorý
odporúčam kaţdému.
Ak sa bojíte, ţe spadnete, tak ten strach
musíte prekonať. Kaţdý kôň vycíti vaše pocity
a potom si bude veľa dovoľovať. Nesmiete ho
síce ani veľmi kárať, ale ani mu všetko dovoliť. Ja
uţ som viackrát spadla a svoj strach z pádu som
prekonala.
Len hravo do toho! Jazdenie vám za to stojí.
Katka Mikušová, 8.A

Tajničku si zvládol ..........................
Môţeme sa starať o kone, jazdiť, čistiť ich
a niekedy aj lonţovať (cvičiť ich chôdzu v
kruhu). Jazdíme skoro vţdy, keď tam prídeme.
Ja chodím 3 alebo 4-krát do týţdňa. Starám sa
o dve kobylky, volajú sa: Coffe de Wald a Sára.
Pred pol rokom som sa starala o jednu
výnimočnú kobylu My Queen Scooter doteraz
má veľké miesto v mojom srdci.

Ţriebätko Jantár

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1. Hlavné mesto Českej republiky.
2. Predmet, na ktorom sa učíme o minulosti.
3. Zviera, ktoré ţije celý ţivot vo vode.
4. Zelenina bielej farby.
5. Obľúbené domáce zviera.
6. Mesto na východe Slovenska.
7. .............. na lade, Vianoce na blate.
8. Nosíme ich na nohách.
9. Dáva nám med.
Terezka Dubničková, 6.B
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Rozbitá je vázička, prúdom tečie krvička.
(Poučenie: Nemáme sa v triede cez prestávku naháňať, lebo
niečo rozbijeme a ublíţime si.)
Stredom pozornosti sa staneš, keď telesnú si vymieňať
nebudeš.
(Poučenie: Máme si pravidelne meniť telesnú, lebo budeme
nepríjemne zapáchať .)

Moja babka má dve zvedavé andulky.
Volajú sa Miško a Andík.
Vţdy, keď prídeme k babke na
prázdniny, škriekajú ako bláznivé. Celá
izba je plná peria a semienok z krmiva.
Často ich vypúšťame z ich starej
klietky, na ktorej uţ nefungujú dvierka
a necháme ich lietať po babkinom byte.
Lietajú hore-dole po izbách a naráţajú
do všetkého, čo im stojí v ceste. Niekedy
sa „rozčapia“ na okne, inokedy sa nevedia
vymotať zo záclony. Potom do nich
musíme štuchať dreveným metrom, aby
odleteli.

Vykradnutá skrinka bude, keď sa na zámok pozabudne.
(Poučenie: Máme si zamykať skrinku, aby nám nič nezmizlo.)
Rozbité je okienko, pyká za to Martinko.
(Poučenie: Keď niekto niečo rozbije, bude za to pykať.)
Adriana Mošková, 6.A
Čerešničky, višničky,
do maličkej taštičky.
Slimák uţ po jahodách beţal!
No kto by mu tam niečo nechal.
Marhule my z vetiev oberáme,
veď ich tam hádam nenecháme!
Jabĺčko a hruštička,
uţ je plná debnička!
Ríbezle a černice,
budú plné police.
Kompóty si sladké urobíme
a v zime si brušká naplníme!
Alenka Večerová, 6.A

Raz môj bratranec postavil z kociek
malilinký domček a strčil Miška dnu.
Nevedel sa chudák ani pohnúť.
Babke sa uţ podarilo andulku aj
chytiť. Ako? Jednoducho. Andulka
priletela na balkón a ona na ňu hodila
záclonu. Pomenovali sme ju Dorka, ale
smutné je, ţe neskôr aj tak odletela.
Takto sa k babke vlastne dostal aj Andík.
Všetci ich máme veľmi radi. Vţdy,
keď prídeme k babke, zisťujeme, ako sa
darí
jej
dvom
uvrieskaným
spolubývajúcim.
Andrea Mošková, 7.B

V osemsmerovke vyhľadaj slová a prečiarkni ich.
Z písmen, ktoré ti ostanú, doplň slovo do veršíka.

