
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 Dňa 3.3.2008 sa pre žiakov I. stupňa uskutočnila  

Súťaž pohybovej zdatnosti.  
Kategória 1. a 2. ročník: I. miesto Sára Prokešová, II.B 

                                           II. miesto Daniel Magdolen, II.C 

III. miesto Alenka Dvoščáková, I.B 

Kategória 3. a 4. ročník: I. miesto Radka Balogová, III.A  

                                           II. miesto Slávka Pallová, IV. F 

                                           III. miesto Vladimír Chovanec, III.C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expert geniality show 
 Celoslovenská vedomostná súťaž, na ktorej sa z celého Slovenska 

zúčastnilo asi 1000 škôl. Z našej školy sa do súťaže zapojilo 14 žiakov. 

V kategórii TOP EXPERT sa v  prvej stovke umiestnili Daniel Kikič, VII.C – 

21. miesto a Erik Sukar, VIII.A – 40. miesto. 

 



 V rámci Mesiaca knihy sa naši žiaci stretli s básnikom Valentínom 

Šefčíkom, autorom básnických zbierok pre deti a mládež Kniha na 

vydaj a Kamienky pri ceste. Celé stretnutie sa nieslo v príjemnom 

duchu rozprávania o literatúre a bolo popretkávané čítaním 

autorových básní.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Geografická olympiáda 

Do školského kola sa zapojilo 53 žiakov, z ktorých desiati postúpili do 

okresného kola a z nich napokon máme šiestich úspešných riešiteľov 

a jednu postupujúcu do krajského kola.  

V. miesto v kategórii piatakov – Andrea Slaninková, V.B 

II. miesto v kategórii šiestakov – Klaudia Sajdáková, VI. A  + postup 

VI. miesto v kategórii siedmakov – Daniel Kikič, VII.C 

V. miesto v kategórii ôsmakov – Erik Sukar, VIII.A 

VI. miesto v kategórii deviatakov – Jerguš Greššák, IX.A 

XVI. miesto v kategórii deviatakov – Tomáš Pecúch, IX.B 

Všetkým úspešným blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy. 



   Projekt  Comenius 

 

      Moja cesta do Wolfenbüttelu 

 
Pred jarnými prázdninami 
som ani netušil, že existuje 
mesto Wolfenbüttel. Dnes 
viem, že sa doň z Prešova 
dopravíte autom približne za 

17 hodín. Presne toľko trvala naša dobrodružná jazda. Prešli sme dva 
hraničné priechody bez zastavenia, ale v Nemecku nás z diaľnice odklonilo 
nejaké auto, z ktorého vystúpili colníci alebo policajti s baterkami, ktorých 
zaujímali naše doklady, ale tie moje boli v kufri auta a keď zbadali naše 
batožiny, stratili záujem sa v nich hrabať a nechali nás pokračovať v ceste. Asi 
zistili, že nie sme teroristi. Chcel by som vidieť teroristov, ktorí idú s pani 
riaditeľkou a dvoma 
učiteľkami... 
Ubytovali nás v 
nemeckej rodine s 
dvoma malými deťmi. 
Naša nová „mama“ 
bola pani učiteľka, 
ktorá nás každé ráno 
vozila do školy. Ich 
škola zvonku vyzerá 
ako múzeum a zvnútra 
skoro ako hračkárstvo. 
Na chodbe cez 
 



prestávku môžete hrať hry, voziť sa na šliapacích autíčkach. V triedach boli 
lavice usporiadané inak ako u nás. Niektorí žiaci sedia bokom k tabuli. 

 
Navštívili sme susedné mesto 
Braunschweig, kde bol veľký 
pouličný karneval, počas 
ktorého prechádzal ulicami 
sprievod rôznych vozidiel. 
Videli sme napríklad 
obrovskú asi 6-metrovú 
píšťalku, ktorá hrala, obchod 
na kolesách, z ktorého 
rozhadzovali cukríky a veľa 
iných najrozmanitejších 
výtvorov obrovských 

rozmerov. U nás sa tomu 
niekedy hovorilo alegorické vozy. Miestne noviny tvrdili, že tohto roku sa 
počas karnevalu rozhádzalo po uliciach tohto mesta 22 ton cukríkov a 
reklamných predmetov. 
Páčil sa mi výlet do pohoria Harz, kde bolo veľmi veľa snehu, ale na slnku bolo 
ešte teplejšie ako u nás. Boli tam bežkárske trate, museli sme dávať pozor, 
aby sme bežkárom nezničili stopu. Zvieratá sme videli iba na propagačných 
materiáloch, lebo teraz v zime spali. Nespali kačky v Autostadt, kde nás 
otravovali skoro na každom kroku. Jeden malý nemecký chlapec tam nechtiac 
spadol do jazierka. Videl som iba, ako za ním zametali vodu. Dosť nás 
prekvapilo, že jeho pani učiteľky sa správali, ako by sa nič nebolo stalo. Naše 

by sa o mokrého žiaka postarali 
hneď, len aby neprechladol. 
Celkovo sa mi výlet do 
Wolfenbüttelu páčil. Odniesol 
som si z neho pocit, že aj počas 
prázdnin sa dá chodiť do školy 
a nemusí to byť až také strašné. 
 
