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Milí naši čitatelia!

Opäť vám prinášame
naše spoločné dielo –
výsledok našej polročnej
snahy o zbieranie
informácií a
zdokumentovanie
všetkého, čo sa v našej
škole deje.

I keď je tu čas
polročného vysvedčenia
(pre niektorých prvého,
pre niektorých
posledného), my vám
prinášame v našom prvom
čísle všetko dôležité, čo
sa stalo od septembra,
až do januára.

V časopise sa
pochopiteľne venujeme
našim novým žiakom,
prváčikom, ďalej našej
obľúbenej strašidelnej
noci, tomu, čo sa v škole
zmenilo, čo všetko sa
stihlo urobiť a
prezradíme vám aj to, čo
sa ešte v našej škole
chystá. Deviataci nám po
rozhovore s Mikulášom
porozprávali, ako sa u
nás cítil a priestor sme
dali samozrejme aj našej
i vašej vlastnej tvorbe.
Touto cestou sa chceme
poďakovať aj vám, naši
drahí prispievatelia,
pretože nás teší, že
môžeme v našom časopise
uverejniť nielen to, čo
dokážeme napísať my,
redakcia, ale aj to, čo sa
podarí vám.

No, dosť už nášho
rozprávania. Veď predsa,
oveľa viac sa dozviete,
keď si prečítate naše
spoločné dielo, prvé číslo
Záškoláčika v tomto
školskom roku.

Vaša redakcia

http://www.zsbezrucovatn.sk


Dňa 24. 10. 2013 sme sa my,
štvrtáci, vybrali na výlet do múzea vo Sv.
Antone a do hvezdárne v Žiari nad Hronom.
Odchádzali sme veľmi skoro, aby sme všetko
postíhali, preto niektorí z nás počas
dvojhodinovej cesty spali, mnohí aj čítali
alebo počúvali hudbu. Hneď, keď sme dorazili
na miesto, nadesiatovali sme sa, aby sme
v múzeu neboli hladní. Po desiatej sme išli do
múzea, kde nás pekne privítali. Múzeom sme
boli priam očarení. Nečakala som, že tam budú
napr. také krásne izby alebo oblečenie, ktoré
sa kedysi nosilo. Videli sme mnoho obrazov,
ktoré boli namaľované tak, ako keby sa na nás
stále pozerali. Boli tam obrovské kryštálové
lustre, starodávne postele, ktoré boli strašne
krátke. Ako je to možné? Pani sprievodkyňa
nám povedala, že sú krátke preto, lebo ľudia
spali v polo sede ale aj v sede. Robili to preto,
aby si nepokazili svoje účesy. Keď sme si
prešli celú historickú časť, prešli sme do
poľovníckej časti. Boli tam nádherné vypchané
zvieratká, ktoré vyzerali ako živé. Návšteva
múzea nám umožnila vidieť zvieratá, ktoré nie
je možné vidieť len tak, hocikde v prírode.
Hovorím napríklad o rysovi, malom medvedíkovi
a podobne. Nakoniec si niektorí zo štvrtákov
išli kúpiť zaujímavé pohľadnice. Potom sme si
zasa sadli do autobusu a smerovali
k hvezdárni.

Keď sme dorazili do hvezdárne, ako prvé sme
išli do hviezdnej sály, kde sme pozerali
rozprávku o Ufovi ktorý nevedel pristávať.
V tejto rozprávke sme sa dozvedeli veľa
o planétach, hviezdach aj o súhvezdiach. Keď
to skončilo, tak sme išli do Ufo sály a tam sme
sa rozprávali o vesmíre. Meno Ufo sála
dostala podľa toho, že pripomína UFO.
Na záver sme všetci dostali pexeso a každý si
tam niečo kúpil. Predávali tam rôzne veci,
na ktorých boli informácie o vesmíre.
Potom sme išli do miestnosti, kde sme sa
rozprávali o ďalekohľadoch. Po všetkom
krásnom, čo sme videli, sme nastúpili do
autobusu. Táto exkurzia bola určite jedna
z tých najlepších !!!!

Sarah Mrvová, 4. B

Hvezdáreň  
Žiar nad 
Hronom Múzeum Svätý 

Anton



Od našej triednej pani učiteľky
sme dostali mikulášsky darček. Presne
šiesteho nám totiž povedala, že pôjdeme do
galérie, kde bude výstava a potom budeme,
ako to už tradične býva, tvoriť my.
11.12.2013 bola teda naša trieda 4.A
v galérii Miloša Alexandra Bazovského. Išli
sme tam hneď ráno, aby sme videli z výstavy
čo najviac. Boli tam vystavené veľmi pekné
diela. Všetky sa mi veľmi páčili. No treba
priznať, že jeden sa mi páčil najviac.
Namaľovala ho pani Evka Olexíková, mamina
našej spolužiačky Grétky. Veľmi sme ho
všetci obdivovali. Výstava nebola venovaná
len maliarskemu, ale aj sochárskemu umeniu.
Boli tam sochy, ktoré boli poskladané
z rôznych materiálov. Ani by som si
nepomyslela, že z toľkých vecí sa dajú
vytvoriť sochy. Na niektoré diela sme sa
museli poriadne zadívať, aby sme zistili čo je
na nich namaľované. Tak isto to bolo aj so
sochami. Niektoré maliarske diela boli
namaľované na rôznych materiáloch. Keď
sme si prezreli celú výstavu, teta
sprievodkyňa nám povedala, že budeme
kresliť dielo, ktoré sa nám najviac páčilo.

Také niečo som ešte nikdy nerobila a poviem
vám, bolo to veľmi zaujímavé. Sadli sme si
pred dielo a načrtli sme si ho. Keď sme boli
s náčrtom všetci hotoví, išli sme do umeleckej
dielne, kde sme na ňom ďalej pracovali. Naše
rozpracované výkresy sme tu totiž dotvárali a
domaľovávali. Prezerala som si práce všetkých
spolužiakov. Niektoré boli úplne podobné,
niektoré menej, ale všetky boli naozaj
umelecké. Keď nám diela ako-tak vyschli, teta
z galérie nám ich zabalila, aby sme si ich mohli
vystaviť v triede. Cestou naspäť do školy nás
čakalo ešte jedno malé prekvapenie. Zastavili
sme sa na vianočných trhoch, kde sme si mohli
kúpiť niečo dobré alebo niečo pekné, prípadne
aj to, aj to. Tento deň sme strávili veľmi
príjemne a mala som vtedy pocit, že práve ním
sa pre nás začal predvianočný čas.

Júlia Suliková, Timea Tisová, 4.A

Grétka je pyšná na 
obrazy svojej 
maminky.



Prečo ste sa tešili do školy?  
Ninka: Lebo by som chcela vedieť čítať.
Akého kamaráta máte najradšej?
Karolínka: Ja Ninku Krištofovú .
Tešili ste sa aj na pani učiteľku?
Karolínka: Ja veľmi. 
Aký zážitok na prázdninách bol naj? 
Ninka: Časté prechádzky so psom .
Na čo ste sa v škole najviac tešili? 
Ninka: Na krúžky, ktoré budem mať. 
Čo by ste si priali na Vianoce ? 
Karolínka: Ja svoju vlastnú gitaru .
Akú máte pani učiteľku ?
Ninka: Takú ako každý, keď sme my dobrí je aj 
ona dobrá a zas naopak .
Aký predmet máte najradšej?
Karolínka: Matematiku a Slovenský jazyk  .
Čo by ste chceli aby varili v školskej jedálni?
Ninka: Makové slíže sú naj.
Ako sa vám školský rok začal? 
Karolínka: Mne celkom fajn, len som často chorá.
Aká hra v družine sa vám najviac páči? 
Ninka: No predsa Mačka Myš.
Chce sa vám ráno stávať do školy?
Karolínka: Nechce, ale musíme.
Čím by ste chceli byť keď vyrastiete?
Karolínka: Ja by som chcela predávať autá 
v autosalóne.
Máte iba samé jednotky a či nie?
Ninka: Zatiaľ áno.
Máte veľa predmetov v škole? 
Ninka: Nie ani nie.
Odpovedali: Nina Krištofová,  Karolína Čáková
Pripravila: L. Laurinčíková, 4. A

- Aký je rozdiel medzi väzením a školou?
- ???
- Vo väzení aspoň viete, za čo sedíte!

