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Editorial

Crrrrŕn. Zvonec zvoní posledný krát. 

Áno, koniec školského roka je už na 

dosah. Ako rýchlo ubehol, však? Opäť 

sme o niečo múdrejší, skúsenejší. 

Čakajú nás dlhé, letné prázdniny, na 

ktoré sa určite tešíme všetci. 

A preto....

Dovidenia milá škola,

príroda nás k sebe volá.

Už nás čaká les i lúka, 

osvieženie potok núka.

Už si slnko lúče chystá, 

už nás láka voda čistá.

Na prázdniny utekajme, 

s úsmevom ich privítajme.

Prázdniny, prázdniny, 

budú celé hodiny.
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Vaša redakčná rada

Tak si teda poriadne oddýchnite, 

načerpajte nové sily, aby sme sa opäť 

stretli v septembri a aby...

...bežali sme do školičky,

poza humná, poza kríčky.

Učiť sa nám zachcelo,

a bude nám veselo.



Rozhovor
(dnes s pani učiteľkou Danielou Klimekovou)

Páči sa Vám práca učiteľa?

Áno veľmi.

Prečo ste sa pre ňu rozhodli?

Deti sú naša budúcnosť, preto sa im 
treba venovať. Je to práca tvorivá, 
každý deň zažijete niečo nové.

Keby ste neboli učiteľkou, čím by ste 
boli?

Letuškou. Výšok sa nebojím, rada 
spoznávam nepoznané.

Koľko ste už dali pätiek?

Mám šikovných žiakov, takže päťky 
nedávam. Iba ak si nerobia domáce 
úlohy, to ma nahnevá.

Ako trávite voľný čas? 

S rodinou, na chalupe, rada plávam, 
lyžujem, cestujem.

Máte rada zvieratá?

Áno, okrem chlpatej tarantuly.

Ďakujeme za rozhovor. 



Oznamy

Sviatky a medzinárodné dni v júni

1.jún – Medzinárodný deň detí

5.jún – Svetový deň životného prostredia

7.  jún – Výročie memoranda slovenského 

národa – pamätný deň

17.  jún – Svetový deň boja proti      

rozširovaniu púští a sucha

20.  jún – Svetový deň utečencov

Deň otcov

26.jún – Medzinárodný deň proti 

zneužívaniu drog a proti  nezákonnému 

obchodovaniu

Školský výlet sa uskutoční 10.6. – 11.6.2010.

Kto má sviatok? 

Meniny v júni oslávia

4. júna - Lenka Kušnírová

24. júna – p. učiteľ Ján Vdoviak

Ján Parči

26. júna - Adriana Pihýková

28. júna - Beáta Balážová

Beáta Parčiová

29. júna - Pavol Špaldoň

Narodeniny v júni oslávia

3. júna 1995 – Marika Matejkovičová – 15 rokov

7. júna 1995 – Monika Vašková – 15 rokov

16. júna 1993 – Radoslav Kýr – 17 rokov

23. júna 1996 – Mário Matejkovič – 14 rokov

30. júna 1994 – Eva Kariková – 16 rokov

Oznamy, aktivity

sviatky, blahoželania

Blahoželáme !!!



Aktivity

Deň matiek
Mama je len jedna....

My to vieme.  A preto sme našim mamičkám pripravili pestrý program zložený

z tancov, básní a piesní ako poďakovanie za všetko, čo pre nás robia.

Naše maminy nás zaujato sledovali... 

Takto  nás vyobliekala naša 

pani vychovávateľka



Aktivity

Scénka našich prvákov a štvrtákov 

o Pinocchiovi.

Navštívíl nás aj poštár Martin,

ktorý priniesol telegramy pre maminy.



V mesiaci máj boli najlepší :

Všetci, ktorí sa zapojili do prípravy programu pre naše maminy.

Naj, naj, naj...



Dopraváčik

Určite sa všetci tešíte na prázdniny. Čakajú Vás dni plné hier, športovania či inak tráveného 

voľného času. Možno sa mnohí z Vás tešia na nový bicykel. Čo tak trošku sa s ním zoznámiť?

Viete, že prvý bicykel bo vynájdený už v roku 1816?

Vyzeral celkom inak ako tie dnešné. 

Vôbec nemal pedále a človek sa musel odrážať nohami od zeme, aby sa pohol z miesta. Dali 

mu meno kostitras. Prečo?

Ani na tomto bicykli sa pohodlne nevozilo.

No a tento? 