 

František Ferenčík, VII. A 
 
 



    Deň s projektom  ŽIME  ZDRAVO 

       Zmyslom tohto 
projektu bola prezentácia 
zdravého životného štýlu, 
teda nielen zdravej 
výživy, ktorá je 
samozrejme ústrednou 
témou, ale aj potreby 
pohybu a športu, spôsobu boja s rôznymi 

závislosťami a chorobami.  
      V tento nezvyčajný deň 17. februára 2009 
sme sa namiesto učenia a sedenia v laviciach 
zúčastnili na zaujímavom projekte. 
Študentky Fakulty zdravotníctva nám veľmi 
pútavo rozprávali o potrebe zdravej výživy 
vrátane praktických ukážok a ochutnávok. 
Odborníci z Úradu zdravia v Prešove sa 
s nami rozprávali o dôsledkoch stravy na 
ľudský organizmus. Učitelia  telesnej výchovy 
sa postarali o kvalitnú pohybovú a športovú 
časť tohto projektu. 
Najzaujímavejšia však bola výstavka a 
ochutnávka zdravej výživy, ktorú sami 
pripravili naši spolužiaci. 
     Samozrejmou súčasťou projektového dňa 
bola aj zdravá výživa v školskej jedálni, ktorú 
pripravili tety kuchárky. 

Zuzana Bačinská, V.E 
 

 

 

 

 

 

  



 
 Oravský hrad 
     V roku 1235 sa hrad spomína ako  
kráľovský majetok a jeho ďalší majitelia  
hrad dopĺňajú postupne ďalšími stavbami.  
Dnešný vzhľad dali areálu hradu najmä  
Turzovci v polovici 10. storočia. Dnes  
na hrade sídli múzeum. 
                                     
                                                                                                   
                                                                                                 Patrik Germuška, VIII.A 
Spišský hrad 
     Je najrozsiahlejším slovenským hradom. V prvej polovici 13. storočia 
chránilo hradnú akropolu  pred tatárskym vpádom kamenné opevnenie. 
V areáli hradu v tom čase postavili románsky palác a obytnú vežu. V druhej 
polovici 13. storočia k nim pribudol prepoštský palác a románska kaplnka, 
ktorá dnes už neexistuje. 
     V 14. storočí bol hrad rozšírený o stredné nádvorie. V polovici 15. storočia 
bolo vybudované rozsiahle nádvorie, ktorého vznik sa viaže k pobytu vojsk 
Jána Jiskru z Brandýsa v službách kráľa Ladislava  
Pohrobka (1445 – 1457). Neskôr bol hrad  
vlastníctvom Turzovcov, potom Zápoľskovcov  
a po roku 1636 Čákiovcov, ktorí boli jeho  
poslednými vlastníkmi až do roku 1945.                       
Pri požiari v roku 1780 hrad utrpel                                   Patrik Germuška, VIII.A 
obrovské škody, nebol už obnovený a postupne pustol. 

 
   
Nitriansky hrad 
     Hrad bol už v roku 1241 tak dokonale   
opevnený, že vydržal útok Tatárov.  
Najstaršou zachovalou stavbou je románsky 
Kostol sv. Emerama. Dominantou hradného 
areálu je katedrála, biskupský palác 
a mohutné opevnenie. 



Jednotlivé objekty boli viackrát prestavané, súčasná podoba hradu je z konca 
17. storočia, kedy bol hrad počas tureckých bojov opevnený. 
                       
Bojnický zámok 
     Zámok v Bojniciach je ojedinelou stavbou upravenou v romantickom štýle. 
Archívne dokumenty o hradisku na tom mieste však siahajú do začiatku 12.                    
                                                            storočia. Základné formy objektu sú gotické,                          
                                                             najväčšie stavebné úpravy uskutočnili   
                                                             Turzovci v 16. storočí. Dnešný vzhľad  
                                                             ovplyvnili najmä Pálfiovci, najviac pán 
                                                              Pálfi radikálnou prestavbou v roku 1889. 
                                                              Zámok má aj vzory francúzskeho  
                                                              romantizmu. Na zámku dnes sídli múzeum  
                                                              s historickými zbraňami, obrazovou   
               Patrik Germuška, VIII.A        sálou a dobovým nábytkom. 
                                                              
