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Veľká škola, veľa detí.
Školský rok nám rýchlo letí.
Slovenčina, matika,
dejepis a litika.
Na matike počítame
rôzne príklady.
Na slovenčine učíme sa
pravopisu základy.
Aj krúžky my navštívime,
radi sa tam zabavíme.
Dostaneme vysvedčenie.
Je to naše hodnotenie,
čo sme sa zas naučili,
že by sme to využili.
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Alenka Večerová, 5.A

Ak sa vám páčilo minulé
číslo nášho časopisu, tak
z koncoročného padnete
na zadok. Nájdete tu veľa
zaujímavostí zo školského
života, ale aj spoza brány
našej školy. Dozviete sa
o
našich
úspechoch,
aktivitách a môžete sa
zabaviť
na
vtipoch
a krížovkách, ktoré sme
pre vás pripravili.
Nevieme ako vy, ale my
dve sa už veľmi tešíme na
prázdniny. No, má to aj
svoje
nevýhody
NEUVIDÍME SA VIAC
AKO DVA MESIACE!!! Na
spríjemnenie našich chvíľ
si však určite zoberieme
tento
super
časopis.
V júni budeme mať asi
ešte
veľa
námahy
s
opravovaním
našich
úžasných známok, ale
zostávajúce
mesiace
určite venujeme čítaniu
našich výtvorov.
Naša redakcia by vám
určite
odporučila
prečítať si články ako
Noc s Andersenom,
interview s členmi našej
školskej kapely End of
Shame a zaujímavý článok
Žite naplno a správne!
Tým nechceme povedať,
že ostatné články nestoja
za prečítanie. Dúfame, že
si každý z vás nájde
niečo, čo ho zaujme
natoľko, že si to prečíta
aj viackrát.
A
nakoniec
vám
prázdniny plné radosti
a smiechu prajú
Saša Šestáková,
Natália Husárová
a celá naša redakcia

Školská kapela End of Shame (s. 3)
Valentínsky florbalový turnaj (s. 8)
Pyžamová párty (s. 10)
Gitarový workshop (s. 11)
Noc s Andersenom (s. 14)
Deň detí (s. 22-24)

Zážitky za bránou školy
Pasovanie prvákov (s. 4)
Modelovali sme zajačikov (s. 9)
Videli sme Princeznú na hrášku (s. 16)
Výtvarná v galérii (s. 20)
Golf (s.20)

Naša tvorba
Básne (s. 2, 7, 16)
Príbehy : Vznik jantáru (s. 5)
Objavenie svojich detektívnych
schopností (s. 8)
Neznámy prach (s. 18)
Svetložrúti (s. 18)
Komiks Doučovateľka (s. 12,13)

Čo nás hnevá
Sú bez domova (s. 4)

O nás
Historický krúžok (s. 5)
Žiacke múdrosti (s. 10)
Žite naplno a správne! (s. 11)
Otvorená hodina v 1.C (s. 15)
Čítali sme s Osmijankom (s. 17)

Čo sme zažili
Lyžovačka v Taliansku (s. 6.)
Parádna lyžovačka (s. 6)
Valentín na chirurgii (s. 7)
Jarné prázdniny (s. 7)
Prvý apríl (s. 15)

Vieme po anglicky
Spring holiday (s. 6)
My pet (s. 7)
Crossword (s. 19)

Učíme sa nemčinu
Tajničky (s. 9, 18)

Naše úspechy v súťažiach (s. 21)
Technická olympiáda
Hviezdoslavov Kubín
Vesmír očami detí
Píšem, píšeš, píšeme...
Fyzikálna, biologická a dejepisná
olympiáda

Zábava
„Zvieracia“ tajnička (s. 4)
Logické hádanky (s. 5)
Vtipy (s. 5)
Ruské slovíčka (s. 20)

21. január 2011 bol pre našu školu
významný deň. Naši žiaci sa naň dlho tešili.
Naša školská hudobná kapela End of Shame
mala svoj prvý koncert v hudobnej
učebni. Koncert mal medzi všetkými veľký
úspech a dokonca bol aj so špeciálnymi
efektmi. My vám prinášame rozhovor s členmi
kapely
Matúšom
Kocincom,
Terkou
Kavalírovou, Maťom Dohňanským, Dandym
Lukačkom a s Adamom ( Cmorom) Šlesarikom.
Prezradili nám niečo o vzniku kapely a ich
dojmoch z koncertu v Piano Clube. Naša
redakcia bola na ich skúške, ktorá sa nám,
mimochodom, veľmi páčila. :D
Ako ste sa dostali k hudbe?
Matúš: Prostredníctvom pani učiteľky
Ivanovičovej a už 4 roky hrám na gitare.
Maťo: Od malička som chcel hrať na bicie.
Keď som raz videl bicie, vedel som, že to je
to, čo chcem. Hrám 1,5 roka.
Dandy: Odmalička ma fascinovala gitara. Tak
som na ňu začal hrať.
Terka: Spevu sa venujem od štyroch rokov.
Môj talent objavila pani učiteľka v škôlke.
Spievanie ma veľmi baví a chcela by som sa
mu venovať aj v budúcnosti.
Cmoro: Na gitaru ma nahovoril dedko.
Postupne som prešiel od gitary na bassgitaru.
Ako vznikol nápad založiť školskú kapelu a
ako ste sa dali dokopy?
Matúš: Prostredníctvom projektu Comenius. V
talianskej škole mali hudobnú učebňu, ktorá
ma fascinovala a prinútila zostaviť kapelu.
Našli sme sa tak, že každý z nás hral na
nejaký hudobný nástroj a každý máme jeden
spoločný záujem – hudbu.
Kto vymyslel názov kapely?
Matúš: Vymyslel som ho ja a bol to tvorivý
nápad mojej mysle. Ten názov sa mi
jednoducho zapáčil.

Ako často mávate skúšky?

Cmoro: Každý utorok, štvrtok a piatok.
Od akých kapiel alebo hudobníkov čerpáte
inšpiráciu a prečo?
Matuš: Zatiaľ sme revivalová kapela. Hráme
Nirvanu, Green Day, Paramore, The Cranberries...
Táto hudba sa nám páči.
Nedávno ste mali váš prvý koncert v hudobnej
učebni. Ako sa vám páčil?
Cmoro: Bol super. Za koncert vďačíme najmä
pánovi riaditeľovi. Taktiež ďakujeme za
poskytnuté priestory, nástroje a veľkú podporu.
Maťo: S fanúšikmi sme boli veľmi spokojní.
Váš prvý veľký koncert bol v Piano Clube. Aké
ste mali pocity, nemali ste trému?
Terka: Naše pocity boli zmiešané. Nervozita pred
koncertom, ale zato aj veľké očakávanie, či sa
budeme ľudom páčiť. Vystupovať na javisku pred
ľuďmi bolo úžasné a čím ďalej tým viac sme si to
užívali. Koncert dopadol výborne a boli sme veľmi
radi, že sme zožali veľký úspech a nadšenie
divákov.
A na záver dôležitá otázka. Aké sú vaše ciele,
ambície do budúcnosti?
Dandy: Chceli by sme vydať niekoľko úspešných
hitov.
Terka: Chcela by som, aby nás spoznalo veľa ľudí,
ktorým sa bude páčiť naša hudba. Budeme sa
snažiť vyjsť všetkým v ústrety.
Táňa Závodská, 8.A
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Žiaci 1.A, 1.B a 1.C boli 28. januára 2010
pasovaní
za
kráľovských
rytierov
na
Trenčianskom hrade. Prevzali si svoje prvé
vysvedčenia z rúk kráľa Mudroslava a jeho
dvornej dámy a zložili slávnostný sľub.
My sme zisťovali, ako tento zaujímavý deň
prežívali svojimi detskými srdiečkami.

Rebeka Barboráková, 8.A

Viete aké zviera dokáže dosahovať v behu na krátku
vzdialenosť rýchlosť až 100 km za hodinu? Ak nie,
stačí vyriešiť túto doplňovačku a dozviete sa správnu
odpoveď!
1.
2.
3.

1. Druh opice
2. Najlepší priateľ človeka

4. Vianočná ryba
5. Obrovský vodný cicavec

6.
4

Vy môžete tiež pomôcť! Ako? Choďte niekedy do
útulku v Trenčíne. Je tam viac ako 30 psíkov a
určite by sa potešili, kebyže ich prídete niekedy
vyvenčiť alebo im donesiete deku, hračky alebo
nejaké granulky. Minule som tam bola a videla
som, že sú naozaj šťastní, keď ich niekto zoberie
na prechádzku. Keď uvidíte tie ich očká a vrtiace
chvostíky, možno vás obmäkčia a dokonca si
niektorého
vezmete
domov.
Nezabúdajte,
VŠETKO, ČO DÁTE, SA VÁM STONÁSOBNE
VRÁTI! :)
Kaja Poláčková, 8.B

3. Tropický vták
4.

5.

Žijeme v 21. storočí
a stále vidíme ľudí, ktorí sa
zle spávajú k zvieratkám.
Nehovorím, že všetci. Sú aj
takí, ktorí sú rozumní a
pomáhajú im. A to napríklad
založením útulku.