O L E J
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Z Z D Á P E

O S A A S A R P
I

K A R Í

M Y R

S K K L E M B A
O C A J

A Z

A CH

R Á C I

K S

Y A

______ sa uţ
začína,
jeseň sa nám končí,
kabát si zapínam,
uţ aj mrzne v noci.
JAR, RAK, PRASA,OSA,
OKO,PRACH, RYBA , RÍM,
PEŇ, SKICÁR, REZY,
KLEMBA, ZAJAC, SKAZA,
AKO, OLEJ, JANA, PÁD
Michaela Tureková, 7.A
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Dňa 18.11.2011 sa triedy 7.B, 8.A a 8.B vybrali
na exkurziu do Uhrovca. Cesta autobusom nám
ubehla veľmi rýchlo.
Najskôr sme sa vybrali do rodného domu
Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka. Pani
sprievodkyňa nám poukazovala izby, v ktorých
Ľudovít Štúr učil svojich ţiakov a kde písaval svoje
diela. Vypočuli sme si veľmi zaujímavý výklad. Dom
bol plný dokumentov a fotografií.
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Mali sme moţnosť pozrieť si aj 12 -minútový
dokument o Alexandrovi Dubčekovi.
Potom sme sa presunuli do Uhrovského múzea. Tam
sme videli predmety a nástroje, ktoré sa pouţívali
v dávnej dobe. Po absolvovaní exkurzií sme mali
zaslúţený hodinový rozchod v Bánovciach nad
Bebravou.
Výlet sa nám veľmi páčil a tešíme sa, kedy
pôjdeme na ďalší podobný. 
Alica Ročkárová, 8.A

V meste Altor ţilo jedno dievča veľmi
rušným ţivotom. Kaţdý poznal jeho meno,
volalo sa Petra.
Petra mala 17 rokov, bola zvláštna, cez
deň bola milá, tichá, pokojná, jediného
zlého slova nepovedala, ale keď sa zotmelo,
jej blonďavé vlásky, ktoré jej lemovali bielu
tvár, sa premenili na čierne . Mala chudú
a vysokú postavu, pri pohľade na ňu by
kaţdému prebehol mráz po tele. Hovorilo
sa, ţe je prekliata, ale skoro nikto tomu
neveril.
Na jednej ulici býval 18- ročný mladík,
ktorému Petra sa páčila, volal sa Tomáš.
Jeho
koníčkom
bolo
zaoberanie
sa
nadprirodzenými javmi. Keď sa Peťa
prechádzala po ulici, Tomáš bol v okne
a sledoval ju, zrazu sa oproti nej vyrútil
obrovský pes, sliny mu tiekli prúdom a z úst
mu vytekala pena. Keď chcel na ňu
vyskočiť,
zrazu
zmizla
a
stala
sa
neviditeľnou.
V škole narazila Peťa do Tomáša a
v tom okamihu sa do neho zaľúbila. A keďţe
sa do seba zaľúbili, po nejakej dobe začali
spolu chodiť. V jeden večer si Petra vypila
trochu viac vína a Tomáš sa jej nenápadne
spýtal na scénku so psom. Povedala mu o jej
prekliatí a o tom, ţe sa v noci mení na
upíra, ale nevie ako sa má zbaviť svojej
kliatby. Ráno si Peťa nič nepamätala. Tomáš
jej povedal o tom, čo mu v noci povedala, a
ţe sa mu prisnil sen, ako ju môţe vyslobodiť
z jej prekliatia.

2.

4.
6.
7.
8.

Upírka veselá ,
od krvi špinavá.
Z nosa jej valí krv,
korisť jej odišla prv.
Letí si parčíkom
ako prekliata,
pri pohľade na mäsko
slintá jak prispatá.
Krvavý steak si kupuje rada,
vycucká krv, ó, jak ju má rada.
Pri pohľade na mesiac netvor sa z nej stáva,
v noci krv v konzervách do mrazničky dáva.
Adriana Mošková, 6.A

1.

3.
5.

Podľa sna sa musia dostať na ostrov Uturu,
ktorý je neďaleko. O tomto ostrove sa
hovorí, ţe tam straší vlkolak, ktorého môţe
zabiť len muţ, ktorý je zaľúbený do upírky.
Potom musí Petra o polnoci vypiť krv
z vlkolaka za splnu mesiaca.
Na druhý deň sa vybrali na ostrov.
Nájsť vlkolaka bolo jednoduché, jeho
zavýjanie sa ozývalo na míle ďaleko. Keď ich
však vlkolak zazrel, rozbehol sa za nimi.
Ešteţe Tomáš čítal knihu o vlkolakoch
a dozvedel sa, ţe v tme majú slabší zrak.
Petra
zistila, ţe vlkolak ţije v tmavej
jaskyni plnej pavúkov a netopierov.
Večer, keď sa zotmelo, Tomáš a Petra
pripravovali pascu. Potom prilákali vlkolaka,
utekal za nimi a strčil nohu do ostnatého
drôtu. Začal bolestne zavýjať. Vtom ho
Tomáš pichol ostrým noţom do srdca. Petra
z neho vysala krv a v tej chvíli sa premenila
na normálneho človeka.
Lucia Kováčiková 7.B

