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Mil² naĢi ľitatelia! 
 
     Sme veľmi radi, milí 
žiaci, učitelia, rodičia či 
iní priatelia školy, že ste 
aj tentokrát otvorili 
stránky nášho školského 
časopisu. Záškoláčik 
vychádza dvakrát ročne a 
aj toto prvé číslo v 
školskom roku 2016/2017 
bude žiť školou.  
          Čo to znamená, keď 
časopis žije školou? Asi 
toľko, že okrem 
spisovateľských 
schopností našich 
šikovných detí v tvorbe 
poézie či prózy, 
uverejňujeme hlavne 
správy, reportáže, 
rozhovory týkajúce sa 
nás, žiakov navštevujúcich 
„Bezručku“. Počas 
školského roku toho 
zažijeme veľmi veľa, či už 
na pôde školy alebo mimo 
nej, tak prečo to 
nezdokumentovať? Aj v 
tomto čísle si teda 
môžete prečítať naše 
dojmy zo zaujímavých 
exkurzií, reportáže zo 
skvelých školských akcií, 
interview s hosťami, ktorí 
nás počas prvého polroku 
poctili svojou návštevou. 
Samozrejme, nesmú 
chýbať ani stránky 
venované zábave, kde si 
môžete overiť Vaše 
vedomosti v tajničkách či 
svoj postreh v 
osemsmerovkách. Pobavia 
Vás i obľúbené vtipy a 
hádanky. 
          Želáme Vám, aby 
ste si pri čítaní našej 
práce oddýchli, uvoľnili 
sa, zabavili sa a aby ste 
aspoň trochu ocenili našu 
snahu, lebo my to robíme 
pre Vás. 

VaĢa redakcia 



Psík chce svoju kostičku, pomôž mu dostať sa k 
nej. 

Emma Pl²halov§ (7.B)  

Emma Kraus, Katar²na KaĢľ§kov§, DaĢa Ľechovsk§ (6.B)  

FRANCđZSKO 
 

Francúzsko – krajina krásnych modeliek. 
Francúzsko – krajina croissantov a eiffeloviek. 

Lacnú kávu tam nenájdeš, 
radšej domov rýchlo bež. 
My sme tam však ostali, 

kávu sme si kúpili. 
Na bankrote sme ostali, 

sme na tom zle – bývame v maštali. 
Do Francúzska sa už nikdy nevrátime, 

Slovensko navždy zostane v našich srdciach. 

          Cestovateľská séria „Básničiek okolo sveta“ pokračuje. Po básňach „Grécko“, 
„Rakúsko“ či „Cyprus“ Vám prinášame verše o ďalších zaujímavých krajinách sveta. 

HAWAI  
 

Dnes sme prišli na Hawai, 
náš hotel je naj, naj, naj. 

V kúpeľni je sprcha 
a v posteli blcha. 

Za blchu však neplatíme, 
dokonca aj ošetríme. 

V podkroví sú papagáje, 
zjedli nám pol marakuje. 

V pivnici sú červíky, 
pojedli nám perníky. 
Nám to však nevadí, 

deratizér si s tým poradí. 
Už sme vyhubili polku Hawaia, 

zostala nám už len jedna papája. 
Ako návnady sme ich použili, 

aby sme si šťastne žili. 

      Moje z§Ĥitky        

B§sniľky okolo sveta 
* naĢa tvorba * naĢa tvorba * naĢa tvorba * naĢa tvorba * naĢa tvorba *  

Na pláži bol krab 
a v diaľke bol hrad. 
Na vlnách pláva loď, 
do mora mincu hoď. 
Pozeral som na hrad  
a nasledoval môj pád. 

Aby toho nebolo málo, nevidel som schod  
a padol som na zem ako leňochod. 

Na zemi som našiel meď 
do zberu som bežal hneď. 

Doma som umyl riad, 
robím to veľmi rád. 