Pomôcka: gorila, pes,
papagáj, kapor, veľryba,
medveď

Aká bola cesta na hrad ?
• Cesta bola zábavná.
Čo sa ti na pasovaní najviac páčilo ?
• Najviac ma bavilo odpovedať na otázky .
• Všetko sa mi páčilo , ale najviac sa mi
páčilo, keď nás pasovali .
Kto vás za rytierov pasoval ?
• Pasoval nás kráľ.
Vyzeral kráľ ako naozajstný kráľ z rozprávky?
• Áno. Mal na sebe červené šaty a na hlave
veľkú hnedú čiapku.
Odmenil vás kráľ za vašu statočnosť?
• Áno, kráľ nám dal balíčky s cukríkmi,
lízankami a pastelkami.
• A dal nám aj diplomy.
Hrali ste aj nejaké hry ?
• Nehrali , pretože sme na ne nemali čas .
Chceli by ste ešte raz ísť na takéto pasovanie?
• Áno, pretože nás to veľmi bavilo a dobre
sme sa zabávali.

6. Chodí kradnúť včelám med
Andrea Mošková, 6.B

V akváriu je 12 rybičiek, keď
sa jedna utopí, koľko ich
ostane ?

Obr. : Lucia Kováčiková, 6.B

Máte 7 paličiek poukladaných
zvislo vedľa seba, s
preložením troch paličiek,
urobte najdlhšiu rieku sveta.
Na lúke kráča 1 hus za 2,
koľko ich je ?

12. 2. (vo štvrtok) sme sa
z historického krúžku vybrali
na exkurziu do krypty v
Piaristickom gymnáziu. O
14.00 sme boli nastúpení
pred školou a čakali na
pani učiteľku Kiškovú, aby
sme mohli vyraziť do
mesta.
Najprv sme absolvovali
prehliadku
piaristického
kostola a dozvedeli sme sa
z
nej
množstvo
zaujímavostí. Potom sme sa
nenápadnými
schodíkmi
presunuli do krypty. Bola
tam veľká tma, ale to
nevadilo, pretože sme si
všetci priniesli baterky.
Videli sme tam staré a
rozpadnuté rakvy a v
jednej miestnosti dokonca
ľudské kosti.
Určite sa tam každému
veľmi
páčilo
a
nikto
nechcel ísť na konci
prehliadky naspäť.
Nakoniec sme mali asi
polhodinový rozchod v
meste.
Tento výlet bol pre
všetkých veľkým zážitkom.
Andrea Mošková, 6.B

5 a 7 sú 13 alebo 5 a 7 je 13 ?

Jantár
nikdy
nebol
obyčajný kameň. Pre ľudí
to bola božská vzácnosť.
Boh vody sa raz na ľudí
nahneval, lebo videl, ako si
vodu
niektorí
nevážia,
a poslal dolu na zem
povodne. Zatopili celé lesy,
polia, ale aj dediny. Boh
prírody sa zhrozil, keď
videl, ako sa vysoké krásne
jedle
pomaly
strácajú
v stúpajúcej vode. Vrúcne
plakal a jeho slzy padali
dolu ako dážď, a slzy, ktoré
padali do vody, sa zmenili
na
číry
žltkastý
až
hnedastý kameň. Kým slzy
padali, stiahli so sebou aj
lietajúce
komáre,
aj
zelenkasté
mušky.
Na
kameni
ostal
hmyz
uchytený a nemohol sa
dostať preč. Boh prírody
prosil Boha vody, aby
ľuďom odpustil, inak sa
pomaly zničí všetko, čo tak
dlho tvorili. Boh vody zvážil
prosbu a povodne poslal
preč. Slzy Boha prírody sa
vyplavovali na breh a ľudia
ho pomenovali jantár.
Jantár bol skutočne
vzácnosťou.
Zuzana Kosecová, 6.A

Pod hruškou bolo 5 jabĺk, na
strome boli 4 jablká, koľko
ich tam rástlo predtým ?
Lucia Kováčiková a
Andrea Mošková, 6.B

Dežo si vykračuje, keď tu
zbadá Jožka, ako sa klania
svojmu psovi. „Jožo prečo
sa klaniaš tomu psovi?“
„ Lebo mi roztrhal žiacku
knižku!“
Nemý hovorí hluchému, že
slepý videl chromého, ako
skáče jednou nohou po
vode.
Idú slepý a koktavý cez
križovatku.
Koktavý hovorí slepému:
„Mo-mo-mo-mo-môžeš.“
Idú cez druhú križovatku a
koktavý hovorí slepému:
„Mo-mo-mo-mo-môžeš.“
Idú cez tretiu a koktavý
hovorí: „Mo-mo-mo-mo..“
Slepý si myslí, že môže,
tak ide a koktavý dopovie:
„...mo-mo-mo-mo-modrý
kamión.“
Lucia Kováčiková, 6.B
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This spring holiday I was
skiing in the Western Tatras.
Ski center called Roháče –
Spálená. I was there with my
parents, but i was skiing with
my friend. I was there for 7
days.

We

apartment

were
in

living

village,

in

that

called Oravský Biely Potok.
We visited open – air museum
in Zuberec – Brestová.

We went skiing almost every day.
There were a lot of people, but
skiing was great. I knew there a
lot of new people. I like this

Vybrali sme si izbu a vybalili
sme sa. Večer som zaspala až
veľmi neskoro, pretože som sa
nemohla dočkať nasledujúceho
dňa.
Po dlhej ceste skibusom
a po nekonečnom čakaní na
lanovku sme sa konečne
dostali hore na kopec. Bolo tu
nádherne. Slniečko svietilo a
všade naokolo boli samí
lyžiari. Vyskúšali sme takmer
všetky zjazdovky, previezli sme
sa v lanovkách a posedeli
sme si v horských chatách. Z
vrcholu bol nádherný výhľad
na okolité kopce.
Nasledujúce 3 dni bolo
počasie iné. Na polovici
kopca bola každý deň hustá
hmla, ale nám to takmer
vôbec nevadilo, pretože sa
nám aj tak lyžovalo veľmi
dobre.
V deň, keď sme mali odísť
domov, som nebola veľmi
nadšená z odchodu, ale na
druhej strane sa mi už veľmi
nechcelo lyžovať. Ale som
veľmi rada, že sme tam na
ten týždeň prišli. Bolo tam
naozaj super!
Andrea Mošková, 6.B

place very much and I always like

Začali sa jarné prázdniny,
bolo pekne, tak tato vymyslel,
že sa pôjdeme lyžovať. Keďže
sa mu nechcelo ísť ďaleko, išli
sme do Kálanice.
Ešte som tam nebola, takže
som o miestnom vleku nič
nevedela. Ale keď som zistila,
že je tam kotva, už sa mi ani
lyžovať
nechcelo,
pretože
kotvu veľmi neobľubujem. Po
pár zvezeniach som si ale
zvykla, takže to už nebolo také
strašné.
Keď som bola v rade a videla
som, ako sa kotva nebezpečne
hojdá, už som niečo tušila.
Zrazu ma kotva chytila za
kapucňu a už ma ťahala hore na
kopec.

to return there. I am looking
forward, when we go there next
year. I had super holiday!
Táňa Závodská, 8.A

Každý rok ideme so sestrou
a s tatom na lyžovačku do
Talianska.
Tieto
jarné
prázdniny, samozrejme, neboli
výnimkou. Tešila som sa na ňu
celé mesiace a teraz konečne
nadišiel deň odchodu.
Asi po ôsmich hodinách
cesty sme konečne dorazili do
hotela.
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Nechápala som, prečo sa
všetci iba nehybne pozerajú,
zatiaľ čo ja sa trepem s
kotvou prichytenou o kapucňu.
Začala som sa dusiť, keď
konečne nejaký múdry človek
zastavil vlek.
Konečne som sa vymotala z
kotvy, ktorá mi zvierala
kapucňu a s ňou aj hrdlo. Len
čo som prišla dole, ľudia sa za
mnou obzerali. Dnes už sa na
tom len smejeme. ☺
Saša Šestáková, 6.A
Obr.: A. Mošková, 6.B

Bolo ráno, no nie obyčajné,
ale valentínske. Štrnástemu
februáru sa síce hovorí deň
lásky, no u mňa to taký deň
určite nebol.
Hneď ako som vstala, išla
som priložiť drevo do pece, a
ako ináč, pichla som si do prsta
triesku, a to dosť hlboko pod
necht. No vybrať sa nedala, tak
sme museli ísť na chirurgiu.
Ako obvykle, bolo tam plno
ľudí, no doktorka a sestrička
boli šikovné, tak sme tam čakali
iba nejakú trištvrtehodinku a
potom si ma zavolali dovnútra.
Musela som si ľahnúť na čudné
biele ležadlo, ale predtým som
im musela vyrozprávať, čo sa mi
stalo. Potom mi dala sestrička
injekciu na umŕtvenie, aby ma to
tak nebolelo. Bolo to, akoby sa
mi rozlialo niečo divné do celého
prsta. Na to, čo mi tam potom
robila pani doktorka, som sa
radšej ani nepozerala, aby som
jej tam neodpadla :D Ale za
nejakých ani nie 5 minút bolo po
všetkom. Prst mi obviazali a
triesku dlhú asi centimeter
zahodili do koša .
Potom som zistila, na čo je
dobrá injekcia na znecitlivenie.
Nebolí vás to vtedy, keď vám ju
pichnú, ale asi za hodinku je to
úplný horor, akoby vám niekto
tlačil na prst. Takže som si
musela prikladať ľad vždy, keď
ma to začalo bolieť, až kým sa
to neupokojilo.
Verím, že ste strávili
Valentína omnoho lepšie ako ja :)
a
dúfam,
že
toho
budúcoročného
Valentína
strávim aj ja príjemnejšie.
Kaja Poláčková, 8.B