 
Hrad Devín        
   Vďaka výhodnej geografickej a strategickej polohe na križovatke 
obchodných ciest Jantárovej a Podunajskej bola lokalita hradu osídlená od 
mladšej doby kamennej až po súčasnosť. V dobe rímskej bol hrad začlenený 
do fortifikačného systému Limes Romanus. 
     V období Veľkej Moravy  v 9. storočí  je hrad úzko spätý s menom kniežaťa 
Rastislava, ktorý tam vybudoval kostol  s nástennými maľbami. V 13. storočí 
na vrchole skalného brala bola  vybudovaná kráľovská pevnosť, ktorá bola 
viackrát prestavaná a postupne rozšírená. 
     V roku 1809 vojská cisára Napoleona hrad zničili.  
                                                                                                     Tomáš Grančay, VII.C 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                          Patrik Germuška, VIII.A 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

       
APRÍL 
 

 Súťaž cyklistických zručností 
 Deň Zeme 22. 4. 2009 
 Palacinkový beh 
 Návšteva predajne cudzojazyčnej literatúry Glossa 
 Okresné kolo Pytagoriády 
 Deň zdravia 
 Deň narcisov 
 Hliníkový skarabeus 
 Slávik Slovenska – súťaž v speve ľudových piesní 
 Okresné kolo v gymnastickom štvorboji 
 Branný pretek žiakov 
 Okresná súťaž v malom futbale 

 

MÁJ 
 

 Dňa 28. mája 2009 sa uskutoční „stužková“ deviatych ročníkov. Stužková  
bude v telocvični ČSA II o 15.00. Chceme ukázať, že sa vieme slušne 
rozlúčiť s našimi učiteľmi, ktorí nás počas deviatich rokov naučili písať, 
čítať, počítať a ktorí nás pripravili na ďalší stupeň vzdelávania. 
Nezabudnime sa slušne obliecť, naučiť sa tancovať valčík, polku, tango. 
Prinesme si dobrú náladu a úsmev. 

Deviataci a výbor školského parlamentu 
 Plejbek šou 
 Súťaž Mladý zdravotník 
 Beseda s nevidiacim 
 Beseda s členom Červeného kríža 
 Návšteva IBMV, výrobne hostií 
 Vystúpenie v domove dôchodcov 
 Súťaž družstiev v atletike 
 Týždeň modrého gombíka 
 Svetový deň mlieka  –  výstavka 

 



                
 
      Dnes máš sviatok, vieš to, mami?  
      Zasypem ťa kvetinami,  
      nech povedia celkom jasne,  
      ako mi je s tebou krásne.  
      Že ťa ľúbim, mamička!  
      Ty si moja hviezdička! 
 
  
    V roku 1908 pani Anna Jarvisová po celej 
Amerike viedla kampaň za špeciálny deň pre 

matky potom, čo zomrela jej milovaná matka.  
   Americký prezident Wilson vyhlásil oficiálne Deň matiek ako deň sviatočný 
v roku 1914. Bol ustanovený na druhú májovú nedeľu. Týmto aktom sa 
vyzdvihol význam matiek v spoločnosti. 
 
    Mamička – toto slovo zosobňuje nehu, starostlivosť,  obetavosť a 
bezhraničnú lásku. Materinské puto je najsilnejšie puto, aké medzi ľuďmi 
existuje. Kto by si teda zaslúžil viac našej lásky a úcty ako naša mamička?  
 
 

Mojej mamičke                                                                       
                                                                    
Je máj.                                                        
Pre mňa si tá naj.                                     
Si ako slnko, čo svieti                               
na šťastie malých detí.                            
Krásna si ako ružový ker. 
Ja Ťa veľmi  ľúbim, ver. 
Do vlasov Ti dám kvet višne,  
nech Ti úsmev nikdy 
nevymizne. 
 
                          Max Novotný, V.E 



 
 
 
 
  Čo je jar z vedeckého hľadiska? 
Je to jav, ktorý je spôsobený sklonom zemskej osi a obehom Zeme okolo 
Slnka. V čase jarnej rovnodennosti začína na severnej pologuli jar a na južnej 
pologuli jeseň.  V deň jarnej a jesennej rovnodennosti je na celej Zemi deň 
rovnako dlhý ako noc. 
Odlišná je situácia na zemských póloch. Jarnou rovnodennosťou na severnom 
póle začína polročný deň - Slnko je tam stále nad obzorom a zapadne až 23. 
septembra. Opačná je situácia na južnom póle - v Antarktíde. Tam sa začína 
polárna noc, ktorá bude trvať tiež pol roka. 
   A ako to vyzerá v prírode? 
Na stromoch sa objavujú prvé zelené lístky, ktoré oživujú suché konáre 
stromov. Fialky ožarujú svojou modrou farbou. Tulipány zase otvárajú svoje 
kalíšky. Mraky na oblohe vyjavujú rôzne obrazce. 
Je to nespútaná fantázia farieb – jar – krása. Všetko sa prebúdza zo spánku, 
všetko rastie, kvitne, rozvíja sa.  
  Už pohľad na prírodu rozžiari aj to najstudenšie srdce. Jednoduchá krása, 
ladnosť tvarov, rovnováha vôní. Prosto nádhera. Jar je to najkrajšie ročné 
obdobie. 
Neváhaj a aj ty si nájdi čas na prechádzku v prírode. 
 