1. samec ovce
2. malý organizmus viditeľný mikroskopom
3. mláďa mačky
4. kráľ zvierat
5. zviera, ktoré mení farbu
6. veľmi rýchla mačkovitá šelma
7. mláďa koňa
8. čierno-biely medveď
Vanesa Čechová, 6.B
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V dňoch 23. - 27. 11.2011 sa v našej
škole konalo prvé pracovné stretnutie škôl
zapojených do projektu Comenius. My sme
sa učiteľov z týchto škôl opýtali niekoľko
otázok a dúfame, ţe si zvládnete prečítať
ich odpovede. Ak bude treba, nalistujte si
nejaké to slovíčko v slovníku. 
Have you ever been to Slovakia?
Teacher Colin from Wales: This is my first
time in Slovakia and I like it very much.
Teacher Keith: I am from England and I have
been to Slovakia before and I like Slovakia
very much and also the people.
Poland teacher: Yes, I have been to Slovakia.
Which towns have you visited in Slovakia?
Ema from Poland: I have visited Bratislava,
Trenčín, I have been in a beautiful ice cave
Demenovská and of course in Tatralandia aquapark.
Teacher Keith from England: I have been to
Bratislava and Trenčín of course and some
more other places which I no long remember.
Have you ever taken
project?
Teacher from Poland:
is uor second project
we cooperated with
Greece.

a part in this kind of
Yes, we have. Comenius
and in the previous one
France, England and

What do you like best about uor town?
Teacher from Greece: I like the whole town.
Colin from England: We have a very good
impression of Trenčín and of you. Your school,
the students and all the teachers, you all gave
us a good impression of Trenčín. And that´s
why we like Trečín – we like it because of you.
Did you enjoy our students program
yesterday?
Everybody: Yes, we loved it and we were really
impressed! It was fantastic!
Laura Ţilinčanová, Ema Mojţišová, 8.A
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Doplň zvieratká po anglicky.
1.

Owl likes books
and he never cooks
I like my cat
and cow is fat.

2.
3.

Frog is jumping,
dog is learning.
Green is tree
and presents like me.

1. slon
2. slávik
3. gorila
4. lev
5. hmyz
6. had
7. hroch

4.
5.
6.
7.

Horses are very good
and I like Mr food.
My snake is very long
and my mouse likes song.

Terezka Dubničková, 6.B

Viktória Kováčiková, 6.A

Korytnačka maličká
zjedla obidve líčka.
Bola to ale tragédia,
ktorú ona spôsobila.

My name’s Viktória Kováčiková.
I’m twelve years old.
I have got a turtle.
My turtle name’s Koro.
He lives in aquarium.
Koro is small and fat.
He is green and black.
He has got very big teeth.
He eats everything.
He eats very much.
His favourite food is meat.
I like my turtle.
Viktória Kováčiková, 6.A

Jedno líčko plakalo
a druhé len tak skákalo.
Korytnačka pomaly chrúmala,
a pritom jej hlava dumala.
Ale jej prišlo zle,
keď sa dopočula o nohe.
Noha jedna neveľká,
obhrýzala ju ako ,,veverka.‘‘
Chúďa malá korytnačka
zase plakala.
Keď jej niekto povedal,
ţe je všeţravá.

Doplň slová po anglicky.
1.
2.

Viktória Kováčiková, 6.A
3.

Doplň slová po anglicky.

4.

1.

5.

2.

6.

3.

7.

4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

muţi
jazyk
zlato
stôl
gitara
plagát
telefón

5.