Tieto jarné prázdniny som
I like animals. My favourite
výnimočne netrčala doma,
animal is dog, but I have got a
ale bola som s rodičmi na
rabbit. I got it at my last
výlete.
birthday. His name is Jirly. He
Vyrazili sme asi o ôsmej
is beige. His favourite food is
ráno z Ilavy. Išli sme do Bytče,
carrot, salad and hay. I like my
kde sme videli Bytčiansky
hrad a pri ňom Sobášny
rabbit.
palác. Pani sprievodkyňa nás
Alenka Večerová, 5.A
tade previedla a povedala
nám nejaké zaujímavosti.
Ďalej sme išli do Čičmian,
bola
tam
veľká
zima.
Dozvedeli som sa tam, že
niektoré znaky, ktoré sa
nachádzajú na tamojších
dreveniciach, sú napísané
keltským písmom.
Vošli sme do hostinca,
ohriali sa a šli sme ďalej.
Ďalšia zastávka bola na
kalvárii. Po ceste sme videli
firmu, v ktorej sa vyrába
kofola a iné limonády. Na
kalvárii bola výborná kyselka.
Nakoniec sme ešte išli do
Slovenského betlehemu. Bol
Rak si kúpil na vlasy lak,
taký obrovský, že sa to nedá
zobral mu ho zlý drak.
ani opísať. Všetky postavičky
Draka láka čerstvý mak,
sa hýbali. Vyšli sme hore a
rak si pripravuje svoj nový prak.
nakúpili sme si nejaké suveníry
a potom sme už išli domov.
Ježko si chce spraviť snehuliaka,
Keď sme sa vrátili domov,
lebo sneh ho veľmi láka.
bola už tma. Bola som rada,
Na nos mrkvu použije,
že som tieto prázdniny strávila
snehuliaka si užije.
tak zaujímavo.
Na stromoch sa rozpúšťa vata,
Alenka Večerová, 5.A
sirupový cukrík farbí listy dozlata.
Šumivá ruža pozrela sa do sýteho slnka,
kyselkavé listy našla naša Helenka.
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:

rozpúšťajúca sa vata na klokanovi
sirupový cukrík na pštrosovi
sýte slnko kraba Maba
dlhé ceruzky pracovného zošita
šumivá ruža v hodinách
Lucia Kováčiková, 6. B
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Ako býva na našej škole
zvykom, aj tento rok sa na
Valentína
uskutočnil
VALENTÍNSKY
FLORBALOVÝ
TURNAJ. Teda nebolo to presne
na Valentína, ale trošku v
predstihu - 10. a 11. februára.
Tento rok naše družstvo
„BRUTAL
SHARKS“
vyhralo
Valentínsky turnaj v kategórii
starších žiakov. Náš kapitán
Matúš Kocinec hral veľmi
dobre. Terka Šedivá hrala tiež v
našom družstve, dávala veľmi
pekné prihrávky a dokonca
dala aj gól. Tomáš Rebroš, ktorý
bol vybraný za najlepšieho
hráča spomedzi starších žiakov,
bol veľkou posilou nášho tímu.
Martin Miklas chytil veľmi veľa
striel! Vďaka nemu sme vyhrali!
Ale nielen kvôli nemu. Pani
učiteľka Žákechová bola zas
najlepšia hráčka v našom
družstve! Bránila, ale zároveň aj
útočila a tým nám veľmi
pomohla k víťazstvu! Všetci sme
sa snažili a bolo vidno, že naša
snaha nebola zbytočná!

V Bostone nastal piatkový
sychravý večer. Linda sedela
za stolom a rozmýšľala nad
úlohami.
Nakoniec
padla
unavená do postele.
Uprostred tej noci sa
zobudila na zvuk krokov
a hlasov. Podišla k dverám bytu
a načúvala, no pre chrápanie
otca ničomu nerozumela. Zrazu
sa ozval zvuk rozbitého skla
a hneď potom niekto utiekol.
Linda opatrne otvorila dvere.
Stačil jej jediný pohľad
a spočítala si koľko je dva
plus dva. Na schodoch ležala
drahá
stredoveká
rozbitá
váza. Po celej chodbe boli
mokré stopy od topánok. Linda
pozbierala črepy a starostlivo
ich
ukryla.
Potom
vzala
fotoaparát a odfotila stopy.
Na druhý deň si zbalila
Tešíme sa na ďalší turnaj a
plecniak
a spací vak. Rodičom
dúfame, že si naše víťazstvo
povedala:
„ Prespím u kamošky.
opäť obhájime.
Na zajtrajšiu večeru som späť.
Ema Mojžišová, 7.A
Majte
sa!“
Namiesto
ku
kamoške však šla na políciu
povedať, čo videla minulú noc.
Potom sa Linda vybrala do
všetkých opustených budov
v Bostone. Nepoznala ich veľa,
no v každej nachádzala stopu
po páchateľovi. Netušila však,
že aj ona je sledovaná
a fotografovaná. Večer, keď si
líhala spať v jednej z budov,
začula kroky celkom blízko nej.
Obrátila sa a uvidela muža
celého v čiernom. Videla mu
len do očí, ktoré boli tiež
1. miesto mladší žiaci: BLACK DEVILS čierne. V ruke držal nôž.
8

Linda pochopila, že sa ju chystá
zabiť. No útočník ani nestihol
zdvihnúť ruku a ležal na zemi
dokopaný a dobitý. Linda stála
nad ním, držala v ruke jeho nôž
a vravela: „ Chodím na karate,
pane. A vy teraz pôjdete so
mnou na políciu.“ No muž sa
nemienil vzdať.
Využil svoje právo mlčať
a ostal vo väzbe. Linda sa teda
opäť vybrala do ulíc.
Nachádzala stopy, ktoré ju
doviedli
až
do
bývalého
obchodného centra. Stáli pred
ňou takí istí muži ako ten
s nožom. Boli navlas rovnakí.
Rovnako vysokí, rovnako silní
všetci mali nenávistné čierne
oči a rovnako hrubé hlasy.
Povedali jej: „ Neboj sa
dievčatko. Zdá sa ,že bude
z teba detektívka. Tá rozbitá
váza má cenu tisíc dolárov. Ak
ju zlepíš a predáš zbohatneš.
Máš dva dni na to, aby si ju
zlepila a dala nám. Inak skončíš
zle.“ Linda sa však nezľakla.
Z plecniaka vybrala črepy vázy
a
ukázala
na
muža
s najčernejšími očami: „ Tvoj
kamoš je vo väzbe a ty skončíš
tiež v base.“ Všetci muži sa
rozosmiali.
No
Linda
sa
postavila a povedala:
„ Vyzeráte síce hrozivo, ale biť
sa vôbec neviete.“ A na dôkaz
svojich slov všetkých omráčila
pár
pohybmi.
Svojho
podozrivého zviazala a zavolala
políciu. Tá sa jej vrúcne
poďakovala, lebo vraj týchto
mužov hľadali už mesiace.
Odsúdili ich na dlhé roky
väzenia a Linde poslali bohatú
odmenu. Linda s pomocou
rodičov vázu zlepila a odniesla
do múzea. V pondelok v škole
nikto z Lindiných spolužiakov
netušil, že majú medzi sebou
detektívku.
Katarína Rippová 7.A

Prváci z 1.C sa 21.
februára trošku zašpinili
od hliny, ale určite to
stálo zato. Chcete vedieť,
kde a čo sa naučili?
Prezradia vám to Klárka
a Sárka z 1.C.
♥ Počuli sme, že ste zažili hodinu výtvarnej
výchovy trošku inak. Kde to bolo?
Klárka: Boli sme v Centre voľného času na Juhu.
♥ Čo ste tam vyrábali?
Sárka: Zajačiky a iné zvieratká z hliny.
♥ Páčilo sa vám tam?
Klárka: Áno, bolo tam super!
♥ Čo ste sa naučili?
Sárka: Ako vyrobiť hlinených zajačikov.
♥ Stihli ste zajkov urobiť na jednej návšteve v
centre voľného času?
Klárka: Nie, boli sme tam aj 7. marca a zajkov sme
naglazovali, aby boli krajší.
♥ Koho ste potešili výrobkami?
Klárka: Ja som ho ešte nestihla dať nikomu
Sárka: Ja som ho dala babke, ktorá sa veľmi potešila.
Iveta Ježíková 6.A, Andrea Mošková 6.B