 
 Patrik Jedin§k (5.A)  

TALIANSKO  
 

Prišli sme my do Talianska, 
šikmá veža zrazu praská. 
My kričíme: „Rata, rata!“ 
Šikmá veža zrazu bum, 
to všetko ten Ratatuj. 
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H§danky 

 



          16.9.2016 sa učiteľky a žiaci 2. stupňa zúčastnili jesenného účelového cvičenia 
zvaného aj OČAP (Ochrana človeka a prírody). Počasie bolo ukážkové a my sme sa 
mohli naplno venovať naplánovaným aktivitám. 
          Mladší žiaci (5. – 7. ročník) mali príležitosť zaplávať si na Dračích lodiach na 
rieke Váh. Preto sa v Trenčíne vybrali na Ostrov. Niektoré deti si už plavbu v 
minulosti skúsili, dokonca sa našlo aj pár skúsených jazdcov, ktorí tým menej 
skúseným dodávali odvahu. Väčšina z detí však tento zážitok mala okúsiť prvýkrát. 
Mnohí sa natoľko báli, že účasť na plavbe odmietli. Samozrejme, nikto nikoho nenútil. 
Tí, ktorí sa neodvážili, sedeli pekne v suchu na brehu, slnili sa na slniečku a sledovali 
tých odvážnych. 
          A ako taká plavba na dračích lodiach vlastne vyzerá? Pred samotnou plavbou 
prebehla podrobná inštruktáž. Deti boli vybavené záchrannými vestami a poučené o 
tom, ako veslovať. Posádka sedí po dvoch vedľa seba v smere jazdy lode, bubeník sedí 
na vyvýšenej stoličke na začiatku lode čelom k posádke a údermi do bubnu určuje 
tempo veslovania. Kormidelník zo stoja riadi loď dlhým veslom voľne umiestneným 
medzi dvomi kolíkmi.  
          A čoho sa naše deti najviac obávali? No predsa vody!  Aby sme si rozumeli, 
mnohí mali obavy z toho, že sa loď prevráti. Nič také sa, samozrejme, nestalo a všetci 
zúčastnení absolvovali svoju plavbu bez problémov, podaktorí dokonca dvakrát, a 
bezpečne sa vrátili na breh. Väčšina z detí síce z lode vystúpila s mokrým oblečením 
či vlasmi, usmiate šťastné tváre však prezrádzali, že sú spokojní. 
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          Plavba po Váhu nebol jediný program. Žiaci navštívili aj členov Hasičského a 
záchranného zboru. U hasičov sa dozvedeli mnohé zaujímavé veci o technike, ktorú 
používajú, ale aj o samotných zákrokoch. Poukazovali nám, ako to na hasičskej stanici 
vyzerá, aké majú hasičské autá, stroje či výbavu. O tom, aké to bolo pre nás 
dobrodružstvo, Vám viac povedia nasledujúce fotografie. 



          Žiaci 6. - 9. ročníkov boli 10.11.2016 na filmovom premietaní s názvom Horyzonty . 
Na premietaní bolo viacero filmov.   
          Prvé video bolo o lyžiaroch, ktorí mali zvládať ťažké terény. Druhé video bolo o 
cyklistoch, ktorí jazdili na veľmi prudkých kopcoch s dostatočne veľkými dierami. Keď 
vystupovali hore na svah, bicykle niesli na chrbtoch a keby že sa im šmykne,  tak by 
nedopadli dobre. Tretie video bolo o Čechoch, ktorí chceli prejsť z jedného miesta na iné 
miesto na lodiach. Najprv prešli niekoľko kilometrov pešky a potom sa plavili na lodiach 
niekoľko ďalších km. Mali veľmi veľa jedla, ale to mali vypočítané na miligramy. Cestovali 
niekoľko dní, ale nakoniec sa vrátili zdraví. Štvrté video bolo o muzikantoch, ktorí boli 
zavesení na lanách nad hlbokou skalnatou priepasťou, pričom hrali na hudobných 
nástrojoch, ktoré bolo počuť dosť ďaleko v horách.  
          Tých videí bolo viac, ale ja si ich osobne veľmi nepamätám. Milí čitatelia, táto 
akcia bola príjemná, pekné spestrenie každodenného učenia sa v škole. Odporúčam Vám 
tam ísť tiež. 