Alica
Ročkárová, 8.A

1.
2.
3.
4.
5.

koleno
krk
letisko
káva
orol

Veronika
Mráziková, 8.A
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Tak, ako kaţdý rok,
tak aj tento rok k nám do
školy zavítal Mikuláš.
Všetky detské tváre
sa rozţiarili, keď do
triedy vstúpil Mikuláš
(Matúš Kocinec) s anjelmi
(Terkou Šedivou a Evkou
Matišákovou) a čertmi
(Luciou
Mojţišovou
a Rebekou Barborákovou).
Keď deti pekne zarecitovali
alebo zaspievali, dostali od anjelov
čokoládovú odmenu. Anjeli deťom
kreslili na tváričky srdiečka
a čertice im zas začiernili tváre
uhlíkom.
Ţiaci druhého stupňa to
nebrali aţ tak váţne, takţe na
prvom stupni to bolo pre nás
zábavnejšie. Detí na prvom stupni
sme sa aj pýtali, aký darček by si
chceli nájsť na Vianoce pod
stromčekom. Chlapci väčšinou
chceli
PSP-čko
a
dievčatá
zvieratká Pet-shop.
Bol to pre nás super záţitok,
škoda, ţe ďalší rok si to uţ
nebudeme môcť zopakovať.
Lucia Mojţišová, Eva Matišáková,
9.A
Vianoce, Vianoce,
všetko sa ligoce.
Povedz mi pospiatky
vianočné oblátky.
Darčeky kaţdý dostane
a potom šťastný ostane.
Cédečko, stavebnica, kniţka,
papuče a plyšová myška.
Salónky, zákusok, vianočka,
je to krásna vianočná chvíľočka.
Pozlátko padá zo stromčeka,
uţ počujem cinkanie zvončeka.
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Alenka Večerová, 6.A

Hviezdy na oblohe svietia,
biele chumáče snehu z oblohy letia.
Malé biele hviezdičky padajú
a zvieratká si úkryty na zimu hľadajú.
Deti sa na sneh a Vianoce tešia,
na stromček mama ozdoby vešia.
Vianoce uţ za dverami stoja,
deti štartujú do sneţného boja.
Katka Mikušová, 8.A
Kaţdá je iná,
kaţdá je naj,
o tom je celý
snehový raj.
Dňa 2.12.2011 sme sa ja, Karin Kríţovská,
Katka Filimpocherová a pani vychovávateľka
Sokolová vybrali predávať výrobky na vianočné
trhy. Po druhej vyučovacej hodine sme všetky
výrobky naloţili do auta a pán riaditeľ nás
odviezol do mesta.
Výrobky sme predávali v stánku, ktorý bol
blízko mestskej veţe. Najprv k nám ľudia
veľmi nechodili, ale o chvíľu ich uţ bolo plno.
Prezentovali sme takto šikovnosť ţiakov
našej

školy,

pani

vychovávateliek

a

pani

učiteliek, ktoré s nimi usilovne pracovali, aby
vyrobili pekné výrobky.
Dúfame, ţe budeme môcť ísť predávať
výrobky na trhy aj na budúci rok, pretoţe sa

Mrazivý večer je,
stromy sa ligocú,
sneh padá na lesy,
na stromy, na strechu.

Snehové vločky
padajú z neba.
Rýchle sánky
predbehnú aj teba.
Barbora Ševčíková,
8.A

Deti sa radujú,
dospelí tieţ,
snehuliak oţíva
pod klenbou hviezd.

Sneh sa z neba sype,
deti snehuliakov vonku stavajú.
Aj drozd v kríčku tuto pípe
a zvery z toho radosť mávajú.

Soňa Gašparovičová,
8.A

Snehové vločky na nebi tancujú,
na oknách sú mráziky.
Ţiaci uţ listy nehrabú,
uţ Mrázik predvádzal zimné triky.
Vlaďa Šípošová, 8.A

nám tam všetkým veľmi páčilo.
Alenka Večerová, 6.A

Vonku padá sneh,
na tvárach je vidieť smiech.
Všetci sa tešia na zimu,
ale nikto si nekúpil perinu.
Tomáš Rebroš, 8.A

Padá sneh
V nádhere zaliatej
snehom,
spleť vločiek i hviezd...
Vo večeri vianočnom,
keď končí sa deň...
padá sneh.
Betka Valachová, 8.A

Uţ idem domov
spod Juhu zo sánkovačky,
roztrhaná bunda
a na tele mokré fliačky.
Michal Goliaš, 8.B

Zima prichádza k nám,
ja sa zrazu hrám.
Snieţik padá, padá,...
uţ aj zimu mám rada.
Soňa Halmová, 8.B
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Futbalový klub AS Trenčín
zorganizoval Mikulášsky futbalový
turnaj pre ţiakov I. stupňa.
Školu
výborne
reprezentovali
ţiaci: M. Benka, D. Červeňan 3.A R. Šeben, L. Demitra, D.
Cvik - 3.B M. Šedivý,F. Vaňovič,
M. Šesták, N. Teker - 4.A A.
Kamaráš, S. Bugala, Ľ. Vrána 4.B.
Získali 2. miesto.