1. Pes
Slová doplň do tajničky po nemecky.

2. Otec

4. Mama 5. Šach

3. Kniha
6. Cukor

7. Sto

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Andrea Mošková 6.B
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Dňa 4.3.2011 sa na našej
škole uskutočnila
PYŽAMOVÁ PÁRTY.
Fyzika:
Učiteľka: „Čím meriame
objem?“
Žiak: „No, postavíme sa na váhu
a odvážime sa.“
Učiteľka: „Preboha!!
Archimedes sa päťkrát
v hrobe otočí l!!!“
Biológia:
Učiteľka: „ Povedz mi, čo sú
huby!“
Žiak: „No huby, to sú hríby.
Majú stonku, koreň, kalich
a pod zemou majú koreň a ním
sa zakoreňujú.“
Učiteľka: „A povedz mi časti...“
Žiak: „Hmmm.... to bude
ťažké!!“

Po dobrom obede sme si
obliekli naše pestrofarebné
pyžamá a poniektorí aj nočné
košele. Išli sme do telocvične,
kde sa tentokrát necvičilo,
ale konala sa tam Pyžamová
párty.
Dokonca aj pani učiteľky si
dali pyžamá. Prvou súťažou na
Pyžamovej párty bolo sadenie
a zbieranie zemiakov. Potom
sme
si
zatancovali
a nasledovala druhá súťaž,
ktorá sa nazývala Hádzanie
loptičiek do šaša. Neskôr sme
sa hrali s balónmi. Už sme sa
nemohli dočkať nasledujúcej
súťaže, ktorá sa hrala tak, že
sme mali vo dvojiciach balón
medzi hlavami a nemohol nám
spadnúť.
Nakoniec bolo vyhodnocovanie a rozdávanie pekných
cien. Pyžamová párty sa
skončila upratávaním. Veľmi
sa mi páčila a chcel by som to
ešte aspoň raz zažiť.
10

Matúš Žuffa, 3.A

Biológia:
Učiteľka: „ Muchotrávka má
lupene alebo rúrky?“
Žiak: „KVET!!!“
Biológia:
Učiteľka: „Vymenuj mi
generatívne časti rastliny.“
Žiak: „Koreň, stonka a list!!“
Biológia:
Učiteľka: „Juro, čo si sa
dočítal?“
Žiak (vykríkne): „Zajtra bude
pršať!!“
Fyzika:
Učiteľka: „Ako odmeriame
obsah kamienka?“
Žiačka: „Nalejeme vodu do
rovnoramenného odmerného
valca, dáme tam šutrík
a odčítame nádobu so šutríkom
od nádoby s vodou.“
Biológia:
Žiak: „MBO... to je skratka pre
môj biologický otec.“
Žiačka: „DS.. .to je akože
dychová sústava??“
Ivetka Ježíková, 6.A

Dňa 10. 3. 2011 sa konal
v škole gitarový workshop „Čo
dokáže elektrická gitara“
a ja som bol medzi tými, ktorí
sa ho zúčastnili.
Gitarový
expert
Joe
HAJSO nám ukázal rozličné
techniky a zaujímavosti pri
hre na elektrickej gitare.
Bubeník z našej školskej
kapely mal aj možnosť
zahrať si s ním. No to sa
nedalo odmietnuť. Pri tomto
jame (improvizovanej hre)
nám ukázal, ako vytvárať
dobrú vlastnú hudbu.
Tiež nám ukázal svoje nástroje
a oboznámil nás s rôznymi
efektmi
a
výškovými
frekvenciami.
Myslím, že to bolo veľmi
užitočné a určite to pomohlo
mne v hre na gitare, a aj celej
kapele pri tvorbe vlastnej
hudby a pri úspešnom hraní.
Ďakujem pánovi riaditeľovi
za túto možnosť vypočuť si
rady
a
super
hru
na
elektrickej gitare.
Daniel Lukačka, 9.A

Žijete
podľa
svojich
predstáv? Alebo sa vám stále
niečo nepáči, ale neurobíte
nič pre to, aby to bolo inak?
Určite
poznáte
stres
a obavy, či už pred písomkou,
alebo keď niečo nestíhate .
Poviem
vám,
takto
nestresujte! Žijete len raz
a nikdy neviete, čo sa môže
v akom okamihu stať. Tak
nenapĺňajte
svoj
život
obavami, ale iba pozitívnymi
zážitkami.

Mám pre vás jednu radu do
života: „ Užívajte si každú
minútu, akoby bola vaša posledná!“
Nezáleží na tom, čo sa stalo, lebo
to sa už nedá vrátiť späť. Treba
sa zamerať na to, čo chcete
a nielen o tom rozprávať, ale
konať. Lebo neskôr si zas budete
vyčítať, čo sa mohlo stať, ale
nestalo sa, pretože ste boli leniví,
alebo zbabelí, alebo tvrdohlaví.
Napríklad niektorí deviataci
majú strach z
nástupu na
strednú školu. A možno prežijú
v strese a v obavách dva mesiace
prázdnin. Ale veď život je zmena,
tak sa jej nebojte! Nájdete si
veľa nových kamarátov a určite
budete stále v kontakte aj s tými
zo „základky“. Nezabudnite, že
všetko je tak, ako má byť, a vždy
si svoj život môžete spraviť taký,
aký chcete. Aj keď ste občas
veľmi smutní, vždy sa všetko
obráti k lepšiemu, to mi verte ☺ .
Nerobte z komára somára!
Nefrflite! Vážte si, čo máte!
Veď
každú
minútu
zomrie
v Afrike deväť detí od hladu.
Takže, keď máte čo jesť , piť
a niečo na seba, ste šťastní ľudia.
Nie každý musí vyzerať dokonale,
nemusíte mať mobil a iné
vymoženosti. Keď máte rodinu,
priateľov a môžete sa vzdelávať,
máte to najdôležitejšie, len si to
denno-denne neuvedomujete.
Možno niekedy aj vy budete
pomáhať ostatným, tak buďte
vďační, keď niekto pomáha vám.
Učitelia sa snažia každý deň
vysvetliť vám učivo a chcú, aby
ste mali dobre známky. Keď
niečomu nerozumiete, je to vaša
chyba, začnite sa učiť a uvidíte,
že vás aj učitelia začnú chváliť.
Nehovorím, že vzdelanie je to
najdôležitejšie v živote, ale
určite patrí medzi tie hlavné veci.
Takže dnes, ešte pred tým,
ako si zbalíte veci do školy,
pozrite sa aspoň na chvíľu do
učebníc a buďte radi, že máte
učebnice a môžete ísť do školy.
Milo sa usmejte na rodičov
a buďte radi, že ich máte a že sa
o vás s láskou starajú. A v škole
rozdávajte žiakom a učiteľom
dobrú náladu. Držím palce, nech
sa vám darí. ☺
Kaja Poláčková, 8.B
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3.

4.

5.

1.

6.

7.

Možno aj vy ste si potrebovali vylepšiť nejakú tú
známku na vysvedčení a dohodli ste sa s dobrým
kamarátom alebo s kamarátkou na doučovaní. O
kamoške doučovateľke sa dočítate aj v našom
príbehu.
ÚČINKUJÚCI:
1. REBEKA- Lucia Kováčiková
2. MICHAELA- Andrea Mošková
3., 4., 5., 6., 7. SPOLUŹIAČKY: Saša Kianičková ,
Katka Bosá , Pavlínka Šlesáriková , Viktória Kováčiková ,
Katka Filimpocherová

2.

Rebeka si na svoj vzhľad veľmi potrpí...

Spolužiačky obdivujú Rebekinu „krásu“.

No Michaela má na to iný názor.

Óóó,bo
že,
ja s o m
krásna
!

Odkiaľ m
áš
to tirčko
?
Je fakt
super!

Ííí, to
je
trapka
.

Matika je určite Rebekina silná stránka...

Závidiš
?

... za to Michaelina veru nie ...

To j
ľahké e
, z as
bude
m ma
ť
jedno
tku.

H la
nená vne
padn
e!

To čo j
e?
Určite
prepadn
em!

Rebeka sa to rozhodla ihneď ohlásiť .
Pa
učite ni
ľkáá
on a á ,
podv
ádza
!
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Óó,
d
kelu o
!!!

Keď sa zistilo, že Michaela prepadá z
matiky ... Nedopadlo to veľmi dobre ...

Hah
a
prep , ona
eadn
e!

A bude
pokoj!

Sebavedomie namyslenej Rebeky opäť stúplo.

Michaela už takto ďalej nevládze.

Vždy
budem
lepšia
ako ty
!

Hhh
h
si pí , to
š, ž
nie! e
M éé

éé!



Vtom Rebeka dostane nápad ...

Bab
prep y,
á
n e m čt e ,
oh l i
by
ste
douč ma
ovať
?

Baby sa dohodnú na termíne doučka pre
Michaelu.

Ja nech
cem
byť tak
á
hnusná,
asi
jej to d
oučko
navrhne
m.

Michaela robí veľké pokroky a Rebeku to
veľmi teší.

Okej,
platí!

Urobíme
dohodu.
Budem
ťa
doučova
ť , ak m
i
potom n
ešlohne
š
všetky
kamošk
y.

Keď Michaela zistila, že neprepadne, hneď
bežala dobrú správu oznámiť Rebeke.

Áno, už
je
to lepšie
.

Už to
chápeš?

Su p

er,
te
nep už raz
re p
a dn
em
!

No vidíš
!
Zvládla
si to
na jedno
tk u!

