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Editorial

Prázdniny ubehli ako voda a 
my sa opäť stretávame v 
školských laviciach. Verím, ţe 
ste oddýchnutí a naštartovaní do 
práce i do učenia a ţe tento 
školský rok nám ubehne rovnako 
rýchlo ako prázdniny.

Práve sa Vám dostáva do rúk 
prvé číslo nášho úplne nového 
školského časopisu. Dúfam, ţe si 
v ňom kaţdý z Vás nájde niečo 
pre seba, ţe Vás časopis zaujme 
i pobaví a ţe ho budete radi čítať. 
Takţe, hor sa do čítania!

Mgr.Gabriela Barszczová
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Rozhovor
(dnes s pani riaditeľkou Erikou Jirkovou)

Páči sa Vám práca učiteľa?

Áno, páči.

Prečo ste sa pre ňu rozhodli?

Mám rada deti.

Keby ste neboli učiteľkou, čím by 

ste boli?

Trénerka športovej gymnastiky

Koľko ste uţ dali pätiek?

Päťky nedávam

Ako trávite voľný čas?

Čítaním  kníh, v záhrade, 

vychádzkami do prírody, 

športovaním (bicykľujem, 

plávam, korčuľujem sa...)

Máte rada zvieratá?

Áno, mám doma psa, ktorý sa 

volá Lejla.

Ďakujeme za rozhovor.



Blahoţelanie

alebo kto má dnes sviatok

Oznamy

28.9.2009 - rodičovské zdruţenie.

28.9.2009 – envirodeň

Aktivity

28.9. - envirodeň



Naj, naj, naj...

• Ţiačka

• Ţiak

• Ţiacka knižka

V tejto rubrike budeme vyhlasovať najlepšiu ţiačku, ţiaka

a ţiacku kniţku. Ak budete o takej ţiačke alebo ţiakovi

či ţiackej kniţke niečo vedieť dajte nám tip.

Ďakujeme.



Protidrogovka

Ja nefajčím.

Juro : Čau Mišo, kam ideš?

Mišo : Ahoj. Len tak.

Juro : Dáš si šľuka?

Mišo : Dík, ja nefajčím.

Juro : Prečo? Vieš aká je to pohoda? Keď si zapálim, hneď mám lepšiu 
náladu, prestanem byť nervózny a nič ma nerozhádţe.

Mišo : Ja nie som nervózny a nič ma netrápi, nepotrebujem fajčiť.

Juro : Bojíš sa , si baba.

Mišo : Prečo by som sa bál? Proste nechcem. A Ty by si mal tieţ 
prestať.

Juro : A prečo? Čo také ma prinúti prestať? Veď všetci kamoši aj 
kamošky fajčia.

Mišo : Prečo?  Pýtal si sa kam idem, tak Ti to teda poviem. Idem za 
starým otcom, ktorý tu uţ nie je. Aj on fajčil, ale jeho pľúca to 
nevydrţali. Veľmi mi chýba. Keby toľko nefajčil, mohol tu ešte byť 
a teraz sme sa mohli spolu prechádzať.

Juro : To fakt? Asi by som mal tú cigaretu zahodiť a ţiadnu ďalšiu si 
uţ nezapáliť.

Mišo :  To by bolo fajn. Tak čau a premýšľaj o tom.

Juro : Čau, určite budem. 



Globus

Poznávajme našu Zem, svetadiely, oceány.

Naša Zem je guľatá, 

ţijú na nej zvieratá,

ţijú na nej ľudia skvelí

akých inde nevideli.

Naša Zem je guľatá.

Je to modrá planéta.

A teraz malý test.

Na Zemi je:                            Na Zemi sú:

a) 5 svetadielov                 a) 3 oceány

b) 6 svetadielov                 b) 4 oceány

c) 7 svetadielov                 c) 5 oceánov

Naša Zem je:                     

a) planéta

b) hviezda

Naša Zem sa točí

a) okolo Slnka

b) okolo mesiaca

c) okolo vesmíru



Naša tvorba 

alebo autoriáda

Jeseň

Stromy so strieborným
vetrom v korunách
sa nedajú.

Majú svoje korene
v zemi -
Dýcha na nich nebo 
na dve dlane 
na jeden dych.

Z koreňa strom.
Vţdy to tak bolo.

Človek sa 
raz ponorí
do vlastnej jesene.
Listy ostanú 
iba básňami,
ktoré vietor 
roznesie na vlnách.

Klavírne etudy -
zvráskavený čas.
Iba stromy rytieri
zanechajú večný 
obraz v nás.

Stranu pripravil Lukáš Pavlík



Naša tvorba

alebo autoriáda

Jeseň

Fúkaj, fúkaj vetríček,

ovievaj mi líčka,

nech sú pekné červené,

ako dve jabĺčka.