Kristi§n Oravec (6.B) 

HORYZONTY  

          V jeden októbrový piatok sme sa my, žiaci 6.A a 6.B triedy, ráno zišli pred školou 
a čakali na pani učiteľky. O chvíľu prišiel autobus, ktorý nás mal odviesť do Piešťan.  
Viezli sme sa asi 30 minút.  
          Vystúpili sme z autobusu a šli sme cez námestie až ku biologickému múzeu. Múzeum 
sa otváralo o 10:00. Vošli sme dnu  a boli sme omámení tými zaujímavými vecami, ktoré 
sme tam videli. Najprv sme boli pri lebke mamuta, potom sme pozorovali kostru pravekého 
muža s hrotom šípu a pohárom. Boli tam aj nožnice, náhrdelník zo psích zubov, moravianska 
venuša, obraz veľkého sumca, staroveké kľúče, náhrobné kamene, staroveké zbrane, 
nádoby, chránené  24-karátové zlato v tvare koberca, všetky vzácnosti. Pokračovali sme 
do ďalšej časti, ktorá bola plná krojov, nádob, pravekých domčekov, obrazov.  
          Prehliadka sa skončila a presunuli sme sa do druhého múzea, do bytu Jána Bottu, 
spisovateľa a hlavne básnika. Išlo vlastne o pamätnú izbu Ivana Kraska, lebo pod týmto 
pseudonymom v skutočnosti tvoril. Písal básne o tom, čo sa mu za život stalo, písal 
s láskou. Počas štúdia mal v škole dobré vysvedčenia, ktoré sa nedali prečítať, lebo vtedy 
bolo iné písmo ako teraz.  
          Keď sa prednáška skončila, nastúpili sme do autobusu a keď sme dorazili domov, 
niektorí išli na obed. 

Kristi§n Oravec (6.B) 
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          Školský klub detí je súčasťou našej školy, a preto ho v mapovaní školských aktivít 
nesmieme opomenúť. Činnosť ŠKD je rozmanitá, veľmi zaujímavá a mnohým žiakom na 2. 
stupni sa občas zacnie za tým bezstarostným životom a za nezabudnuteľnými chvíľami, ktoré 
mohli ako prvostupniari v „družine“ prežívať. Áno, je to tak. ŠKD, bohužiaľ, zabezpečuje 
aktivity len pre žiakov 1. – 4. ročníka. Pozrime sa bližšie na to, čo stihli postvárať v 1. polroku 
školského roku 2016/2017. 

          Ďalšia známa aktivita ŠKD v poradí bol „Doprav§ľik“. O čo tu išlo, sa dozviete z 
nasledujúcej básne: 

Zo Ģkolsk®ho klubu det² bĲva zvykom kaĤdĲ rok, 
nauľiŦ tie naĢe deti maŦ bezpeľnĲ kaĤdĲ krok. 
Potr®novaŦ s vychoĢkami bezpeľnosŦ a ĢikovnosŦ, 
veŋ byŦ m¼dry, opatrnĲ, to je veŔk§ detsk§ cnosŦ. 

 
Veselo je na ihrisku, deti beĤia sem a tam,  
precviľia si nov® znaľky, povenuj¼ sa aj hr§m. 
To, ľo vedia, sa im z²de na ceste aj chodn²ku, 
na seba si pozor daj¼ z rozumu aj zo zvyku.  

V septembri sa 
každoročne deti stretnú 
na prvej väčšej akcii s 
názvom „Poŋme sa 
zozn§miŦ“. Názov hovorí 
za všetko. Prítomní sa 
spolu zabavili, privítali 
medzi sebou prváčikov, 
skákali či behali, hádzali 
loptičkami. Všetci sa 
veľmi snažili, a keď bolo 
treba, tak si navzájom 
pomohli. Spoločnými 
silami nakoniec zdolali 
všetky prekážky. 

          27. novembra sa konala „Tekviľkov§ oslava“. V maskách či bez 
masiek si všetci zúčastnení vyrobili a následne rozsvietili svoje 
tekvičky. Každý výtvor potešil a vyčaril úsmev na tvári. Nech sa páči, 
tú sú niektoré vydarené svetlonosy. 
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Dňa 16.12.2016 sa na 
Bezručke konali 
ăVianoľn® dielniľkyò, kde 
si malí šikovníci s 
pomocou svojich rodičov 
alebo vychovávateliek 
vyrobili vianočné 
darčeky.  
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Študent príde na skúšku, potiahne 
lístok s otázkou, prečíta, nahodí 
zhrozený výraz a pýta sa: 
„Pán profesor, môžem si vytiahnuť inú 
otázku?“ 
„No tak dobre,“ profesor mal očividne 
dobrú náladu. 
Ale toto sa opakovalo niekoľkokrát, až 
nakoniec profesora prešla trpezlivosť a 
hovorí: 
„Dajte index!“ A zapísal mu za E. Keď 
študent celý šťastný odišiel, asistent 
sa pýta: „Prečo ste mu to dali? Veď nič 
nevedel.“ 
„Niečo vedieť musel, keď tak usilovne 
hľadal!“ 