Tak sa nakoniec všetky baby skamarátili a už
si viac nerobili napriek.

Je
fajn
,
že
sme
vš e
kam tky
ošk
y!

Naše komiksové spolužiačky sa už tešia
na letné prázdniny. Takže aj vám všetkým
želáme, aby ste dostali vysvedčenie
podľa svojich predstáv a prajeme krásne
prázdniny! Pápáááá!!!
Texty: Saša Šestáková a Natália Husárová, 6.A
Foto: Iveta Ježíková, 6.A
Odborná spolupráca: p. uč. Králová
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V jeden deň nám pani
učiteľka
oznámila,
že
sa
zúčastníme
na
Noci
s Andersenom. Veľmi sme sa
potešili.
Konala sa 25. marca a začala
o 18:00. V tento deň sme najprv
museli upratať triedu a potom
sme šli do vestibulu. Spievali sme
tam našu hymnu- Šípová Ruženka.
Išli
sme
aj
za
pánom
spisovateľom Milanom Húževkom
a dávali sme mu otázky. Aj práca
s interaktívnou tabuľou sa mi
páčila.

Videli sme aj divadielko,
ktoré
nám
zahrali
druhostupniari.
Bola
to
rozprávka Cisárove nové šaty.
Ale bola pretvorená moderne.
Dobre sme sa zabavili.
Potom sme išli na večeru. Mali
sme kura s chlebom. Najviac sa
mi páčilo, že bolo zhasnuté a
boli zasvietené iba sviečky.
14

Sadili sme aj náš druhý
Rozprávkovník. To je strom,
ktorý slúži ako spomienka na
Noc s Andersenom. Pri jeho
sadení hovoril príhovor pán
riaditeľ Ivan Pavlík.
Nakoniec sme šli späť. Pani
učiteľka
nám
čítala
veľa
pekných rozprávok. Už si ani
nepamätám o čom. Nemohla som
zaspať. Kamarátka Vanesa stále
vymýšľala, a tak ju pani učiteľka
premiestnila.

Ja som najprv zaspala,
ale potom som sa zobudila. Bola
som ako nočný vták. Aj pani
učiteľka zaspala. Moja najlepšia
kamarátka Stelka zaspala, ale
potom
sa
zobudila
ešte
niekoľkokrát.
Ráno som ju zobudila (myslím,
že nebola najšťastnejšia), lebo
som sa nudila. Veď som bola
hore celú noc. Na raňajky sme
mali Stelkine muffiny a Ninin
zákusok.
Potom som si uvedomila, že
na Noci s Andersenom sme boli
poslednýkrát, lebo ďalší rok už
pôjdeme na druhý stupeň. Je to
škoda. Som veľmi rada, že som
zažila takýto pekný zážitok.
Sabina Bebčáková, 4.A

Určite sa vám už niekedy
stalo, že ste si sadli na „prdiaci“
vankúšik, špendlík alebo ste sa
prosto potkli o nohu vášho veľmi
prefíkaného spolužiaka. A aby
toho nebolo dosť, tak ku
všetkému tomu potupeniu ešte aj
strojca tej „VEĽKEJ SRANDY“
prišiel k vám a na celú triedu
skríkol: „1. APRÍL!“ Tak to je fakt
nepríjemné! Aj keď vždy je to
„haluz“!!!
Ale
tento
rok
sme
s kamarátkou skúsili niečo iné.
Napadlo nám to až deň pred 1.
aprílom. Takže , ráno v deň DÉ
sme sa stretli pred mojím domom
a bola to fakt bomba, ako sa dve
normálne baby dokážu na 1. apríla
doriadiť. Na prvý pohľad sme
vyzerali, ako keby sme utiekli
z ústavu, ale po chvíli to už také
strašné nebolo. Na každej nohe
iná podkolienka, štucňa, legíny,
dlhé tričko, čerstvo vyfénované
a natupírované vlasy, na hlave
klobúčik... a asi ešte milión
náramkov dopĺňali aj náušnice (na
každom uchu iná) a veľa
náhrdelníkov.
Nuž,
ako
to
povedať... proste, keď sme vošli
do triedy, hádam všetky oči
spočinuli na našich teniskách
(na každej nohe iná) a na
rukaviciach
s
odstrihnutými
prstami. Bol na nás krásny pohľad
a kto nás nevidel, tak dúfam, že
si nás podľa tohto opisu dokáže
veľmi živo predstaviť.
Celkom ma prekvapilo, že
učiteľky
k
nášmu
veľmi
atraktívnemu oblečeniu nemali
žiadne výhrady a niektorým sa
dokonca páčilo, a chápali to ako
vtip, lebo tak to aj bolo myslené.
Koniec vyučovania prišiel ako
voda a mne nezostávalo nič iné,
len sa pobrať pešo hore parkom.
Nikdy nezabudnem na tie zdesené
pohľady,
keď
okolo
mňa
prechádzali
šesťdesiatročné
babičky. Bol to naozaj veselý
1.apríl.
Alexandra Šestáková , 6.A

Žiaci 1.C sa veľmi potešili,
keď sa dozvedeli správu, že
prežijú
školskú
hodinu
s rodičmi. Takúto výnimočnú
hodinu zažili 15. apríla.
Rodičom
na
privítanie
pripravili chlieb so soľou, aby
sa cítili príjemne.
Žiaci (aj s pani učiteľkou)
im počas hodiny stihli ukázať
všetko, čo sa počas ich

prvého roka v škole naučili.
Vypracovali úlohy, ktoré im
pripravila
pani
učiteľka
a
rodičia
ich
odmenili
potleskom. Tento deň našich
prváčikov
motivoval
do
ďalšieho učenia.
Pevne veríme, že sa im aj
naďalej bude dariť tak, ako
sa im darilo doteraz – teda
výborne! ☺
text a foto: Kaja Poláčková,
8.B
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Dňa 29.4.2011 (piatok)
sme išli do Banskej
Bystrice. Vyrážali sme zo
školy o 8.00. Pri nástupe
sme zistili, že autobus je
malý, a tak vzadu museli
sedieť
na
piatich
sedadlách siedmi. Sedeli
sme tam my dve (Vika a
Aďka)
aj
s
našimi
spolužiakmi.
Cesta bola dlhá a
únavná. Vymysleli sme si
zábavu kývali sme
okoloidúcim autám. Ale aj
túto
zábavku
nám
učiteľky zatrhli.
Keď sme konečne prišli
do divadla, zistili sme, že

máme ešte pol hodinu čas.
Šli sme na námestie. Pani
učiteľky
nám
dali
pätnásťminútový rozchod.
Jeden chalan z 5.B si
kúpil
12
kopčekov
zmrzliny, to bol teda
zážitok. ☺
O pol jedenástej sme
sa vrátili do divadla.
Začínalo sa predstavenie:
,, Princezná na hrášku“ .
Bolo o tom, ako chcela
princezná vedieť, čo je to
láska. Princezná mala 3
dvorné dámy, ktoré sa o
ňu starali. Jednu dvornú
dámu hral muž ☺.
Dvorné dámy chceli
vydať princeznú. Dámy
nechceli
prezradiť
princeznej, čo je to láska.
Raz do paláca prišiel
princ. Dámy si mysleli, že
je to futbalista , ale bol
to princ, ktorý sa práve
vracal
z
futbalovej
olympiády.
Zrazu
ho
zbadala princezná. Jedna
dvorná dáma (Francúzska)
povedala, nech si overia,
či to je princ. A tak mu
ustlali posteľ, na ktorú
dali periny a pod ne dali
hrášok.
Nakoniec
na
posteli
zaspali dvorné dámy.
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Princezná
a princ sa
mali radi a chceli sa
vziať. Po predstavení
sme navštívili Múzeum
SNP.
Bolo to vlastne múzeum
tankov a lietadiel, po
ktorých
sme
mohli
potom aj liezť. Pani
učiteľky nás fotili a boli
rady, že sa nám to páči.
Pre mnohé deti to bol
najzaujímavejší
bod
exkurzie
v
Banskej
Bystrici.
Cesta z Banskej
Bystrice
bola
zábavnejšia ako cesta
tam. Cestou naspäť sme
sa hrali spoločenské hry
ako napríklad karty,
Hádaj kto a iné. Ešte
sme sa hrali s plyšovým
medvedíkom, ktorého si

v Bystrici kúpil jeden
chlapec z našej triedy.
Pomenovali sme ho
Alex.
Pani
učiteľka
triedna bola rada, že
sa
hráme
aj
s
chlapcami,
ktorých
inak veľmi nemusíme.
Príchod ku škole bol
trochu smutný, lebo
sme sa museli všetci
po
takom
peknom
výlete rozlúčiť, ale
najsmutnejšie bolo , že
sme sa museli rozlúčiť
s plyšovým mackom
Alexom. No na druhej
strane sme boli radi,
že je piatok a že si
cez
víkend
oddýchneme.
Viki Kováčiková a
Aďa Mošková, 5.A

Čarovná palička
Hovorím si, mať tak nejakú čarovnú paličku,
čo každému vykúzli hneď úsmev na líčku.
Všetko by to bolo rýchlo,
všetko by to bolo hneď
a vôbec by preto nikto
nemusel už nikdy drieť.
Vždy som chcela robiť veci lepšie
a tá možnosť sa mi naskytla.
Nádeje, čím ďalej tým väčšie,
radosť v srdci naraz rozkvitla.
Nakoniec svetu paličku netreba,
poctivo snom slúžiť sa nedá.
V kúte leží čarovná palička,
nikomu ju už netreba.
Už nie som len Peťa maličká,
sama pomôžem si, keď treba.
Nič nie je rýchlo, nič nie je hneď,
na všetko šťastie musíme vždy drieť.
Peťa Guričanová, 9.A

Táto zábavná súťaž sa volá Čítame si s
Osmijankom. Je to už 7. ročník, tejto súťaže. Z našej
školy sa do súťaže zapojili tretie triedy: 3.A, 3.B a
naša trieda 4.B. Spolu s pani učiteľkou sme
vymýšľali anketové otázky, ktoré sme položili sebe
navzájom a niektorým žiakom z 3.A a 3.B. Sú to tieto
otázky:
1. Ktorá Osmijankova otázočka sa ti páčila najviac?
3.
Čo
ťa
Osmijankových
tento rok?