- Malý Janko sa pozerá na bruško svojej 
veľkej sestry, ktorá čaká bábätko a pýta sa.
- Čo tam máš?
- Dieťatko.
- A máš ho rada?
- Strašne!
- Tak prečo si ho zjedla?

- Juro, umy si ruky kým pôjdeš do školy!
-Načo? Veď aj tak sa nebudem hlásiť!

Peťko sa pýta mamičky. 
- Koľko máš rokov?
- Tridsať sedem?
- A otec?  
- Tiež tridsať sedem.
- A vy ste dvojičky však?

- Móricko, kde máš žiacku knižku?
- Ale, požičal som ju Marienke, chcela 
vystrašiť rodičov.

Prváčik bol prvý deň v škole. Na druhé ráno 
ho mama budí:
- Janko, vstávaj, musíš ísť do školy!
- Čože?! Ešte raz? Veď už som tam bol!



Aj tento rok sme dostali
papierik s krúžkami. Medzi nimi bol aj krúžok
s názvom Hrnček var. Hneď ma zaujal a bol
určený práve pre nás. Hneď som bola
rozhodnutá, že sa naň prihlásim. Učí nás pani
učiteľka Žemberová. Varievame v cvičnej
kuchynke. Už sme varili napríklad pirátsky
chlieb, bleskovú pizzu, puding a vraj budeme
robiť špagety dlhoprstých a mnohé iné. Tento
krúžok ma veľmi baví. Chodím tam s mojimi
spolužiačkami a našla som si tam aj nové
kamarátky. Veľa vecí, ktoré som sa naučila,
som už doma využila a spravila som večeru pre
rodičov, obed či raňajky. Bola som za svoje
dielka pochválená a som rada, že som sa na
tento krúžok prihlásila. Ak bude v ponuke aj
na budúci rok, určite sa na tento krúžok
prihlásim opäť.

Adrianka Dubinová, 4.A

Hrnček var Recept z krúžku

Recept na pirátsky chlieb

Potrebujeme :
4 vajíčka, 
4 krajce chleba, 
sardinky v konzerve alebo rybaciu 
nátierku 
pažítku.

Postupujeme takto : 

Natrieme si chlieb rybacou 
nátierkou alebo maslom a na to  si 
dáme sardinky. Potom si uvaríme 
praženicu, ktorú  si dáme na 
chlieb. Nakoniec môžeme dať 
navrch pažítku.

A. Dubinová, 4.A

Rozhovor s pani učiteľkou 
Žemberovou – vedúcou krúžku 
Hrnček var. 

1. Čo robíte na tomto krúžku? 
Učíme sa, ako pomáhať doma pri varení. 

2.Komu podávate jedlá čo navaria žiaci?
Čo si žiaci uvaria, to si aj zjedia. Niekedy, aby 
sa pochválili, ponúknu aj pána riaditeľa alebo 
pani učiteľky.

3. Odkiaľ čerpáte recepty?
Používame osvedčené domáce recepty.

4. Z akých surovín najčastejšie robíte jedlá?
Podľa priania krúžkarov.

5. Používajú žiaci niektoré ostré nástroje na 
varenie?
Používajú, ale nosia si ich z domu.

6. Prihlasuje sa vám na krúžok veľa detí?
Až priveľa, nestačí iba jeden krúžok.

7. Je krúžok poučný?
Myslím si, že áno.

8.Aké jedlá robíte najčastejšie?
Palacinky, šaláty, cestoviny, rôzne pečivo, 
pudingy, kaše, rizoto...

9. Prihlasuje sa k vám viacej dievčat 
alebo chlapcov? 
Viac dievčat, ale aj chlapcov  mám 
vždy niekoľko. Tento rok ich je 5.

10. Chodia deti radi na tento krúžok?
Chodia radi, pokiaľ netreba umyť 
riady alebo upratovať, vtedy 
utekajú kade ľahšie. 

V ruke jedna 
varecha, to je 

naša 
potecha!

Mňam, to ale  
budú špagety! 
Aj doma také 

spravím!



Mnohí si už možno nespomínate, na tak dlho prekladaný a vytúžený
dátum – 28. júna, a preto vám ho chceme trochu pripomenúť.
Z pôvodného dátumu, 1.júna, sa oslava Dňa detí preložila na 28. júna
kvôli zlému počasiu. Aj keď počasie nám neprialo ani v ten náhradný
deň, nám to nevadilo, pretože sme si to skvele užili, tak ako každý
rok! Vystúpila kapela Poison Candy a zopár učiteľov zo ZUŠKY, ktorí
predviedli klasickú hudbu, no najväčším prekvapením bol
minikoncert, kde účinkoval náš pán riaditeľ Ivan Pavlík, pani učiteľka
Ivanovičová a niektorí členovia školskej rady.
Samozrejme sa nemohla vynechať skoro tradičná karaoke show,
súťaž – Šestka spieva, kde vystúpilo niekoľko talentovaných
dievčat, jeden chlapec a spoločne s tanečníčkami – spolužiačkami
nám pripravili parádny program. Celý program moderovala naša
bývala spolužiačka Lucia Kováčiková a šikovný štvrták Matej
Ferenec, ktorí všetko perfektne zvládli J. Ten deň nechýbala ani
športová vsuvka - žiaci rozličných tried si proti sebe zahrali florbal
a zasúťažili si v atletike.
Športovú ligu vyhlásil úspešný hokejista Richard Lintner , ktorý
rozdal krásne ceny, zopár podpisov a fotiek, za čo mu boli všetci
veľmi vďační. So športom sa však spájala aj jedna smutná udalosť,
ktorá sa tiež odohrávala na našej oslave dňa detí – a to spomienka na
bývalého šéfa športovej ligy, Pavla Demitru , ktorého sme si uctili
minútou ticha.

Ema Nemčovičová 9.B

A ako náš deň detí videla Laura Laurinčíková a Julka
Suliková si prečítate práve tu: Slávnosť MDD sa po
jednom presunutí uskutočnila 28.6.2013. Vystupovali
na nej: tanečníci, gitaristi, decká z aerobiku, veľmi
dobrá spevácka skupina, flautisti od pani učiteľky
Ripkovej a angličtinári. Pripravili sme pre vás aj súťaž
Šestka spieva. Bolo tam dokonca aj vyhodnotenie
školskej ligy. Tiež sa na našom školskom dvore
odohrávali zábavné aktivity ako napríklad: maľovanie
na tvár, skákadlá, turnaj vo volejbale a florbale,
hádzanie loptičiek do šaša, dobrý gulášik
a občerstvenie. Bývalý súťažiaci zo súťaže
Talentmánia nás učil roztáčať lopty a celkom nám to
išlo. Ako to už býva zvykom, mohli sme si dať na tvár
namaľovať nejaké zvieratko alebo čokoľvek iné, čo
sme si vymysleli. Naše pani vychovávateľky nám všetky
naše priania vyplnili na výbornú. Nezabudnuteľný bol aj
kúzelník Talostan, ktorého kúzla boli nielen
nepochopiteľné, úžasné a podľa mňa nadprirodzené, ale
aj veľmi vtipné. Bolo to veľmi dobrým oživením celého
programu a bavilo to najmä malé deti. Teda to sme si
mysleli my, ale keď sme sa tak potom zahľadeli do
publika, videli sme očarené tváre mnohých dospelých a
našich rodičov, ktorí tlieskali, čo im sily stačili. Páčilo
sa nám aj to, že sme boli aj porotcami v súťaži. Teda,
kto chcel, mohol byť. Mohli sme rozhodnúť, kto vyhrá
súťaž Šestka spieva. Vyhrala Miška Šimorová, ktorá
spievala pieseň Nechcem byť žienka domáca.

Foto prosím!