Kde bolo, tam bolo, za siedmimi horami, siedmimi 
dolami, siedmimi riekami, siedmimi jazerami, 
siedmimi miestami a siedmimi dedinami bol jeden 
domček. Z domčeku vyšla babička, a hovorí: ,,Jaj, 
ale bývam ďaleko!“ 

V škole sa pýta pán učiteľ žiaka: „Prečo 
ešte nemáš nakreslený vlak?“ 
„Pán učiteľ, môj vlak pred hodinou 
odišiel.“ 

Viete, aký je rozdiel medzi väzením a školou? 
V škole sedíte, ale neviete za čo. 

„Koľko obyvateľov má Čína?“ pýta sa učiteľ žiaka. 
„Eee...nooo...vedel som to...“ 
„Ale ponáhľaj sa! Čím dlhšie ti to bude trvať, tým 
ich bude mať viac.“  

„Tobias, kde je tvoje vysvedčenie?“ 
pýta sa mama svojho syna.  
On jej na to odpovie: „To som požičal 
Michalovi. Chce totiž nastrašiť 
rodičov.“ 

Kristi§n Oravec, 6.B 

Emma J§noĢov§, 5.A 

 

Anglick§ maŔovanka 

Emma J§noĢov§, 5.A 

TAJNIĽKA PRE MENġĊCH 

1. Prvý deň v roku 
2. Ročné obdobie, v ktorom sneží 
3. Dostávame ho na narodeniny 

4. V zime padá z oblohy 
5. Zdobíme s nimi stromček 

6. Drevený dom 
7. Sánkujeme sa na nich 

Emma J§noĢov§, 5.A 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

* VTIPY * VTIPY * VTIPY * VTIPY * VTIPY * VTIPY * VTIPY *  

Podnikateľ sa pýta syna:  
„Tak ako sa darí v škole?“ 
„Výborne, tati. Môj kontrakt s ôsmou triedou bol 
predĺžený o rok.“ 

Na rodičovskom združení sa pýta jeden z rodičov: 
„A nezlepšil sa náhodou môj syn?“ 
Pán učiteľ bleskovo odpovedá: 
„Ale samozrejme. Váš podpis už falšuje omnoho 
lepšie.“ 



  * naša tvorba * naša tvorba * naša tvorba * naša tvorba * 

Ráno novy mráz sa začal,  
hneď z domu von som bežal. 

Mama vraví: „Pozor daj,  
na ľade sa nešmýkaj!“ 

 
Ja som ju však oklamal. 
Na ľade som sa šmýkal. 

Večer na ľade som sa šmykol 
na hlavu som rovno padol. 

 
Kričím, kričím, a ja jaj! 
Bože, prosím, pomáhaj. 

Boh tu ale neni, 
v bolestiach sa zroním. 

 
Daniel Charastej , Matej Marchot  

(6.A)  

Ako vznikol Halloween? 

          Jedného dňa sa stala tragédia. 
Zomrel slávny spisovateľ. Všetci za 
ním dlho smútili.  
          O dva mesiace, dňa 31.10., sa 
stal zázrak. Jeho duch ožil na 
neďalekom cintoríne spolu 
s ostatnými duchmi zosnulých. Všetci 
sa potešili, že sa duše ich najbližších 
znova vrátili na náš svet. Bolo to, 
samozrejme, v Amerike, veď tam sa 
deje všetko. 
          Potom išiel jeden cestovateľ 
z Ameriky na Slovensko. Samozrejme 
sa čudoval, prečo aj tu neoslavujú 
Halloween (predtým mu už vymysleli 
názov, ale to je už o niečom inom).  
          Slováci chceli tiež zažiť kúzlo 
Haloweenu. A tak začali vyrezávať 
z tekvíc svetlonosov, aby im kúzlo 
Halloweenu neprekazili zlí duchovia. 
Odvtedy sa u nás slávi Haloween. 
 