2. Ktorá Osmijankova knižka ťa potešila najviac?
3. Čo ťa bavilo na Osmijankových hádankách tento rok?
4. Akú knižku si čítal / čítala naposledy?

bavilo
na
hádankách

Martinka (4.B): Pri hádankách ma
bavilo kreslenie.

Stela Svrbíková, 4.B

Erik (4.B): Páčilo sa mi to, že sme
si museli hľadať informácie.
2. Ktorá Osmijankova knižka ťa
potešila najviac?

1. Ktorá Osmijankova otázočka
sa ti páčila najviac?
Martinka (4.B): Najviac sa mi
páčila otázočka siedma, pretože
ma bavilo písanie príbehov.

Martinka (4.B): Potešila ma
knižka Grázlik Gabo, pretože
Grázlik Gabo je výmyselník a
vždy niečo dobré a smiešne
vymyslí.
Erik (4.B): Potešila ma otázka O
Grázlikovi Gabovi.

Stelka (4.B): Pri riešení úloh ma
bavilo, že sme si čítali aj knižky.
Maximka (3.A): Najviac sa mi
páčilo to, že sme si kreslili.
Klaudia (4.B): Na Osmijankových
otázočkách ma bavilo to, keď sme
vymýšľali na tie isté písmená
mená a priezviská.
Kika (3.A): Že sme tam kreslili.
Sabina (4.B): Zábavné bolo
vymýšľanie nových mien na
písmená, ktoré nám určili.

Erik (4.B): Mne sa zdala
najzaujímavejšia otázka O troch
kozliatkach.

Stelka (4.B): Najviac sa mi páčila
knižka Smelý zajko, pretože sa mi
páčia zajkove dobrodružstvá.
Maximka (3.A): Knižka Čin-čin
ma potešila najviac.

Stelka (4.B): Najviac sa mi páčila
tretia
otázočka,
lebo
bola
najzaujímavejšia.

Klaudia (4.B): Mňa
potešila
knižka
O
kozliatkach.

Danielka (4.B): Bavilo ma to, že
sme sa dozvedeli všeličo nové o
autoroch a knižkách.

Maximka (3.A): Páčila sa mi tretia
otázočka, pretože sme si tam
kreslili.

Kika (3.A): Potešil ma Grázlik
Gabo, lebo je výmyselník.

Klaudia (4.B): Mne sa zdala
najzaujímavejšia otázočka piata,
lebo Grázlik Gabo je výmyselník a
vždy niečo dobré vymyslí.
Kika (3.A): Páčila sa mi prvá
otázočka O Guľkovi Bombuľkovi,
lebo to bolo zaujímavé.
Sabina (4.B): Najviac sa mi páčila
otázočka O troch múdrych
kozliatkach, lebo sa mi dobre
kreslila a bola zábavná.
Danielka (4.B): Mne sa najviac
páčila otázočka siedma, lebo sme
tam vymýšľali príbehy a ja rada
píšem príbehy.

najviac
troch

Sabina (4.B): Potešila ma knižka
Grázlik Gabo, lebo to bol dobrý
výmyselník.
Danielka (4.B): Najviac sa mi
páčila kniha O troch kozliatkach,
lebo bola smiešna.

4. Akú knižku si čítal / čítala
naposledy?
Martinka (4.B): Naposledy som
čítala knižku Zázračná víla Filipy
Fišerovej.
Erik (4.B): Čítal som Klub záhad.
Stelka (4.B): Čítala som knižku
Traja pátrači.
Maximka (3.A): Čítala som knihu
Ja a moja príšera.
Klaudia(4.B): Naposledy som
čítala Spodky Grázlika Gaba.
Kika (3.A): Naposledy som čítala
O siedmych kozliatkach.
Sabina (4.B): Naposledy som
čítala Andersenove rozprávky.
Danielka (4.B): Naposledy som
čítala knižku Denník mojej lenivej
čarodejnice.
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NEZNÁMY PRACH
Prechádzam sa po
ulici a vo vzduchu cítim
akési častice. Akoby tu
bolo plno prachu. Cítim to
už od rána, no je to čím
ďalej tým intenzívnejšie.
No zrazu, začujem
z jedného z obchodov na
ulici rádio, v ktorom
oznamujú
obyvateľom
mesta Bratislava, že
jedna z rakiet, ktorú
vyslali do vesmíru, pri
návrate na Zem doniesla
neznámy prášok, ktorý sa
rozmnožuje
veľkou
rýchlosťou. Za 1 hodinu
sa rozmnoží až 200-krát
a rozšíri sa na ploche
200 km štvorcových.
Vedci už po hodine
skúmania
neznámeho
prášku zistili, že sa živí
zelenými časťami rastlín.
Zhrozila som sa. Čo keď
ho
nebudeme
môcť
zastaviť a prášok sa
natoľko rozmnoží, že
nám
požerie
všetky
stromy,
trávu,
lesy
a zostanú len pne
a

a halúzky! To by teda
dopadlo
strašne.
Chvalabohu už za dve
hodiny hlásili, že vyvinuli
postrek,
ktorý
hubí
tento zázračný prach.
Obdivujem terajšiu
vedu. Pracujú tam naozaj
schopní ľudia. Ešte pred
päťdesiatimi rokom sme
ani len netušili, aký liek
bude
vhodný
na
vyliečenie
rakoviny.
Teraz, v roku 2060, už
máme liečivá pre všetky
typy
rakoviny.
Veda
postupuje naozaj rýchlo.
Keď som si večer pustila
rádio, na každej stanici
radostne
hlásili,
že
postrekom
postriekali
celé územie a prášok
nemá šancu.
Veľmi mi odľahlo.
Dúfam, že kozmonauti sa
poučia a už sa nikdy
takáto
situácia
nezopakuje.
Rebeka Petrtýlová, 9.A

SVETLOŽRÚTI
Volám
sa
Viktória
Hrdličková. Som vedkyňa
a to, čo vám porozprávam,
som doteraz v živote
nezažila a dúfam, že už
ani nikdy nezažijem.
Bol pondelok večer.
Išli sme s manželom
domov z divadla, keď
vtom som si všimla, že na
ulici nejako veľmi ubúda
svetlo. Myslela som si, že
sa pokazili lampy, ale bolo
to veľmi zvláštne. Ako
keby niečo prechádzalo
z jednej lampy na druhú
a postupne ich kazilo.
Niektoré ešte blikali, ale
netrvalo to dlho a zhasli.
Celú cestu domov, aj keď
to máme od divadla
celkom dobrý kus cesty,
ten „zhasínač svetiel“ išiel
s nami. Doma som už na to
úplne zabudla.
No ráno, keď som sa
okolo desiatej prebudila,
vonku bolo stále šero, ako
keby slnko ešte nevyšlo.
Keďže sa zaujímam

o
takéto
javy,
rozmýšľala som , čo by
to
mohlo
spôsobiť.
Možno sa zmenila alebo
posunula poloha našej
Zeme a svetelné lúče
teraz
na
nás
nedopadajú tak, ako by
mali. Ale po chvíli som
samú
seba
vyviedla
z omylu. Naša poloha by
sa
predsa
nemohla
zmeniť za jednu noc.
Obliekla som sa teda do
práce a už som kráčala
po ulici smerom do
vedeckého laboratória.
Všetci
ľudia,
ktorí
chodili okolo mňa, boli
z tejto udalosti veľmi
sklesnutí. Bolo vidieť,
že sú bez denného
svetla
stratení.
O jedenástej už bolo
slnko na oblohe, ale
stratilo všetku svoju
žiaru. Len tak chabo
blikalo, ako keď sa vám
vybíja baterka. Vtom
som si spomenula na

Slová doplň do tajničky po nemecky.