13.10.2011 reprezentovali našu školu
v obvodnom kole veľkého futbalu ZŠ
a získali pekné 3. miesto ţiačky:
K. Martišková, K. Poláčková, T.
Šedivá, P. Urbanová,9.B, D. Šedivá,
9.A, B. Ševčíková, E. Mojţišová,
8.A, S. Lišková, D. Kvasnicová, 8.B,
A. Šestáková, N. Ušiaková, 7.A,
N. Vdoviaková, V. Bečárová,
K. Kajdová, 7.B

V
obvodnom
kole
Olympiády
zo
slovenského jazyka a
literatúry sa Alţbeta
Valachová,
8.A
umiestnila na peknom
4. mieste.
V
Technickej
olympiáde
našu
školu
reprezentovali ţiaci:
Marcel Zverbík, 7.B Jakub Varta, 8.B a
Matúš Kocinec, 9.A.
Všetci sa umiestnili na výbornom 4.mieste.

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

V tajničke ti vyjde hlavné mesto európskeho štátu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jazdí sa na nich na lade.
Zariadenie, ktoré poháňa auto.
Čucháme ním.
Mena v USA.
Zvuková zhoda slabík na konci veršov.
Druhý najmenší štát v Európe na M.
Anička Ďurišová, 8.A

Doplň slová po nemecky.
V tajničke ti vyjde niečo,
čo je iba raz za rok a kaţdý
to má rád.

Doplň slová po nemecky.

1.

1.

2.

2.
3.

3.
4.

4.
5.

5.
6.

6.

7.

7.

8.

8.
9.

10.
1.
2.
3.
4.
5.

loviť
pozerať TV
večer
trvať
pestovať

6. deň
7. od
8. často
9. cestovať
10. cez deň
Saša Šestáková, 7.A

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

škrečok
papagáj
pes
myš
zviera
ryba
mačka
kôň

Zuzana Kosecová, 7.A

Milí žiaci,
určite sa vám už stalo, že ste niekedy neboli naučení a schytali ste guľu. Preto
vám naša redakcia ponúka novinku - SOS lístky, s ktorými sa môžete dostať
z nepríjemnej situácie. Ale dávajte si pozor, ako tieto lístky využijete, pretože sú
len DVA a na každom predmete môžete použiť lístok iba raz za tento školský rok
2011/2012. S týmto lístkom vám pani učiteľka odpustí zabudnutú úlohu alebo
pomôcku, alebo vás nevyvolá odpovedať.
Saša Šestáková a Natália Husárová, 7.A

domáca úloha, zabudnutá pomôcka, odpoveď
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Doplň slová po rusky.
V tajničke ti vyjde dievčenské meno.
1.

1.
2.
3.
4.
5.

2.
3.
4.

loďka
mama
tam
kocúr
otec/tato

Doplň slová po rusky.
V tajničke ti vyjde chlapčenské meno.
1.
2.
3.
4.

Pavlínka
Šlesáriková, 6.A

5.

1.
2.
3.
4.

mama
dom
otec
mak

Braňo
Harušťák, 6.B

Doplň slová po rusky.
V tajničke ti vyjde názov kvetu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

andulka
moriak
králik
jeleň
kohút
sliepka
púpava

Veronika
Čiefová, 8.A

domáca úloha, zabudnutá pomôcka, odpoveď
Milí žiaci,
určite sa vám už stalo, že ste niekedy neboli naučení a schytali ste guľu. Preto
vám naša redakcia ponúka novinku - SOS lístky, s ktorými sa môžete dostať
z nepríjemnej situácie. Ale dávajte si pozor, ako tieto lístky využijete, pretože sú
len DVA a na každom predmete môžete použiť lístok iba raz za tento školský rok
2011/2012. S týmto lístkom vám pani učiteľka odpustí zabudnutú úlohu alebo
pomôcku, alebo vás nevyvolá odpovedať.
Saša Šestáková a Natália Husárová, 7.A
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