Boris Vargoviľ (4.B)  

VETRĊK 
 

Vetríček maličký, 
pohlaď vlasy mojej mamičky. 
Studenou rukou pohlaď ľudí, 

nech sa z nich zloba pudí. 
  

Si príjemný spoločník, keď je teplo, 
chodíš okolo nás letmo. 
Si veľký kamarát detí, 

aj keď rozhadzujú smeti. 
Večer chodíš spať na kopec, 
najviac sa ti páči Smokovec. 

 
Mat¼Ģ Mas§r (5.A) 
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NeposluĢnosŦ sa nevypl§ca 

 

Hviezdna  

Zjavila sa. 
Bez varovaní. 

A ty, čistý blázon, 
veríš jej čiernej žiare. 

Myslíš, že zostane? 
  

V najlepšom treba prestať. 
Zmizla s východom slnka. 

 
Emma Litvov§ (9.A)  

Malý jesenný ježko v listoch leží, 
neskáče, nebeží. Čo je to?            natšag      

H§danky 

V jednom struku, v jednom duchu, veľa 
bobúľ je. Čo je to?                        hcarh 

S bielym závojom po oblohe letí.                                                 
Čo je to?                                       atémok 

Na jednej stonke veľa bobúľ leží. V 
sade na kríku sedí. Čo je to?          anilam                     

Píšu sa o nej texty, niekedy je rovnaká, 
ale aj rozdielna. Čo je to?                 amét                               

Nasýti, poteší, narastie, takáto čudná 
vec je v lese. Čo je to?                   bírh                         

Nepadá ďaleko od stromu. Čo je to?     
                                                         oklbaj                                 

Boris Vargoviľ (4.B)  

Vtipy  
Ela sa chváli spolužiačke: „Odkedy mám 
topánky na opätkoch, netrpím prízemným 
mrazom!“                                  

Ela pozerá reláciu o móde. „Toto 
oblečenie teraz letí!“ hovoria v telke. „To 
musím mať!“ „A to už prečo?!“ „Fakt sa mi 
nechce chodiť peši!“ 

Emma Kraus a Ema Ľudaiov§ (6.B)  



          Ako každú jeseň, ani tento rok sa nemohol zaobísť bez Tajomnej noci. Špuntíci z prvých a 
druhých tried sa vovalili do školy (niektorí v dobrej nálade, iní v máličko horšej, ale to sa už o pár 
chvíľ zmenilo), nabalení spacákmi, karimatkami a, samozrejme, horou cukríkov.  
          Po náročnom vybaľovaní batožiny (a hľadaní správnych majiteľov stratených spacákov) sa 
vo fyzikálnej učebni začal futbalový kvíz, zavŕšený futbalovou hymnou. Tá privolala 
trenčianskych futbalistov, ktorí trpezlivo zodpovedali všetky otázky zvedavých detí.  
          Nasledovali futbalové zápasy medzi triedami, v ktorých si žiaci zahrali netypickou formou – 
stolný futbal v životnej veľkosti – priviazaní ku kovovým tyčiam v nafukovacom ihrisku si výhru za 
povzbudivých pokrikov roztlieskavačiek vybojovala trieda 2.B. 
          Zatiaľ čo si prváci medzi sebou merali sily v telocvični, druháci si v triede vychutnávali 
futbalovo-predvianočnú atmosféru. Napríklad mali pomocou slamky dofúkať cez miniihrisko 
lentilku do brány, cvičili si svoje čítanie s porozumením zábavnými cvičeniami alebo si len 
jednoducho užívali večer so spolužiakmi pri spoločenských hrách.   
          Po večeri – pečenom kurati s chlebom a uhorkou – prišiel zlatý klinec programu: Strašidelná 
cesta. Decká, vo dvojici alebo samé na vlastnú päsť - podľa vlastného uváženia, prešli z učebne 
angličtiny cez šatne, nahor po schodoch a okolo najvyšších tried až na vedľajšiu chodbu, kde ich 
vo fyzikálnej učebni čakali pani učiteľky s rozprávkou, zaručeným úspechom na utíšenie detí. 
Celou cestou ich po tme okrem strašidiel (legendárny Pišta – ľudská kostra z kabinetu biológie – 
nesmel chýbať!) sprevádzali aj sviečky a svetielka, ktoré ich bezpečne zaviedli do cieľa.  