1. loviť ryby
2. telka
3. večer
4. trvať
5. pestovať
6. deň
7. od
8. často
9. cestovať
10. cez deň
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Saša Šestáková, 6.A

blikajúce a postupne
zhasínajúce
pouličné
osvetlenie
počas
včerajšieho večerného
návratu domov. Možno
to má niečo spoločné aj
s
tými
pouličnými
lampami.
Keď som prišla do
laboratória,
diskusia
o
tomto
zvláštnom
úkaze bola už v plnom
prúde. Práve rozprával
kolega Veselý: „Podľa
mňa sa už Slnku minula
energia. Všetku sme už
vyčerpali. Možno sa
o pár rokov znovu
nabije...“
„Myslím si, že toto nie
je
správna
úvaha,“
zapojila som sa , „ Slnko
má predsa nekonečnú
energiu. Keď sa raz
Slnku energia minie,
vybuchne.
Nezostane
len takto biedne svietiť
na oblohe.“
Kým
som
tak
premýšľala, čím by to
tak mohlo byť, všimla
som
si
cez
okno
pouličnú
lampou.
Vybehla
som
von
s nádobkou na odber

vzoriek. Vyšplhala som sa
až
navrch
lampy
a zoškriabala som do
nádoby povrch zo skla
zakrývajúceho žiarovku.
Bol
to
žltý,
skoro
svetielkujúci
prášok.
Zliezla som a vrátila som
sa
naspäť
do
laboratória. Počas cesty
som pozorovala zvláštne
častice v priesvitnej
nádobke. Vyzeralo to,
ako keby sa častice
hýbali. Chcela som to
vidieť lepšie, tak som si
na ne zasvietila. No vtom
sa tie zvláštne baktérie
začali triasť. Udierali do
okrajov
nádoby.
Uvedomila som si, že to
bude asi kvôli tomu
svetlu. Tak som zhasla.
Častice
sa
upokojili.
Chcela som vidieť, čo
tieto baktérie urobia so
svetlom. Tak som si
zobrala malú žiarovku na
baterky a dala ju do
nádobky a to celé pod
mikroskop.
Zasvietila
som ju a uvidela som
niečo naozaj zvláštne.
Svetložrúti sa vrhli na
žiarovku, z ktorej

vychádzalo
svetlo
a začali z nej svetlo
vysávať, až kým nevysali
všetko, čo v nej bolo.
Zavolala som všetkých
kolegov, aby sa prišli
pozrieť, na čo som
prišla.
Boli
takí
prekvapení, až onemeli.
Potom sa ale niekto
z nich spýtal: „ No, už
sme objavili, kto toto
všetko má na svedomí,
ale ako ich zničíme?“
Kolega mal pravdu. Nad
tým
som
ešte
nepremýšľala.
„Keďže majú rady svetlo
a vyzerá to tak, že je to
ich potrava,“ ozval sa
najstarší
z
kolegov,
„jediné, čo by ich
dokázalo zastaviť, je
tma.“
Museli sme ale najprv
skúsiť, za aký čas títo
svetložrúti bez svetla
uhynú. Použili sme moju
nádobku
čerstvo
nakŕmených
baktérií
a dali sme ju do úplne
zatemnenej miestnosti.
S kamerou na nočné
videnie sme pozorovali,
za aký čas zomrú. Trvalo

to necelých päť minút
a častice sa už ani
nepohli. V miestnosti sme
zažali, otvorili nádobku
a nič sa nestalo. Svetlo
ďalej svietilo.
Vyhlásili sme teda
celosvetovú tmu. Nikto
nesmel
pol
hodinu
rozsvietiť ani najmenšie
svetielko. Lenže čo so
Slnkom? Nemohli sme ho
zhasnúť. Ale napadlo mi,
že až k Slnku sa dostať
nemohli. Zožrali len jeho
slnečné lúče, ktoré sa
nachádzali v zemskej
atmosfére. A keďže už
v našej atmosfére žiadne
slnečné svetlo nie je,
nemajú čo žrať. Takže
problém bol vyriešený. Po
polhodine
sa
všetko
znovu
rozsvietilo.
Niektoré svetlá baktérie
vysali tak, že sa museli
povymieňať žiarovky. Ale
väčšinou sa dobili samé.
Nové slnečné lúče sa
k nám dostali až za deň.
Zase
nastali
krásne
slnečné dni.
Simona Forgáčová,9.A

1. čipsy
V tajničke vylúštite chutné letné ovocie. ☺

3. chlieb

1.

4. šunka

2.

5. voda

3.

6. banán

4.
5.
6.
7.
8.

2. maslo

7. syr
8. čerešňa
9. cukor
10. med

9.
10.

Iveta Ježíková, Saša Šestáková, 6.A
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Milí žiaci, pripravili sme pre vás
ruskú „doplňovačku“, kde si
môžete zopakovať slovíčka.
Ak sa ruštinu neučíte, skúste
požiadať o pomoc rodičov.

V utorok 10.5. sa trieda 7.A
rozhodla urobiť si výtvarnú
trochu inak.
A tak sme si išli pozrieť
obrazy a sochy do Galérie M.
A. Bazovského v Trenčíne.

Ako prvé sme si pozreli sochy a
odliatky zo železa, bronzu,...
Sochy boli hlavne z mramoru, ale
aj z iných kameňov.
Sochy aj obrazy mali nejaký
skrytý význam a všetci sme tie
sochy lúštili, aby sme ich skrytý
význam odhalili.
Obrazy, ktoré sme videli, boli
prevažne
staré.
Jedna
miestnosť bola plná obrazov od
Miloša Alexandra Bazovského.
Dozvedeli sme sa rozličné
zaujímavosti. Okrem sôch a
starých obrazov sme si pozreli
aj kreslené vtipy.
Neskôr nám povedali, že
budeme mať tvorivú dielňu. Na
tvorivej dielni sme kreslili
vlastné kreslené vtipy.
Nakoniec sme si už dali iba
rozchod v meste a fijú do školy.
Som rada, že sme mali
vyučovanie inde ako v škole. Bola
to príjemná zmena prostredia. ☺
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Katka Mikušová, 7.A

................................

13.5.2011 boli žiaci 5.A a 10 ................................
úspešných žiakov našej školy na golfe v
Soblahove. Pre piatakov to bola odmena
za 1. miesto v zbere papiera a pre
spomínaných desiatich žiakov zas
odmena
za
úspechy
v
rôznych
súťažiach.
................................

................................

Na golfe bolo super, k čomu
dopomohlo aj krásne slnečné počasie.
Učili
sme
sa
s
inštruktorom
odpaľovať loptičky do diaľky, no
niektorí boli radi ,že tú loptičku vôbec
trafili.
Moja
loptička
viackrát
doletela do vzdialenosti 100 m. Aby
sme mali čo odpaľovať, museli sme
loptičky zbierať, mne osobne sa veľmi
nechcelo, ale niektorých žiakov to
bavilo. Na konci odpaľovania ma už
boleli ruky, ale aj tak by som si to
zopakovala ešte raz.
Bol to super deň a za všetkých
chcem poďakovať pánovi riaditeľovi,
že nám vybavil takýto super zážitok.
Lucia Kováčiková, 6.B

................................

................................
Lucia Kováčiková, 6.B

Dňa 4. 2. 2011 sa v SOŠ v Novom Meste
nad Váhom konalo krajské kolo 1. ročníka
Technickej olympiády.
Našu školu úspešne reprezentoval Jakub
Varta, 7.B. V teoretickom aj praktickom
teste preukázal svoje vedomosti a
technické zručnosti a umiestnil sa na
výbornom 3. mieste.

Ocenení žiaci v regionálnej výtvarnej súťaži
Vesmír očami detí: Tobias Bernáth, 2.B,
Adam Gajdošík, 2. B, Michaela
Kováčová. 7.B. Práce všetkých žiakov
postúpili do celoslovenského kola.

Pavlínka
Kotrhová
(9.A) získala
3. miesto
v okresnom kole
Biologickej
olympiády.

Anička Vancová (4.A) sa v
okresnom
kole
súťaže
Hviezdoslavov Kubín umiestnila v
1. kategórii v poézii na 3. mieste.

Rebeka Barboráková (8.B)
sa v obvodovom kole súťaže
Hviezdoslavov Kubín umiestnila
v 3. kategórii v poézii na 3.
mieste a postúpila do okresného
kola.

Pavlínka získala v

literárnej súťaži
žiakov základných škôl Trenčianskeho kraja
PÍŠEM, PÍŠEŠ, PÍŠEME... OSOBITNÚ
CENU spisovateľky Silvie Havelkovej v II.
kategórii v próze.

Lucia Kováčiková (6.B) sa

Pavlínka

sa
umiestnila na
5. mieste v
okresnom kole
Fyzikálnej
olympiády
s postupom do
krajského kola.

v obvodovom kole súťaže
Hviezdoslavov Kubín umiestnila
v 2. kategórii v poézii na 3.
mieste
a
postúpila
do
okresného kola.

Pavlínka
taktiež získala
3. miesto
v okresnom kole
Dejepisnej
olympiády.