Fúkaj, fúkaj vetríček,

zaspievaj mi pieseň,

ţe uţ lístie oţltlo,

lebo prišla jeseň.

Jesenné ovocie

Keď sú hrušky, uţ je jeseň,

my to dobre vieme,

skôr ako ich ochutnáme si ich umyjeme.

Keď sú slivky, uţ je jeseň,

my to dobre vieme,

skôr ako ich ochutnáme si ich umyjeme.

Keď je hrozno, uţ je jeseň,

my to dobre vieme,

skôr ako ich ochutnáme si ich umyjeme.



Naša tvorba

alebo autoriáda

Miško a chorý vláčik

Malý Miško mal práve včera narodeniny. Mamička s oteckom 

mu kúpili prekrásne červené hasičské auto. Miško mal z neho 

prenáramnú radost. Takú, ţe dokonca zabudol na svoju 

najobľúbenejšiu hračku-starý vláčik. Neštastný vláčik stál opustený 

v kúte a smutne sa prizeral, ako sa jeho kamarát Miško hrá s novým 

autom a jeho si ani len nevšimne. Bol taký smutný, aţ z toho 

jedného dňa ochorel. Ostatné hračky ho ľutovali a chceli mu 

pomôcť. Zavolali na pomoc uja doktora, ktorý lieči hračky. Ten 

prišiel, prezrel chorý vláčik od komína po kolieska, zmeral mu 

teplotu, poklepal ho po plechových šatách a nakoniec mu popočúval 

srdiečko. A to vám veru bilo čudne pomaly - buch... buch...buch, 

akoby sa mu ani nechcelo. Vtedy ujo doktor určil diagnózu veľký-

preveľký smútok. Naštastie na ten existuje účinný liek, a tým je 

dobré priateľstvo.

Vtedy sa Miško preľakol a ľutoval, ţe vláčiku nechtiac 

ublíţil. Nové auto ho tak zaujalo,ţe si veru na starého kamaráta 

spomenul aţ vtedy, keď bolo zle-nedobre. Rozhodol sa preto,ţe 

bude vláčik opatrovať, aţ kým úplne nevyzdravie. A potom uţ veru 

nikdy nedopustí, aby nejaká jeho hračka ochorela od samého ţiaľu 

len preto, ţe si ju prestal všímať.

Vláčik sa čoskoro uzdravil a Miško sa uţ odvtedy so 

všetkými svojimi hračkami hráva rovnako. Ráno čo ráno ich pekne 

pozdraví : ,, Ahoj, moje milé hračky.“

Pavol Špaldoň



Hračkáreň

Učiteľka v škole hovorí ţiakom: 

- Utvorte vetu so slovom Yeti. 

Marienka: 

- Yeti je veľký sneţný muţ. 

Janko: 

- Yeti ţije v horách. 

Móric: 

- Yeti zima? 

Vybrané slovo po Š:

Šušťákovyna.

Učiteľka sa pýta: 

- Ţiaci, čo by sa stalo, keby sme nemali červené krvinky?

Miško odpovedá: 

Prosím, boli by sme celí čierni.

Príde mravec k leţiacemu slonovi a začne si ho obzerať. Slon sa ho 

pýta čo hľadá. Mravec hovorí:

- Nehľadám nič, ale nemáš náhodou na sebe moje červené plavky? 

Stranu pripravil Paľko Špaldoň



Hračkáreň

Stranu pripravil Lukáš Pavlík



Hračkáreň



In-out 

(módna polícia)



Opýtajte sa ...

Otázky do školského časopisu.

Chcete sa niekoho na niečo opýtať? Napíšte to na lístok a ten vloţte 

do schránky. 

Moţno chcete niekomu niečo odkázať.

Alebo chcete niekomu zablahoţelať?

Chcete niečo darovať?

My Vaše otázky, blahoţelania, oznamy uverejníme v nasledujúcom 

čísle školského časopisu. 



Hitparáda

Vytvorte si rebríček hitparády:

1. miesto: Desmod - Vyrobená pre mňa 

2. miesto: Robbie Williams – Angels 

3. miesto: I.M.T.Smile - Mám krásny sen 

4. miesto: Bon Jovi - Bed of roses 

5. miesto: Byonce - If I were a boy 

6. miesto: Metallica - The Unforgiven 

7. miesto: Tomi ft. Tina – Waiting 

8. miesto: Mária Čírová – Búrka 

9. miesto: James Blunt - I realy want you 

10. miesto: Rihana - Take a bow 



Záchranný kupón

Meno :...................................................

Trieda : ................................................

Za dobré skutky. 

Ochráni Vás pred zlou známkou, 

pred poznámkou, 

pred ostaním po škole.

Za dobrý skutok, to sa vie.



Redakčná rada

Mgr. Gabriela Barszczová

Lukáš Pavlík

Pavol Špaldoň

Štefan Danek