Tancovali jej šikovné tanečnice Viktória
Kováčiková, Laura Mahríková a Adriana
Mošková. Vyhrala veľmi pekné ceny. Na
pódium vystúpila aj kapela poskladaná
z rodičov a odvážnej pani učiteľky.
Spievala nám pani učiteľka Zuzana
Ivanovičová. Všetci sa tam zabávali, tlieskali
a podaktorí si aj zaspievali. Deti pri pódiu si
spolu aj trochu zatancovali. Pred večerom
pani učiteľka Kiššová predstavila aj svoj
triedny projekt Lovci podnikateľských
duchov. Porozprávala nám o ňom, povedala
nám aj to, čo v ňom deti získali a pochválila
sa aj návštevou samotného autora tohto
projektu z Českej republiky. Na podujatí
bola aj spevácka skupina Poison Candy.
Dievčatá boli veľmi dobré a spievali tam do
večera do 21:00 hod. No a potom už nastal
koniec programu a na druhý deň zase do
školy. To bol taký menej svetlý bod tohto
programu, no nevadí, aj tak to bolo veľmi
fajn.

L. Laurinčíková, J. Suliková, 4.A

Mnohí zúčastnení mali najväčší zážitok z
vystúpenia skupiny zloženej, ako sa povie „na
kolene“ a vytvorenej len pre túto udalosť.
Prehovoriť sa dala aj pani učiteľka
Ivanovičová, ktorá bola nepochybne
najväčšou hviezdou večera. So svojou
gitarou a úsmevom na tvári bola lídrom
kapely, v ktorej účinkoval aj náš pán riaditeľ.
Ten mal na starosti bicie, a teda, išlo mu to
perfektne. Ostatní hudobníci boli terajší
alebo bývalí členovia rady školy a svojou hrou
podporovali výbornú speváčku. Od tejto
kapely nám na školskom dvore odzneli hity od
slovenskej speváčky Zuzany Smatanovej i od
konkurenčnej tvorkyne hitov Jany Kirschner.
Ktovie, možno to aj naša „MDD skupina“
dotiahne aspoň takto ďaleko. Každopádne to
bol naozaj výnimočný zážitok a okrem
vystupujúcich sa bavilo aj celé publikum i
učiteľky, ktoré v ňom sedeli. Kto tento ich
minikoncert nevidel, môže veru banovať,
dobre sme si zaspievali, zabavili sa a
podporili tak dobrú vec.

Andrea Mošková, 9.B



Mikuláš nám už tradične neprináša len darčeky,
sladkosti a dobrú náladu, ale pre tých športovo
naladených je tento sviatok spojený aj s
futbalovým turnajom určeným pre mladších
žiakov. Tento rok sa tohto turnaja zúčastnili
títo hráči ZŠ Bežručova: Maťko Cobori (3.B),
Paťo Dušák (3.A), Jakub Škultéty (4.A), Adrián
Hrbáček (4.A), Samko Bednár (4.B), Lucas
Haško (3.B) Maťo Urbánek (4.A) a Martin Šamaj
(2.A). Okrem toho si každý tím vyžreboval
jedného profesionálneho futbalistu z AS
Trenčín , ktorý s nimi hral počas celého turnaja.
V športovej hale sa okrem našich futbalistov
nachádzali aj naši povzbudzovači. Boli sme to
my, žiaci so 4.C, aj s našou pani učiteľkou. Aj
keď sme súťaž o najlepší fanklub nevyhrali, boli
sme so sebou spokojní.

Bolo nás málo, ale za to sme boli véééľmi
hluční! Chlapcom sa veľmi dobre darilo a
Jakub Škultéty útočil na post najlepšieho
útočníka celého turnaja. Chýbalo mu k tomu
naozaj len veľmi málo. Naši futbalisti si hravo
poradili so súpermi zo svojej skupiny a
postúpili do semifinálového zápasu z prvého
miesta. V tomto zápase si tiež hravo poradili
so súperom a nasúkali mu 6 gólov. Hop – a boli
sme vo finále. A tak ako aj minulý rok boli
našimi súpermi chlapci zo Základnej školy
Hodžova. No vedeli by sme si predstaviť aj
jednoduchšieho súpera, ale naši futbalisti sa
nevzdávali.

Blahoželáme k úspechu !!!

Na začiatku to vyzeralo dosť zle ... Pár minút prešlo
a prehrávali sme 3:0. Ale povzbudzovanie spolužiakov
zo 4.C ich tak nakoplo, že chlapci dali jeden aj druhý
gól. Maťo Cobori ostreľoval bránu a chýbali mu snáď
centimetre k vytúženému vyrovnaniu ... A keby len
raz! No šťastie nám neprialo a vyrovnávajúci gól
neprišiel. Nevadí, aj tak sa futbalisti z Bezručky
nemali za čo hanbiť a obhájili si svoje minuloročné
tretie miesto. Aby nám nebolo ľúto, že sme
premeškali školského Mikuláša (a nie len my, ale
všetky školy, ktoré boli na turnaji), chodil Mikuláš aj
so svojimi pomocníkmi aj v športovej hale. Veľmi nás
to potešilo, a to sme ešte nevedeli, že spomínaný
školský Mikuláš na nás čakal aj v škole, za čo mu
veľmi pekne ďakujeme.

Emma Plíhalová, 4. C.



Veľmi som sa tešila, že som sa dostala
takto ďaleko v recitačnej súťaži
Hviezdoslavov Kubín. Tešila som sa, že
všetkým zarecitujem a zároveň som sa aj
bála. Ale dopadlo to dobre.
Celoslovenská súťaž sa uskutočňovala
v Dolnom Kubíne. Išla som tam s pani
učiteľkou Zuzanou Ivanovičovou, ktorá
je zároveň moja triedna učiteľka.
Cestovali sme vlakom, kde sme spoznali
divadelných hercov, ktorí cestovali na tú
istú súťaž. Taktiež postúpili z krajského
kola. Keď sme prišli do Dolného Kubína,
mali sme takú malú skúšku. O pol hodinku
to všetko prepuklo. Bála som sa. Nakoniec
do sály prišlo veľa divákov. Boli sme
rozdelení na skupiny. Ja som bola
v druhej skupine. A už sa to začína! Keď
prišiel rad na druhú skupinu vystúpili
sme na pódium. V tej chvíli mi búšilo
srdce. Sadli sme si priamo na pódium
a išiel recitovať vždy ten, kto bol na
rade. Keď prišiel rad na mňa, postavila
som sa. Pozerala som sa na divákov, ale
skoro žiadnych som nevidela, lebo v
hľadisku bola tma a na mňa svietili
reflektory. Svietili fakt len na mňa.
Začala som recitovať, a keď som
recitovala, mala som taký pocit, že som
skoro ani nevnímala, že ten príbeh
recitujem, išlo to len tak zo mňa. Keďže
som bola v kategórii, ktorá bola len
prehliadkou, výherné miesta sa
neudeľovali. No nevadilo mi to, aj tak to
bol pre mňa neuveriteľný zážitok. 3.C

Grétka Olexíková, 4.A

Volám sa Gréta Olexíková. Určite všetci poznáte
recitačnú súťaž Hviezdoslavov Kubín. A určite ju
väčšina z vás nemá rada, pretože sa musíte naučiť
nejakú tú básničku, alebo iný text. No ja mám s touto
súťažou len veľmi dobré zážitky. Podarilo sa mi vyhrať
triedne, školské aj okresné kolo v Trenčíne a dostala
som sa na krajské kolo do Bziniec pod Javorinou. Na
tejto súťaži som bola v Bzinciach pod Javorinou,
miestom, kde je pamätný dom Ľudmily Podjavorinskej,
s pani učiteľkou Oravcovou-Chochlíkovou a s mojou
maminou. Keď sme prišli na miesto, boli sme sa zapísať.
Boli tam sympatickí porotcovia. Pred recitáciou, ako
som tak počúvala druhých, mala som veľkú trému
a stále som si opakovala začiatok svojho textu. No keď
som prišla pred všetkých, predstavila sa a začala
recitovať, všetko zo mňa opadlo. Na súťaži bola veľká
konkurencia, a preto som bola prekvapená, keď
vyhlasovali výsledky. Všetkých som predbehla a skončila
prvá, a zároveň som postúpila (ako jediná) do
celoslovenského kola.

To  nie je možné, 
ja som to vyhrala!

Som hrdá 
maminka!