Ako asi naň vysadali, keď mal predné koleso také veľké?

Vyrábali sa aj takéto, trošku nám pripomínajú trojkolku.

A tento bol dokonca pre štyroch.

No a tento je ten náš, dnešný bicykel.

Zdroj - internet



Naše mesto

Myjava

Glóbus

Zdroj : internet

Predstavte si, že sedíte v lietadle. 

Takto vyzerá Myjava z oblakov.

Spoznávate ju?

Myjava ako obec bola založená roku 1586.

Myjavský kraj je aj významnou lokalitou 

s vlastnými folklórnymi tradíciami. 

Súčasťou Myjavy je aj Turá Lúka.

Ľudové tradície kopaničiarskeho kraja 

reprezentuje Gazdovský dvor nachádzajúci sa 

práve v Turej Lúke. 

Tvár mesta sa stále menila.

Až po súčasnosť, ako ju poznáme dnes. 

http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Flag_of_Europe.svg


Globus 



Naše príspevky

Zdroj: internet
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Stranu pripravil Lukáš Pavlík



Zdroj : internet Stranu pripravila Marika Matejkovičová

Hračkáreň

... s humorom...

Kto je to? Spoznávate ich?

http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://fc04.deviantart.net/fs51/f/2009/313/b/6/Bobblehead_Beyonce_by_MissMatzenbatzen.jpg&imgrefurl=http://world-svet.blog.cz/1002/vystizna-karikatura-beyonce&usg=__gbdAMdm03CA1ygAMRVA2ZwDeGKI=&h=629&w=425&sz=95&hl=sk&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=8hTRErq4jroWBM:&tbnh=137&tbnw=93&prev=/images?q=karikatury+beyonce&um=1&hl=sk&sa=X&tbs=isch:


Hračkáreň

Čo sa stalo?
Je to motýľ, alebo tiger?

Ten melón je výborný. Celý ho zjem. Toto som ja?

Auuu, tá mi ale dala. To je vynález...

Stranu pripravil Palko ŠpaldoňZdroj - internet



Hračkáreň

Ak sa budete cez prázdniny  nudiť, vezmite si pero alebo ceruzku a papier  a 

skúste nakresliť tieto obrázky jedným ťahom. Ale pozor, nesmiete ísť dvakrát po 

tej istej čiare. V druhom obrázku sa čiary nesmú križovať.

Jedným ťahom...

Zdroj: Školačik-Romačik

www.zssjastrabie.edu.sk



Hitparáda

Stromae
Alors On Danse

Lady Gaga
Alejandro

David Guetta feat. Fergie & Chris Willis
Gettin' Over You

K´Naan
Wavin´Flag

Selena Gomez
Naturally

Enrique Iglesias feat. Pitbull
I Like It

Kesha
Your Love Is My Drug 

Justin Bieber
Somebody To Love

Edward Maya

This Is My Life

Katy Perry feat. Snoop Dogg
California Gurls

Eminem
Not Afraid

Cheryl Cole
Parachute

Inna

10 Minutes

http://www.europa2.sk/file/content/top22/63.mp3
http://www.europa2.sk/file/content/top22/79.mp3
http://www.europa2.sk/file/content/top22/74.mp3
http://www.europa2.sk/file/content/top22/66.mp3
http://www.europa2.sk/file/content/top22/66.mp3
http://www.europa2.sk/file/content/top22/66.mp3
http://www.europa2.sk/file/content/top22/68.mp3
http://www.europa2.sk/file/content/top22/93.mp3
http://www.europa2.sk/file/content/top22/98.mp3
http://www.europa2.sk/file/content/top22/95.mp3
http://www.europa2.sk/file/content/top22/83.mp3
http://www.europa2.sk/file/content/top22/94.mp3
http://www.europa2.sk/file/content/top22/97.mp3
http://www.europa2.sk/file/content/top22/71.mp3
http://www.europa2.sk/file/content/top22/67.mp3


Redakčná rada

To my sme pre Vás celý školský rok pripravovali tento časopis.

Dúfame, že sa Vám páčil.

Ak áno, tešíme sa na Vás aj v budúcom školskom roku. Buďte nám aj naďalej verní, 

veď aj Vy ste časopis tvorili spolu s nami.



Redakčná rada

Mgr. Gabriela Barszczová

Štefan Danek

Marika Matejkovičová

Lukáš Pavlík

Pavol Špaldoň

Veronika Pihýková

Monika Vašková