Emma Litvov§ (9.A) a Ema Pl²halov§ (7.B)  

TEXT FUTBALOVEJ HYMNY: 

My sme futbalisti malí,   

zopár gólov sme už dali, 

kopem ja a kopeš ty,  

kam až lopta doletí.  

Ref: Futbal to je super hra, 

futbal ten nás baví, 

keď ho hráme, tak sme všetci 

silní, šťastní, zdraví.   
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Počas futbalového kvízu v úvode Tajomnej noci, ktorý deti správne 
spolu s pani učiteľkou Vancovou vyriešili, sa nám – tímu Double em² 
– podarilo vyspovedať návštevu z tímu AS Trenčín Adri§na 
Chovana, Luk§Ģa Skovajsu  a Samuela Kalu.  
 
1. Ako a  kedy sa zaľala vaĢa futbalov§ kari®ra? 
ACH:  Ako šesťročný som bol na svojom prvom tréningu v Kanianke, 
odtiaľ som sa dostal do Prievidze a nakoniec som až v AS Trenčín. 
LS:  V piatich rokoch som hral za Zamarovce, o rok neskôr som sa 
dostal do AS Trenčín a tam som zostal doteraz. 
SK:  Od detstva som hrával futbal s kamarátmi a keď som mal 
pätnásť, začal som hrať v Nigérijskej lige. 
 
2. T¼Ĥili ste sa vĤdy staŦ futbalistom? 
ACH:  Tak v detstve sú tie sny také všelijaké, no postupom času som 
zistil, že ma futbal naozaj baví a na strednej škole som si uvedomil, 
že by som sa ním rád živil.  
LS:  S futbalom som bol vďaka otcovi odmalička spojený, vždy bolo 
mojím snom stať sa futbalistom. 
SK:  Vždy som túžil hrať v top lige. 
 
3.  Ľo povaĤujete za svoj  doteraz  najvªľĢ² ¼spech vo futbale?  
ACH:  Zisk double a reprezentačný postup na šampionát. 
LS:  Získanie double. 
SK:  Double v AS a niekoľko trofejí v Nigérii. 
 
4.  Kto je  vaĢ²m futbalovĲm vzorom? 
ACH:  Manuel Neuer, najlepší brankár. 
LS:  Jordi Alba – je na rovnakej pozícii ako ja.  
SK:  Eden Hazard, Ronaldo. 
 
5.  Ak® ciele  vo futbale  chcete  eĢte dosiahnuŦ? 
ACH:  Chcem byť úspešný nielen v blízkej budúcnosti a posunúť sa 
do vyššej ligy. 
LS:  Chcel by som podávať pravidelne dobré výkony a dostať sa do 
zahraničia. 
  
6.  NejakĲ odkaz pre  n§dejnĲch mladĲch futbalistov?  
ACH:  Určite nech poslúchajú rodičov a tvrdo na sebe pracujú. 
LS:  Nech sa snažia o dobré výsledky v škole. 

Emma Litvov§ (9.A),  
Emma Pl²halov§ (7.B)  

Interview s futbalistami AS Trenľ²n 
Adri§n Chovan -  brank§r 

Luk§Ģ Skovajsa  -  obranca  

Samuel Kalu -  ¼toľn²k 
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Ako ste sa pripravovali na dnešnú noc v škole? 
Ondrejko M. ð Ja som spal v spacáku, aby som si na to zvykol. 
PaŦko D. ð Išiel som na krémeš, aby sa mi dobre spalo. 
MiĢko M. ð Ja som sa nepripravoval, bol som na tréningu v AS. Mama 
ma nachystala. 
 
Čo ste si so sebou priniesli? 
Marienka K. ð Ja som si priniesla sukničku a môj obľúbený vankúšik. 
Terezka ġ. ð Musela som si priniesť cukríky  a potom deku AS 
Trenčín. 
PaŦko D. ð Ja som si zobral vodu a ten spacák. 
 