A

A cenu pre 
najlepšieho 
recitátora v 
najmladšej 
kategórii 
získava Grétka 
Olexíková!

Vyhlasovanie 
výsledkov a 
odovzdávanie 
cien.

Ešteže ten 
Viliam Klimáček 
napísal také 
dobré dielo.



Lietala si muška po oblohe a tak si povedala, že si
oddýchne na jednom zo stromov v lese. Pri ňom však
sedel mladý chameleón, ktorý si robil zálusk na niečo
dobré. Chcel si pochutnať, lebo bol chudý ako
špajdľa. A zrazu uvidel muchu, ako letí priamo na
neho. Ozelenel na vetvičke s kôrou, a keď sa mucha
blížila, tak odrazu zastala a povedala: „No, moc
nesplývaš na tej hnedej kôre.“ Mucha sa mladému
chameleónovi príšerne smiala a odletela vyššie do
listov. Zrazu mladý chameleón počul iba chňap!
Zakrátko z vyšších listov prišiel starší chameleón
a hovorí: „Uč sa od starších, ak chceš ozelenať, rob
to na zelenom lístí.“

Miško Kišš, 4.C

Maľuj, maľuj, maliarko,
nakresli nám vedierko.
Nakresli nám vedierko, 

ako toto mydielko. 
Mydielko ja mokré,

ako oko tvoje.
Oko preto mokré,
lebo bolo choré.

Tak náš malý maliarko,
kreslí si svoje vedierko.

Ella Šujanová, 4.A 

Z každého rožka troška:

1.Koľko má rok mesiacov?                    
a) 17 mesiacov
b) 12 mesiacov
c) 13 mesiacov                            

2.Koľko má naša Slnečná sústava planét?
a) 8 planét
b) 12 planét
c) 13 planét   

3.Čo je to Bratislava?
a) dedina
b) rieka
c) hlavné mesto Slovenska

4.Ako sa volá hlavné mesto Nórska?   
a) Praha     
b) Hron
c) Oslo

5. Prečo oslavujeme Vianoce?
a) aby sme jedli kapustu             
b) lebo sa narodil Ježiš
c) aby sme dostali veľa darčekov

6. Prečo čítame knihy?
a) aby sme si doplnili slovnú zásobu
b) aby sme videli obrázky
c) aby sme sa chválili

7.Aké sú základné farby? 
a) modrá, žltá, červená
b) biela, ružová, béžová
c) hnedá, čierna, červená

8. Koľko má hodina minút? 
a) 40 minút 
b) 60 sekúnd
c) 60 minút

9. Aké je hlavné mesto Portugalska?
a) Bratislava
b) Amsterdam
c) Lisabon

10. Aké fázy má mesiac? 
a) rožok, vajíčko, spln
b) spln, nov, prvá štvrť, posledná štvrť
c) tmavý, osvetlený

11. V akom mene je najviac samohlások ?
a) Martina
b) Júlia
c) Adriana

12. Kto zaviedol povinnú školskú 
dochádzku?

a) Milan Rúfus
b) Mária Terézia
c) Janko Matúška

13. Aké je zdravé jedlo?
a) ovocie, zelenina 
b) oriešky 
c) hranolky

Ella Šujanová, 4.A

Odpovede: 1.b, 2.a, 3.c, 4.c, 5.b, 6.a, 
7. a, 8.c,  9.c, 10.b, 11. a, 12.b, 13.a



Mikulášku, dobrý strýčku, modlím
sa ti modlitbičku ... Túto pesničku
pozná snáď každý jeden z nás. Ale
uvedomili sme si aj to či si tie
sladkosti od Mikuláša vôbec
zaslúžime? Niektorí z nás isto
áno, no niektorí ani nie. V deň Sv.
Mikuláša sa všetci tešili, pretože
ich čakala nezvyčajná návšteva.
Teda, nie všetci. Jednej jedinej
triede v škole to bolo ukradnuté
a správali sa tak, že by ich čert
hneď mohol hodiť do vreca.

Žiaci – M. Kišš, 
H.Urbanová, 
S. Mrvová, 
T. Tisová, 
D. Klačan, 
E. Plíhalová, 
J. Suliková, 
A. Dubinová

Najväčší mudrlant odpovedal. Mikulášovi nebolo viac treba, otočil sa a 
viac ho nebolo. 

Všetci pokračovali v 
začatej činnosti, len 
jedno dievča, ktoré 
malo kúsok slušnej 
výchovy zvolalo 
zdesene.

Zdalo by sa , že budú dobré aspoň pred 
Mikulášom, ale nie! Ďalej sa ohadzovali  
a krik sa ozýval po celej škole. 

Mikuláš vošiel do triedy a spolu s anjelom 
boli zhrození. Čert si mydlil ruky. 

ÚČINKUJÚCI:
Mikuláš – Ema Nemčovičová
Čert – Andrea Mošková

Anjel – Romana Maradíková
Mudrlant- – Matej Ferenec
Dobrá žiačka – Ella Šujanová



Pozrela na 
dvere a 
rozbehla sa 
za 
Mikulášom, 
anjelom a 
čertom.

Mikuláš neveril vlastným 
očiam. 

Spolu s ňou aj ostatní spolužiaci.

Celá trieda sa Mikulášovi 
osparvednila a on im odpustil.Mikuláš, aj ja

by som sa ti 
chcel

ospravedlniť.

Jediný, kto ostal 
nešťastný, bol čertík.

Nakoniec sa 
Mikulášovi 
ospravedlnil aj 
triedny 
mudrlant.



O tom, že deti z 2.B triedy vedia čo to o správnych stravovacích
návykoch a správnom životnom štýle, presvedčili i svojich
rodičov. Ako? No predsa na spoločnom stretnutí triedneho
kolektívu so svojimi rodičmi, starými rodičmi , ale i pani učiteľkou
a pani vychovávateľkou. Počas predchádzajúceho mesiaca si veľa
rozprávali k danej téme, v triede si pripravili i nástenku, výstavku
jednotlivých produktov vyrobených z jabĺčok, a práve preto
zavŕšením bola aktivita jabĺčkového kráľovstva v 2.B triede, dňa
24.10. odpoludnia. Tento deň bol nádherný, všetci zúčastnení ho
prežili v príjemnej a pohodovej atmosfére. Vďaka patrí
i maminkám, ktoré pre deti upiekli i koláčiky, ktoré boli ako inak
než upečené z jabĺčok. Veď to bol deň jabĺčkového kráľovstva!

p. uč. Mirka Koprivňanská

Jabĺčko

Bolo raz jedno jabĺčko.
Na strome mu bolo dlho.

Rozhodlo sa, že pôjde objavovať
svet. Nuž tak aj urobilo.

Skotúľalo sa do trávy a odtiaľ
na cestu. Auto ho nevidelo. Svojimi

kolesami ho prešlo. Bol koniec
jabĺčkovým objavom. Škoda ho,

mohlo ho radšej zjesť nejaké dieťa.

Andrejko B., 2. B

Ako jeden vtáčik zomrel v snehu

Bol raz jeden vtáčik a volal sa Vtáčik Dráčik.
Raz, keď bola tuhá zima, Vtáčik Dráčik poletoval
stále z jedného konára na druhý konár, aby sa
zohrial. Ale stále mu bolo tak isto zima. A keďže
mu bola tak isto zima, tak zamrzol a spadol do
snehu práve vtedy, keď snežilo. A tak sa skončil
jeho život. A to je koniec.

Barteková Anička 2.B

Deti z 2.B  o jabĺčkach  a zime napísali 
niekoľko pekných básničiek a krátkych 
textov. 

O stratenom strome 

Bol raz jeden malý stromček. Bol
osamotený a bolo mu zima. Ale raz
to bolo iné. Vytrhol si zo zeme
svoje korene a išiel sa pozrieť von.
A videl to, čo ešte v živote
nevidel. „Čo je to?“ povedal si
stromček. Videl niečo hnedé a ,
vôbec sa to naňho nepodobalo!
Nazúril sa až tak, že narazil do
druhého stromu. Obidvaja sa na
seba pozerali ako keby sa nikdy
nevideli. „Ako sa voláš?“ „Ja?“ „Ja
som ... ja neviem ako sa volám.“
„Ani ja neviem. Zvláštne, ani jeden
z tých dvoch stromov nevedel ako
sa volá.