Všetkým

usilovným

včeličkám gratuluje a veľa
podobných úspechov praje
celá redakčná rada.
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• Pán riaditeľ, keď ste boli vy žiakom,
ako ste prežívali deň detí ?
Na tento sviatok neboli v škole pripravené
žiadne aktivity. Iba na tabuli bolo napísané
„Deň detí“ a možno sme dostali nejaký
cukrík.
• Každý rok nám na DEŇ DETÍ pripravíte
nejaký zaujímavý program. Čím nás
prekvapíte tento rok?
Pre deti bude doobeda pripravené v kine
Hviezda predstavenie „Baltazár Banán“. Pre
1.stupeň budú od jedenástej k dispozícii
skákadlá a brány školského dvoru sa pre
všetkých otvoria o 15:00. Neskôr sa nám
predstavia naši žiaci a taktiež školská
skupina End of Shame. Oplatí sa ostať až
do večera, pretože známe kapely ako
Hraczki a Youcoco vystúpia až neskôr. Celý
program bude trvať až do 22:00 a dúfam,
že aj tento rok sa bude všetkým páčiť.
• Nie ste len riaditeľ, ale aj otec. Ako
si pripomínate tento sviatok u vás doma?
Stalo sa, že ste naň zabudli?
Snažíme sa, aby mal môj syn deň detí celý
rok.
• Vyhodnotenie školskej ligy bude práve
na deň detí. Povedzte nám niečo
o cenách a o tom, kto ich udelí deťom.
Prvá cena budú bicykle, druhá budú
moderné prehrávače. Tá tretia je poukážka
v cene 30 eur na večeru v reštaurácii
Formula. Ceny odovzdá hviezda slovenského
hokeja – Pavol Demitra.
• Prázdniny sa blížia, čo by ste popriali
našim žiakom?
V prvom rade im chcem popriať aby si
oddýchli od školy aj od všetkých povinností.
Potom
veľa
zážitkov
z
dovoleniek
a samozrejme letné lásky.
Veľmi pekne ďakujeme za rozhovor.
Lucia Mojžišová a Lucia Hatalová, 8.A

Jedným z čísiel programu boli naše brušné
tanečnice.

Jerguš si zahral aj s našou školskou skupinou.
Už si niekedy vystupoval na podobnej akcii?
Hmm.... asi nie. Takto priamo pri príležitosti MDD
asi nie.
Aký je tvoj spevácky vzor?
Mám viacero vzorov a hlavne takých starších.
Napríklad Clepton, BB King. Z mladších asi John
Mayer.
Čo plánuješ do budúcnosti ohľadom hudby?
Ak sa podarí, tak chcem vydať do mesiaca nejaký
ten singel a dúfam, že do septembra aj CD.
Oslavuješ ešte doma s rodičmi MDD?
Hej, oslavujem. Asi ako každý.
Lucia Hatalová a Lucia Mojžišová, 8.A
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Tento školský rok
začal na škole nový
projekt ŠKOLSKÁ LIGA.
Zúčastnili sa jej žiaci
druhého
až
ôsmeho
ročníka.
Žiaci I. kategórie
(3.-5. ročníka) súťažili
individuálne v rôznych
disciplínách, napr. v hode
kriketkou alebo v behu
na 300 metrov.
Žiaci II. kategórie
(6.-8. ročníka) súťažili
v kolektívnych športoch,
napr.
v
basketbale,
florbale, vybíjanej.

Víťaz z I. kategórie za
svoje
výkony
získa
horský bicykel. Žiaci II.
kategórie si môžu vybrať
zo zaujímavých aktivít triedny výlet či noc
v škole. V prípade výhry
sa vopred väčšina tried
rozhodla pre noc v škole
so
vstupom
do
telocvične. Ako sa dalo
vyhrať?
V obidvoch kategóriách
museli žiaci získať čo
najväčší počet bodov,
aby dosiahli víťazstvo.
V
prvej
kategórii
v čiastkových súťažiach

získal prvý žiak 11 bodov,
druhý 10 bodov atď.
V II. kategórii získalo
víťazné
družstvo
v každom zápase 3 body,
za remízu 1 bod.
Tu sú výsledky:
I. kategória:
Dievčatá- 1. miesto:
Viktória Kováčiková, 5.A
2. miesto: I. Hladká, 3.B
3. miesto: K. Bosá, 5.B
Chlapci -1. miesto:
Michal Michalec, 5.A
2. miesto: P. Liška, 5.A
3. miesto: M. Krága, 5.B
II. kategória:
1. miesto: 8.B
2. miesto:8.A
3. miesto: 7.A
Dúfame, že tieto
športové aktivity zaujali
žiakov natoľko, že začali
častejšie
využívať
športoviská- to bol aj
hlavný cieľ Školskej ligy.
Erik Cabala a Jakub
Krejčí, 8.B
Víťazom odovzdal
Pavol Demitra.

ceny

Ako sa vám páči na našej škole?
Úžasne. Máte tu výbornú atmosféru a skvelé
športoviská.
Nebolo to unáhlené rozhodnutie skončiť s
reprezentáciou? Neplánujete ešte návrat
na jeden rok?
Nie, určite nie. Teraz sa už chcem venovať
svojmu klubu a hlavne svojej rodine.
Aký pozitívny zážitok ste si odniesli z
majstrovstiev?
Tých hokejových bolo veľmi málo. Ale bol tam
skvelý kolektív a úžasná bola najmä podpora
od fanúšikov a atmosféra.
Už od detstva ste sa chceli stať slávnym
hokejistom?
Chcel som byť športovcom, ale slávnym asi
nie. Hral som rovnako rád hokej aj futbal.
Potom už len hokej.
Fandíte trenčianskej Dukle?
Určite áno. Tento rok to bolo celkom slušné,
tak dúfam, že ten ďalší to bude ešte lepšie.
Ide váš syn vo vašich šľapajach?
Áno, šport ho veľmi baví. Najmä hokej a
futbal. Ale zatiaľ ho toho baví veľa, tak ešte
uvidíme.
Aké máte iné záľuby okrem hokeja?
Okrem hokeja rád hrám golf a tenis. Taktiež
rád chodím na poľovačku.
Ďakujeme za rozhovor. ☺
Lucia Hatalová a Lucia Mojžišová, 8.A

P. Demitra si zahral
priateľský zápas proti
žiakom našej školy.
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Rozhovor nám poskytol Pavel Kašpar alias
Casperro Captain- spevák a „tanečník“ s veľkou
charizmou ...
Na začiatok by ste sa nám mohli predstaviť kto ste, čo hráte, možno odkiaľ pochádzate...
Tak, Hraczki sú česká kapela. V tejto zostave
hráme už 2 roky, avšak s miestom pôvodu je to
zložitejšie, gitarista je z Břeclavi, basista
z Mostu, bubeník a ja sme z Brna.
HraCZki ako značka existovali už skôr, no
v súčasnosti sme sa rozhodli hrať trochu iný
repertoár, ktorý sme nazvali pop-noir.
Ako vlastne vznikol názov Hraczki?
To je celkom stará legenda, náš gitarista Tomáš si
ešte pamätá skupinu „Janini Hračky“ (angl. Janis
toys -podľa speváčky). Po jej odchode sa skupina
transformovala na Hraczki. Tento názov sme si
ponechali a poznajú nás pod ním aj ľudia na
Slovensku.
Cítite sa dobre v školskom prostredí? Aké sú
vaše spomienky na školu?
V škole sa cítime výborne, lebo zhodou okolností
traja z nás sú bývalí učitelia. (smiech) Na školu si
preto pamätám veľmi dobre, teda hlavne z miesta
pred tabuľou, s pohľadom na žiakov.
Spomínate si aj na to, ako ste oslavovali MDD
ako deti/žiaci?
Čo si spomínam, MDD som veľmi neobľuboval,
vlastne sme ho ani neoslavovali. Boli sme normálne
v škole a učiteľka nám akurát pripomenula: „Áno,
deti, dnes je deň detí,“ a tým to skončilo.
Maximálne nás skúšali menej než obvykle. Nedá sa
povedať, že by sme ho trávili nejako špeciálne.
Takže, že by nám niekto urobil takýto program a
festival na školskom dvore, o tom sa nám nikdy
nesnívalo.
...ani nám.
Máte skúsenosti s detským publikom, hrali ste
už niekedy na školskom dvore?
To je zaujímavé, vyslovene pred detským publikom
sme ešte nehrali, ani sme doposiaľ nešli hrať do
školy. No obzvlášť deti na našu hudbu dobre
reagujú a rady na ňu tancujú.
ĎAKUJEME za príjemný rozhovor!
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Paja Kotrhová, 9.A

Ako ste vznikli ako skupina?
Najskôr sme boli len priatelia, potom sme sa
rozhodli, že spolu začneme hrávať.
Ako vznikol váš názov?
Rozhodovali sme sa medzi viacerými názvami, no
žiaden sa nám nepozdával. Tak sme listovali
v anglickom slovníku a našli sme slovo „coco“ čo
v preklade znamená kokos. Keďže v tej dobe letel
výraz „ty kokos“, pomenovali sme našu kapelu
“YOUCOCO“ čo je vlastne preložené do
angličtiny.
Aké sú vaše plány do budúcnosti?
Bubeníčka Ria odchádza, tak skúšame s novým
bubeníkom. Čo sa týka cd-čka, neplánujeme zatiaľ
žiadne vydať, pretože sme cd vydali minulý rok.
Ktoré miesto, kde ste doteraz vystupovali, sa
vám zdalo najzaujímavejšie ?
Nedá sa to len tak povedať ,hráva sa nám všade
krásne, napr. vy tu máte super pódium.
Takže prečo nie aj tu ?!
S.Forgáčová, T.Kukučková,
A.Horňáčková, R.Petrtýlová