Aká bola vaša reakcia, keď prišli futbalisti? 
Terezka ġ. ð Normálne som nechcela uveriť, že prišli! 
Filip J. ð Bolo to super, ja mám veľmi rád futbalistov. 
 
Tešíte sa na Strašidelnú cestu? Čo očakávate? 
Ondrejko M. ð Asi tam bude blikať strašidelné svetlo a skrinky  
budú vydávať divné zvuky. 
PaŦko D. ð Duch! Akože biela plachta a v nej človek. 
MiĢko M. – Pán riaditeľ zakričí. 
 
1 šport, ktorý je váš najobľúbenejší a 1, ktorý si veľmi radi zahráte 
alebo pozriete v TV? 
Terezka ġ.-  Na 100% je to futbal a potom ešte tenis. 
MiĢko M.-  Futbal a baseball. 
Filip J. -  Futbal a hokej – cez zimu sa naučím korčuľovať a pôjdem 
hrať hokej na jazero.  
 
Odpovedali: z 2.A Marienka K., Ondrejko M., Paťko D., z 2.B Terezka 
Š., Miško M., Filip J. 

Emma Litvov§ (9.A), Emma Pl²halov§ (7.B)  

          Po stretnutí s futbalistami sme sa vybrali za deťmi z 2.A a 2.B a spýtali sme sa ich na 
pár otázok ohľadom toho, ako sa pripravovali na Tajomnú noc a aké sú ich obľúbené športy. 
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Emma Litvov§ (9.A)  

          Počas rozhovorov s deťmi sme si s nimi urobili aj malú anketu. Minianketa sa týkala, ako 
inak, športu a hlavne futbalu. Výsledky z nej sme spracovali v podobe grafov. 

Som 
pripravená 

povzbudzovať 
:) 

ANKETA o ġPORTE 



đĽINKUJđCI:  

 
uľiteŔka-  Emma Litvová 
Laura  – Emma Plíhalová 
Dano-  Michal Kišš 
zapredanĲ klub:  
- Boris Vargovič 
- Emma Jarošová 
SpoluĤiaci:  
- Simona Kosová 
- Adam Krištof 
Danov otec - Kristián Oravec 
Laurina mama – Eliška 
Krištofová 
krupi®rka– Saša Pavlovová 

2. 

3. 

1. 

(Utorok) Laura príde do školy a hovorí Danovi. 
Laurina mama a Danov otec spolu dnes hrali 
poker. Mama vsadila všetok majetok, otec 
vsadil 9 centov. 

(Pondelok) Cez prestávku, keď prišiel Dano do 
triedy, sa mu začala Laura posmievať. Pani učiteľka si to všimla a Lauru poučila. 
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4. 

          Komiks v prvom čísle tohtoročného Záškoláčika 
je trochu iný, miestami „pritiahnutý za vlasy“, čiže 
prehnaný. Treba ho brať s rezervou, tzn. - neberte ho 
príliš vážne!  Myšlienka príbehu je však veľavravná, 
pravdivá a v školskom prostredí aktuálna. 
          A aké ponaučenie nám príbeh prináša? Laura je 
dievča, ktoré sa nepýši práve najlepšími vlastnosťami. 
Je namyslená a k tým, ktorí sú pod jej úroveň, sa 
posmieva a uráža ich. Jej zlé činy však nezostanú dlho 
nepotrestané. Vplyvom nepredvídateľných okolností sa 
z bohatej Laury stane bezdomovkyňa, ktorá tým 
okamžite stráca nielen bandu svojich neúprimných 
„kamarátov“, ale aj úctu samej k sebe.  
          Čítajte a urobte si vlastný názor.  



Námet: Michal KiĢĢ (7.B), pomoc s textom: Adam KriĢtof (7.B)   13 

Pre Dana má otec tiež nečakanú správu, 
na rozdiel od Laurinej však skvelú. 

Laura zistila krutú pravdu. 
V stredu ráno príde Laura do školy a 
hovorí kamarátom. 

Po škole sa Laura dozvie od mamy 
nečakanú správu. 

5. 6. 

7. 8. 

Po škole sa Laura tvári, že si kupuje 
kávu, ale nemá peniaze. 

9. 

Laura po dlhej dobe plakania vytopila 
kontajner a spolubývajúca Gertrúda ju 
vyhnala. 