Vianoce

Vianoce sú ako káva, 
čo celým domom rozvoniava.
Stromčeky, svetielka plus

snehová  nádielka,
to sú Vianoce.

Svet sa  ligoce šťastím.
Radosť detí z darčekov

poteší  aj starčekov.
Kapor sa na stole smeje,

všetkých dobrý pocit hreje.
Pre psíka vianočná kostička, 

mačičku poteší aj malá 
myšička.

Plameň sviečky do tmy žiari, 
všetci majú lásku v tvári.

Marina Štefániková 2.B.

Snehuliak

Jeden, dva, tri
tri gule mám
a z nich,
snehuliaka 
postaviam!
Snehuliačik malý,
žil si sám, 
hovorí si,
ako len fajn sa mám!

Bože, bože
som taký sám
čo preto urobiť 
mám?

Nájdem si suseda, 
čo tak často 
vyzvedá,
kedy bude nedeľa?

Čo nestojí za veľa!
Odpovedať?
To je veľa,
nemám ústa, ani nos.
Robím to len  pre 
radosť!!!

Tinka Duhárová, 2.B



MIKULÁŠ

Vyčistíme čižmičky 
pôjdeme spať do 

izbičky.
V noci príde Mikuláš,

na sebe má veľký plášť.
V ruke vrece sladkostí,

Ej, to bude teda 
radostí.

Bude to jak na Vianoce,
keď sa stromček 

zaligoce.
Budem rada, 

moje bruško tiež,
a ty to tiež dobre vieš.

Júlia Suliková 4.A

Mikuláš

Bolo piateho decembra, mama čistila
čižmy. Janko a Adam sa rozprávali
o Mikulášovi. Hovorili, že budú celú
noc hore a uvidia Mikuláša. Potom išli
do postele a od únavy zaspali. Ráno sa
zobudili, Janko Adamovi hovorí: my
sme zaspali! Prišli do kuchyne a mali
plné čižmy sladkostí.

Jančo Matúš 2.B

6. december. Čo by to bolo za deň, keby
na tabuliach neboli napísané „Na svätého
Mikuláša, neučí sa, neskúša sa ...“ A
samozrejme, keby po chodbách našej
školy nechodil Mikuláš so svojimi
pomocníkmi - anjelmi a čertíkmi.
Dobrým deťom dávali čokoládové lízanky
a nezaobišli sme sa ani bez krásnych
srdiečok na našich lícach a čiernych
šmúh po celej tvári.

Bim – bam – bom 
Mikuláš

Bim - bam – bom .
Počuje to celý dom.
Počuje to lúka, les,
Mikuláš k nám prišiel 

dnes.

Miška Compeľová, 2.B

Mikulášovi sme spievali, recitovali, čakali sme naňho
s veľkými očakávaniami ... Akí budú anjelici? A čo
čerti? Budú moc zlí? Nikto nevedel kedy sa u nich
Mikuláš zastaví a niektorí sa báli, či na nich náhodou
nezabudol. No našťastie to mal Mikuláš veľmi dobre
spočítané a všetko stihol .



7.

Kde bola, tam bola, bola tá čo nebola,
skrátka, bola jedna opica, ktorú otravovala
jedna špinavá blcha. Jedného dňa opica
chytila blchu a odhodila ju. Keď opica jedla
banány priskackala k nej blcha a vraví:
„Budem ti pomáhať.“ Opica odpovedala:
„Dobre. Ale ako?“
„Každý banán pred tebou ochutnám a poviem
ti či nie je zlý.“ Opica sa zamyslí a povie:
„OK.“ Keď opica šla jesť, prišla blcha
a začala ochutnávať. Keď bola plná až na
prasknutie povedala. „Banány sú skvelé.“
Opica teda začala jesť.

16

Nájdi cestu pre opičku, 
ktorá  sa veľmi chce 
dostať k banánu. Pozor, 
správna cesta je len 
jedna! 

O hodinu, možno o dve začalo opicu veľmi
bolieť brucho a ona nechápala prečo. No
netrvalo dlho a opici všetko došlo. Prišla na
to, že ju blcha oklamala. Nahnevala sa na
blchu a povedala. „Banány neboli skvelé!“ „Ale
boli,“ povedala blcha. „Pred tým, ako som sa
o to nepostarala. To ja som ti ich zašpinila.
Vieš, milá opica, špina nám je bližšia ako
čistota ale ty si to nechcela pochopiť!“ A
viac blchy nebolo. Nato opici svitlo.
NETREBA KAŽDÉMU HNEĎ PODAŤ
VŠETKÝCH PRSTOV PÄŤ!!! Poučila sa a už
nikdy nedôverovala hocikomu koho strela!

Matej Ferenec, 4.C

1.

2.

5.

4.

3.

6.

8.

9.

10.

11.

12.

1. Druh sovy.
2. Poľovnícky pes.
3. Samica koňa.
4. Vlak, ktorý ide

rýchlo.
5. Vodný živočích.
6. Opak slova dcéra.
7. Drobné inak.Vylúšti si tajničku! 

8. Mňamka pre myši.
9. Lyžujeme sa na ...
10. Vták s bielym bruškom.
11. Pri oblakoch.
12. Drobnučká.

Viktor sa vráti domov od
zubára a mama sa ho hneď
pýta: „Viktor, ešte ťa bolí
ten zub?“
„Neviem, ten pán doktor si
ho totiž nechal u seba.

Pán doktor, pán doktor, 
ľudia ma ignorujú! Hm-
ďalší prosím!

Babka hovorí vnučke:
Maruška, ak nebudeš poslúchať, 
zožerie ťa vlk.
Dievčatko: Ale babi, nezabudni,
koho zožral najskôr. 

L. Laurinčíková, 4.A



- Aký je rozdiel medzi väzením a 
školou?
- ???
- Keď ste vo väzení, aspoň viete, za 
čo sedíte!

L. Laurinčíková, 4.A

Mamička hovorí: 
- Juro, umy si ruky kým pôjdeš do 
školy!
- Načo? Veď aj tak sa tam 
nebudem hlásiť.

Matej Ferenec, 4.C

Viete prečo si slon lakuje nechty?
- Nie? Predsa aby sa schoval v lentilkách. A videli 
ste už slona v lentilkách? 
-Nie? No vidíte ako dobre sa kryje!

Júlia Suliková, 4.A

Rozprávajú sa dvaja kamaráti:
- Pôjdeš zajtra Janovi na pohreb?                                                                       
- Ani ma nehne! Veď ani on na môj nepôjde!

Matej Ferenec, 4.C

C

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Tento aj minulý rok som sa rozhodla, že budem chodiť na
bedminton. Je to krúžok, ktorý je na našej škole, takže
nemusím nikam ďaleko chodiť. Na bedminton chodíme do našej
školskej telocvične. Tento krúžok má dve rôzne varianty -
krúžok alebo klub. Ja chodím na krúžok. Krúžok je v pondelok
a klub vo štvrtok. Na krúžku nás učí tréner Gašparovič. Je
veľmi dobrý a aj odborník. Veľa nás toho už naučil. Minulý rok
nás na krúžku bolo asi 7, ale tento rok nás je 12 alebo 14.
Tréner nás tento rok učí skoro to isté ako minulý, ale svoju
techniku stále zdokonaľujeme, takže máme pocit, že vieme
stále o niečo viac. Keď stíhame tak po tréningu si zahráme vlk
a ovce. Na bedminton chodím s mojou najlepšou kamarátkou
Ninkou Mikitovou. Keď mám čas, tak chodím trénovať aj mimo
krúžku so svojím strýkom a budúcou tetou. Najčastejšie
chodievame na bedminton na Ostrov. Našla som si tu aj nové
kamarátky, ktoré tiež poctivo trénujú. Myslím si, že to nie je
zahodený čas, ale dobre strávené voľné chvíle, pri ktorých sa
zabavím s kamarátmi, spolužiačkou alebo aj s rodinou. Je to
šport, ktorý môžu rovnako dobre hrať chlapci aj dievčatá.

Tento krúžok ma veľmi baví.
Ak máte radi šport a zábavu,
tak Vám tento krúžok veľmi
odporúčam. Dúfam tiež, že
bedminton zostane v ponuke
krúžkov ešte veľmi, veľmi
dlho.

Ella Šujanová, 4.A



Rozhovor s Richardom Lintnerom, brankárom Adamom Nagyom a Tomášom Klímom.

Ako hodnotíte dnešný zápas?
T. Klíma: Tak chceli sme 3 body a nemáme ich, takže nie sme veľmi spokojní. 

Ako ste sa dostali k hokeju? 
R. Lintner: Môj otec bol futbalista a keď som mal 6 rokov, plánovali sme, že začnem tiež športovať. 
Ale v Trenčíne bola iba hokejová prípravka. Tak sme sa rozhodli, že začnem chodiť na hokej, a keď 
bude správny čas tak začnem s futbalom, avšak nikdy k tomu nedošlo.
T. Klíma: Keďže môj dedko, otec aj strýko hrali hokej, bolo jasné, že ja aj môj starší brat začneme 
tiež. Začínali sme spolu a trénoval nás náš otec. Hokej ma od začiatku veľmi bavil, takže ma do toho 
nikto nemusel nútiť. 

Na hokejovom štadióne sa v priebehu novembra
odohrávala už druhá akcia rovnakého názvu –
Škola fandenia. Kým minulý rok išlo najmä o
zábavu a hokejový zápas sa hral medzi
futbalistami a hokejistami, tento rok išlo o
klasický ligový zápas medzi Duklou Trenčín a
slovenskou dvadsiatkou. Žiaci boli na zápas
pozvaní a v rámci reklamy dostali všelijaké
mávatká a podobné veci, s ktorými mohli fandiť.
Nešlo len o ligový zápas, ale aj o sprievodný
program, ktorý vypĺňali slovenskí speváci a
speváčky ako napr. Twins, Tomáš Bezdeda a
podobne.

Kým sa žiaci zo všetkých trenčianskych škôl bavili,
hokejisti Dukly Trenčín išli na ľade dušu vypľuť. Zápas
sa dostal až do predĺženia a v ňom slovenská dvadsiatka
strelila víťazný gól, čím si zaistili víťazstvo nad Duklou.
Po zápase sa väčšina žiakov odobrala do školy alebo
domov, ale my z redakčnej rady sme pokračovali v
začatom. Po zápase sa totiž odohrávala tlačová
konferencia, na ktorej boli profesionálni športoví
novinári, tréneri oboch tímov, no a my. Redakčná rada
Záškoláčika. Nikdy sme na takej tlačovke neboli, a tak
sme sa učili od skúsenejších. Mali sme pripravených
niekoľko otázok na hráčov. Preto sme si počkali na náš
čas a potom sme to vybalili J. Všetko, čo sme sa
dozvedeli vám prinášame v tomto článku.

Ema Nemčovičová, 9.B

Jasné, podpis 
vám s radosťou 

dám. 

Fotenie po 
tlačovej 
konferencii. 

Hlavní aktéri  
dorazili a 
tlačová 
konferencia sa 
mohla začať. 



Kto bol / je vaším vzorom?
R. Lintner: Vzory musíme mať stále, inak by sme
sa nemali prečo zlepšovať. Keď som bol malý, môj
vzor bol Peter Bondra.
T. Klíma: Môj vzor je môj strýko, ktorý hral
v Amerike, v NHL a má aj prsteň zo Stanley cupu.
Rád by som docielil niečo ako on.
A. Nagy: Môj bol Dominik Hašek, vlastne ani
neviem prečo, asi preto, lebo keď som bol menší
páčila sa mi jeho prilba (smiech). No a keď som bol
starší, už som pri ňom zostal.

Venujete sa vo voľnom čase aj nejakým iným
športom?
T. Klíma: Okrem hokeja sa nevenujem ničomu,
občas chodíme do kina alebo si niekam sadnúť, ale
väčšinou iba oddychujem.
A. Nagy: Okrem hokeja na iné športy nie je veľa
času, iba v lete nejaké doplnkové v rámci letnej
prípravy.
R. Lintner: My sme taká golfová partia, takže keď
vyjde čas, vždy medzi sebou súťažíme do krvi, aj
keď hráme len o nejaké jablko alebo pomaranč
(smiech).

Aký je Váš najsvetlejší hokejový okamih?
R. Lintner: Ja poviem tak za všetkých, najsvetlejší
ešte len príde.

A taký doterajší?
T. Klíma: Keď sme s chalanmi povyhrávali tituly, 
vtedy sme boli super partia.
A. Nagy: Účasť na majstrovstvách sveta do 20 
rokov.
R. Lintner: Môj prvý gól v NHL, vtedy som mohol 
skončiť. Bol to môj sen a ja som si ho splnil.

Ako ste sa dostali k svojej prezývke „Citrón“, 
pán Lintner?
R. Lintner: Táto prezývka je po otcovi a bolo 
dokonca obdobie, keď ma spoluhráči a ľudia 
z hokeja nepoznali po mene.

Našli ste si v hokejovej brandži kamarátov?
T. Klíma: My sme kamaráti všetci.
R. Lintner: Ja vždy hovorím, že doma máme 
jednu rodinu a mužstvo je naša druhá rodina.

Tréner 
Dukly 
Trenčín, 
Róbert 
Kaláber
a Orange 
20, 
Ernest 
Bokroš.

Ako často mávate tréningy?
T. Klíma: Cez sezónu je to každý deň.

Dodržiavate nejaké diéty?
A. Nagy: O svoje telo sa musíme starať, keďže si
ním zarábame a myslím, že ten kto to nedodržiava,
škodí iba sám sebe.
R. Lintner: V dnešnej dobe je v športe obrovská
konkurencia a keď sa chce človek presadiť, musí
naozaj dodržiavať životosprávu a diétu, pretože to
je základným bodom toho všetkého, bez toho to
nejde.

Ako vyzerá zápasový deň hokejistu?
R. Lintner: Je to stále to isté, ráno rozcvička,
raňajky, väčšinou sa ide na 35 – 40 minút na ľad
a potom obed, väčšina si ide ešte na hodinku pospať.
Keď vstanú, najedia sa, idú na štadión a tam už
prebieha klasická 2-hodinová príprava.

Čo vás na hokeji najviac baví?
T. Klíma: Víťazstvá (smiech).
A. Nagy: Všetko. Hokej je nádherný šport. Ja
hovorievam, že tomu, kto vymyslel hokej, by som dal
Nobelovu cenu.

Sledujete v televízii nejaké športové
prenosy?
A. Nagy: Veľmi nie, pretože slovenská
extraliga sa hrá vtedy, keď hráme my
a NHL tiež nie, pretože sa hráva v noci a my
sa musíme vyspať.
T. Klíma: Ak máme sem-tam cez deň nejaké
voľno, občas si pozrieme KHL.
R. Lintner: Keď som v zahraničí, som
zväčša bez rodiny, takže mám veľa času, tak
pozerám všetky zápasy, ktoré idú v televízii.

Aká je v zahraničí atmosféra medzi tímami?
R. Lintner: Tak napríklad obedy a večere sú vždy v jednej veľkej miestnosti. Na začiatku sedia
mužstvá pokope, ale o takú hodinku neskôr sú už všetky reprezentačné bundy všelijako popletené,
pretože bývalí spoluhráči spolu debatujú. R. Maradíková, E. Nemčovičová. A. Mošková, 9.B



Prečo ste sa rozhodli podporiť túto akciu?
Moji dobrí kamaráti Rišo Lintner a Rasťo 
Pavlikovský ma poprosili, aby som prišiel 
zaspievať. Keď som sa dozvedel, že v obecenstve 
budú žiaci z rôznych škôl, veľmi ma to nadchlo 
a rozhodol som sa, že prídem. 

Takže sa Vám tu páčilo?
Páčilo sa mi veľmi, milujem hokej a chodím ho 
hrávať.

Máte nejaký obľúbený hokejový klub?
Som Žilinčan, takže fandím Žiline. A samozrejme, 
že sem-tam budem aj Trenčínu fandiť.

Chodíte na zápasy?
Keď mám čas, tak áno.

Takže sa venujete športu?
Chodím hrávať hokej a futbal, to je také moje 
hobby. Ako 15-ročný som sa venoval kickboxu, ale 
iba pre kondičku.

Ale teraz sa asi viac venujete umeniu ako 
športu, nie?
Veľa ľudí sníva o tom, že by chceli robiť niečo 
iné, možno niektorí hokejisti chcú napríklad hrať 
na bicie alebo na gitaru a speváci naopak chcú byť 
športovcami. Samozrejme, že hudbu milujem, je 
u mňa číslo jeden, ale bez hokeja si tiež neviem 
predstaviť život. Je fajn sa vypotiť, vyčistiť 
myseľ, zabudnúť na zlé veci, udržiavať si 
kondičku, preto je šport dôležitý. A aspoň mi 
nezostáva čas na sprostosti.

Keby vám náhodou nevyšla umelecká kariéra, je 
možné, že by ste sa venovali športu?
Neviem, môj otec bol síce veľký športovec, ale 
mne nechal voľnú cestu. Našťastie. Možno by som 
bol dobrým športovcom, ale skúšať to pre istotu 
nebudem.

Popri rozhovore s hokejistami sme zahliadli aj
bývalého úspešného súťažiaceho v súťaži
Superstar a terajšieho slovenského speváka,
Tomáša Bezdedu. No neboli by sme redakčná
rada, keby sme sa nechopili príležitosti a
nevyspovedali tohto mladého speváka. Musím
podotknúť, že nám ochotne odpovedal na
všetko, čo sme sa pýtali a nemal najmenší
problém venovať nám kus zo svojho času.
Vôbec mu pritom neprekážalo, že zopár ľudí
už čakalo len naňho. V nasledujúcom článku si
prečítate, s čím všetkým sa nám Tomáš
zdôveril.

Andrea Mošková, 9.B

Čo vám dala súťaž Superstar?
Dala mi možnosť odprezentovať sa, vďaka nej
môžem robiť hudbu. Niekedy je jedno, ako
človek skončí vo finále, dôležité je, čo robí
potom. Ja momentálne vydávam tretí album.

Aký je váš umelecký vzor?
Fredie Mercury, David Gilmour z Pink Floyd,
mám rád aj U2, Coldplay. Zo slovenských kapiel
Tublatanka, No Name, Elán.

A z terajších interpretov, napr. Justin
Bieber? Aký máte naňho názor, odsudzujete
ho alebo je podľa vás v pohode?
Nie, nie, ja ho neodsudzujem, myslím si, že
veľa ľudí mu nepraje preto, lebo sa páči
dievčatám, je to sympatický mladý chalan.
Nepoznám síce je tvorbu, je mi známe len to
meno, ale fandím mu. Ja fandím každému
človeku, ktorý chce niečo dosiahnuť, ktorý sa
venuje niečomu zmysluplnému. A spev či hudba
je určite to niečo zmysluplné.

Vážny rozhovor medzi Tomášom a nami.

Takže určite neľutujete, že ste sa dali na
umeleckú dráhu?
Určite nie, mňa to baví. Gitara je ako moja
frajerka (smiech).

A hráte aj na nejaký iný hudobný nástroj?
Dva roky som hral na klavír, ale potom som sa
zameral len na gitaru, nedalo sa naraz venovať
obom nástrojom na rovnakej úrovni. Keby som
ostal pri klavíri, trpela by hra na gitare. Takže
tak.



*zážitky za bránou školy * zážitky za bránou školy * zážitky za bránou školy * 

*tajnička* tajnička * tajnička * tajnička *

*od nás pre nás*o nás pre nás* od nás pre nás* od nás pre nás* od nás pre nás

Chodíte aj na nejaké koncerty vo voľnom čase?
Áno, bol som na koncertoch Joea Cockera, Rogera
Watersa z Pink Floyd, Anastacie, Madonny, taktiež Davida
Gilmoura z Pink Floyd.

Čo pokladáte za najväčší úspech vo vašej kariére?
Mám 27 rokov, vydávam tretí album, pre mňa je najväčší
úspech, že môžem v tejto ťažkej dobe robiť to, čo ma
baví.

R, Maradíková, E. Nemčovičová, A. Mošková, 9.B

Vitajte v škole prváci! Určite sa vám tu, na novej škole
veľmi páči. Naučili ste sa veľa nových informácií. Už
viete čítať, písať, počítať... Máte nových učiteľov
a učiteľky. Ja si na svoj prvý deň v škole veľmi dobre
pamätám. Sedela som v prvej lavici, s mojou dobrou
kamarátkou. Hneď som si tam našla aj ďalšie
kamarátky. Niektoré som už poznala so škôlky. A teraz
mám pre vás nejaké otázky z matematiky
a slovenského jazyka. Tak nech sa páči, tu ich máte a
dúfam, že ich vyplníte ľavou zadnou!

Adrianka Dubinová, 4.A

Vyrieš príklady.                                                                       

2+2=    

5+5=

15+3=                                          

10+10=

17+3=

4 + 4= 

6+7 =

Napíš čo je to:

_ _ _ _ _             _ _ _ _ _ _         _ _ _ _ _          _ _ _ _

11 + 7=

5+3= 

14+6=

13+ 2=                           

* vtipy * vtipy * vtipy* vtipy 
Šéf príjme blondínku ako upratovačku.
- Ako prvé hneď umyjete podlahu vo
výťahu!
- Hm ... a to na tomto poschodí alebo na
všetkých?

Hovorí podnikateľ svojmu
zamestnancovi:
- Vy ste, pán Novák, veľká opora našej
firmy. Neviem, ako by sme bez vás
vydržali, ale v budúcom mesiaci to
chceme skúsiť.

*tajnička* tajnička * tajnička *

S Š K O L A O G N
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S L M Z D A B Y E

T M R Á Z K L E R

O   K T Ó B E R Ch R

Jesenná osemsmerovka
Hľadaj nasledovné slová:
September, október, november, jeseň,
prázdniny, škola, suchý list, gaštany,
orechy, chlad, mráz, zima , med

Matej Ferenec, 4.C

Mamička oznamuje synčekovi:
-Jožinko, budúci rok už budeš v druhej 
triede. Takže už budeš môcť aj 
utierať riad...
-Ou, tak to radšej prepadnem ...!



Jedným z nevšedných podujatí, ktoré sa organizujú
na našej škole je takzvaná Tajomná noc alebo Noc
plná strašidiel. Prváci a druháci, ktorí sú na túto
Tajomnú noc pozvaní, sa na ňu už veľmi dlho vopred
tešia. Veď prečo by aj nie, keď pani učiteľky pre
ne vždy pripravia skvelý program, čaká ich cesta
odvahy a po nej certifikát o tom, že sa neboja
strachu. No a po tomto všetkom ich čaká to
najlákavejšie. Zaliezť do spacákov a spať v škole.
Určite to nie je večer plný odmien len pre žiakov,
ale aj pre ich rodičov, ktorí majú po dlhej dobe o
jedno dieťa menej alebo majú večer len pre seba.
Už som spomenul, že táto akcia je len pre prvákov a
druhákov, no tento rok sme sa na nej ocitli aj my,
žiaci 4. B s našou pani učiteľkou Vancovou. Ako je
to možné? To všetko a ešte viac sa dočítate v
ďalších článkoch venovaných Tajomnej noci.

Dávidko Klačan, 4.B

Útok na školu 
sa môže 
začať!

Dostatočne 
nabalený a 
vyzbrojený proti 
strašidlám!

O strašidlách

Bola raz jedna baba,
volala sa Ježibaba.
Ďalšie strašidlo
bolo Zlobidlo,
všade niečo vyviedlo.
Keď sa títo dvaja
stretli,
veľa toho vyviedli .
Boli to dobrí kamaráti.
Nemusíte sa báť deti.
Tieto strašidlá chodia
strašiť iba na Hallowena.
No nie je to moja vina.
Všetci majú spoločné ,
že sú to strašidlá nočné.
V noci síce vyvádzajú,
neboj teba radi majú!
Už sa s tebou rozlúčim.
A dúfam že ťa poteším.

Timea Tisová, 4.A

Na Strašidelnej noci sa zúčastnili prváci, druháci a 4.B.My sme tam
išli preto, lebo sme vyhrali zber papiera. Museli sme tam prísť
v maskách. Program sa začal tým, že nás hromadne vpustili do
školy. Prezliekli sme sa a išli sme do svojich tried. My štvrtáci sme
sa upravili a išli sme predstavovať svoje masky. Každý si musel
pripraviť básničku alebo hádanku ku svojej maske.
Predstavili sme sa, a potom sme spievali pieseň Hej, hej strašidlá.
My sme mali potom diskotéku v maskách. Po diskotéke bola večera.
Nasledovala prechádzka po tajomnej ceste. My sme ju otvárali.
V 1.A nás čakala pani učiteľka Ivanovičová a povedala nám kade
máme ísť. Išli sme po jednom. Ako prvá nás nastrašila pani
Chochlíková, čakal tam aj Mikuláš a pani Ripková tam tiež strašila.
Každý musel ísť cez šatne k zadnému vchodu, od neho na prvé
poschodie. Medzi tým tam nebola žiadna pani učiteľka ani strašidlo.
Až na prvom poschodí niečo jasne zažiarilo, a potom sa nám
prihovárala pani Mišíková : Poď sem, poď sem! Podpíš sa, podpíš sa!
Keď sa deti podpísali pani Mišíková nás poslala do 3.A. Tam bol
koniec. Potom bolo pokračovanie disko. Po diskotéke sme išli spať.
Ale nie úplne! Ešte sme pozerali film. Ráno sme vyhodnocovali kto
bol najlepšie strašidlo – najlepšia maska. Potom sme išli dolu do
vestibulu. Tam nás čakali rodičia.

Dávidko Klačan, 4.B



Ahojte !

Ja som jeden zo svedkov školského kola
Trenčianskych hodín a musím povedať, že to bolo
naozaj super! Boli tam 3 kategórie: 1.-3. ročník, 4.-6.
ročník a 7.-9. ročník. Najskôr sme sa rozspievavali
a potom sa to začalo. Tohtoroční 4. mali výhodu,
neboli tam žiadni starší ako oni, ale aj tak to bola
najsilnejšia kategória, pretože v nej bolo najviac
dobrých spevákov. Ako porota boli naše učiteľky
a nachvíľu sa zastavil aj pán riaditeľ. Keď sa
dospievalo, pani učiteľky sa poradili a bolo
vyhodnotenie. V prvej kategórii bola prvá Saška
Kudláčová z 3.B, v druhej bola prvá Laura
Laurinčíková zo 4.A a v tretej kategórii Nataša
Farkašová z 8.B. Na záver sa odovzdali ceny. Snáď
nás budú dievčatá dobre reprezentovať na okresnom
kole.

Miško Kišš, 4.C

Nádejní speváci a speváčky z našej drahej Bezručky!

Ak ste neboli na Tekvičkovej slávnosti, môžete 
sa o nej dozvedieť viac z týchto otázok 
a odpovedí.

Boli ste na Tekvičkovej slávnosti po prvý raz ?
Ella: Bola som tam už druhýkrát.

Páčilo sa ti tam ?
Áno, veľmi.

Bolo tam veľa detí ?
Ella: Áno.

S kým si tam bola?
Terezka: Bola som tam s mojou sestrou, mamou 
a kamarátkou.

Je tvoja tekvička parádnica ?
Terezka: Áno. Nazvala som ju „Baby star“.

6. Pomáhali vám aj rodičia ?
Nikolka: Áno, ale iba s vyrezávaním.

Malá tekvička

Bola raz  vecička maličká.
Čo to bolo?
Tekvička!

A volala sa Sonička.
Bola taká malá, maličká,
že  všetci iba smiali sa.

Ona si však myslela svoje,
že byť malá má výhody svoje.

Raz, keď išli vyrezávať 
jej  kamarátku dobrú
prišla jej porozprávať

tú nehodu veľkú.
Hneď  začali plánovať,
ako kamarátku Máriu 

zachovať.
Tá maličká Sonička
Bola ako soľnička.
Schovala  sa za ňu.

Mária bola zase veľká,
ako  dutý strom 

a tá sa schovala doň.
Tam ich nikdy nenájdu!

Vylezú  až v sobotu!

Hanka Urbanová 4.B

12.11. 2013 od 15:30 sa pre deti z družiny uskutočnila Tekvičková
slávnosť. Ja som na ňu išla aj s mojimi spolužiačkami Nikolou Nemcovou
a s Hankou Bosou. Tekvičky sa dali robiť len vtedy, ak bol s každým
dieťaťom nejaký rodič! So mnou teda bola babka. Mali sme malú
tekvičku, a tak sme vyrobili malé dievčatko. Na jednom stole boli
všelijaké ozdoby. Mašle, drôtiky a aj nožnice. Naša tekvička bola tvrdá,
a tak sme si museli na vyrezávanie požičať lepší nožík. Použili sme aj
lístie, špáradlá a gaštany. Niektorí ju aj maľovali. Všetky tekvičky boli
pekné. Keď sme ju mali hotovú, zobrali sme si ju domov. Bolo to super.
Nabudúce by som chcela ísť opäť.

Ella Šujanová, 4.A
23



S našimi súťažiacimi sa tento rok opäť
neroztrhlo vrece. Na to, koľko žiakov máme
na škole, sa zaspievať ľudovú pieseň odvážilo
len 13 detí. Klobúk dole! Súťažiaci zaspievali
vždy jednu pieseň z okolia Trenčína a jednu
pieseň z akéhokoľvek iného regiónu. Tak
poďme na výsledky.

PRVÁ KATEGÓRIA – školské kolo
1. miesto – Alexandra Kudláčová, 3. B
2. miesto - Alica Adamaťová, 2. B
3. miesto – Katarína Kaščáková, 3.B 

DRUHÁ KATEGÓRIA – školské kolo
1. miesto – Laura Laurinčíková, 4.A
2. miesto – Gréta Olexíková, 4.A
3. miesto – Matej Ferenec, 4.C 

TRETIA  KATEGÓRIA – školské kolo
1. miesto – Nataša Farkašová, 8.B
2. miesto – Michaela Szturcová, 7.B
3. miesto – Natália Husárová, 9.A

A ako sa nám darilo na okresnom kole:
- Alexandra Kudláčová – 3. miesto
- Gréta Olexíková – špeciálna cena poroty
- Michaela Szturcová – 2. miesto
-Nataša Farkašová  - špeciálna cena poroty 

Kategória 1A – Martin Sokolík, 7.B – 1. miesto
- Jaroslav Kačina, 5.A – 2.miesto
- Samuel Vargha, 6.A – 3. miesto

Kategória 1B – Karin Krížovská,  8.B – 1. miesto
- Saška Kianičková, 8.A – 2.miesto
- Andrea Mošková, 9.B – 3. miesto

Kategória  1C – Nikola Janigová,  7.B – 1. miesto
- Lukáš Gacko , 8.B – 2.miesto

1. miesto – Andrea Mošková, 9.B
2. miesto – Kristína Raganová, 9.B
3. miesto – Dominik Krasuľa, 9. B
4. miesto – Karin Novotná, 9. B, 

- Tereza Tisová,  8.B    

Ocenená práca – Maroš Krága, 8.B

Milí žiaci,
určite sa vám už stalo, že ste niekedy neboli naučení a schytali ste guľu. Preto vám
naša redakcia pre veľký úspech opäť ponúka 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
2013/2014. S týmto lístkom vám pani učiteľka odpustí zabudnutú úlohu alebo pomôcku,
alebo vás nevyvolá odpovedať.

2013/2014

domáca úloha, zabudnutá pomôcka, odpoveď

domáca úloha, zabudnutá pomôcka, odpoveď

2013/2014

Kateg. A- 1. miesto - Marcel Zverbík, 9.B
2. miesto – Martin Krištof, 8.A
3. miesto – Katka Bosá,  8.B

Kateg. B - 1. miesto - Hugo Celler, 7.A
2. miesto – Damián Glončák, 7.A
3. miesto – Ivana Hladká,  6.B