                                       Jar 
Snežienka už zakvitla,                                 Kvietky, stromy pučia, 
je jej plná záhrada.                                      aj včielky nám bzučia.  
Natrhám ju mamičke,                                 Chlapci vedrá pripravujú, 
 veď ju mám tak rada.                                 vodu do nich nalievajú. 
Marec, apríl, máj,                                        Keď nás budú olievať, 
to sú jarné mesiace,                                    my budeme utekať. 
Veľká noc je za dverami,  
namaľujem kraslice.                                               Paula Zuribelová, VI.C 
Jedno žlté, jedno biele, 
bodkované, čiarkované  
a na jednom kuriatko je 
 usmievavé. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 –  svetlozelená        2 –  tmavozelená      3 – červená 

4 – ružová      5 – oranžová       6 – žltá        7 – fialová 

8 – hnedá      9 – biela       10 – svetlomodrá 

 



 

 
     
      
    Stalo sa už tradíciou v našej škole, že sa v prvých 
jarných dňoch lúčime so zimou a vítame jar. Súčasťou 
tejto tradície je okrem recitovania a spevu aj pálenie 

Moreny, staroslovanskej bohyne zimy a smrti. Avšak nie je možné považovať 
ju len za bohyňu smrti alebo akúsi ohyzdnú starenu. Je vraj veľmi krásna.  
   Veľký sprievod žiakov 1. – 4. ročníka sa vybral k rieke Toryse a tam po 
vyhodnotení najkrajších Morien a odovzdaní pekných cien sa deti s Morenami 
rozlúčili. Hodili ich z mosta do tmavých vôd našej rieky a tie odplávali. Týmto 
rituálom sme sa rozlúčili so zimou a spoločne privítali nastupujúcu jar. 
  
Zima, zima, nechceme ťa,                  Kto je táto pani tmavá?  
chceme lúky plné kvietia.                  Morenou je nazývaná.          
Roztopte sa, snehy, ľady,                   Mráz, zima a sneženie 
teplé slnko nech nás hladí.                robili jej potešenie. 
 
Dlho zime vládneš, Morena, 
tvoja vláda končí, jar už začína. 
Morena, Morena, koniec tvojej vlády. 
Dávno už do mora odplávali ľady. 
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     V dňoch 30. 1., 31. 1., 01. 02.  boli piataci na výborne 
obsadenom turnaji v Detve. Obsadili sme výborné DRUHÉ 

miesto z ôsmich tímov. Štartovali mužstvá zo Slovenska, Česka, Chorvátska a 
Bieloruska. Za najlepšieho obrancu turnaja bol vyhlásený hráč HC 07 Prešov 
Jozef Verčimák.  

 
 

Našim šiestakom a siedmakom sa v sezóne 2008/2009 
darilo. V závere minulého roka dosiahli vynikajúci úspech 
na významnom turnaji Zlatý puk 2008 v Moskve. Domov 
sa vracali so striebornými medailami. Koncom marca na 
Kasíkovom memoriáli v českom Liberci skončili tretí.  
Na medzinárodnom turnaji Volvo Cup 2009 v lotyšskej 

Rige získali zlatú medailu. Bodoval tím aj jednotlivci. Zverenci trénera 
Marcela Paulovského v metropole Lotyšska valcovali jedného súpera za 
druhým. Z ôsmich turnajových stretnutí sedem vyhrali, raz remizovali. Okrem 
vynikajúcich výsledkov tímu bodovali aj jednotlivci HC Prešov 07. Kristián 
Horvát sa stal najužitočnejším hráčom podujatia, najlepším strelcom Marko 
Ferenc, najlepším obrancom Jozef Andrek. Najproduktívnejšia bola útočná 
trojica Ferenc, K. Horvát, Krajňák.  
HC Prešov 07 reprezentoval tím v zložení: Dušenka, Fekete - Mi. 
Hudák, M. Palko, Antuš, Barnáš, Andrek, Ma. Hudák, Leško, 
Ferenc, K. Horvát, Krajňák, Milý, Mihaľ, Krasničan, Šándor, P. 
Horváth, Petroc. 



 
 
 
 
28. 2. – 1. 3. 2009 sa hádzanári pod vedením pána učiteľa a trénera Jozefa 
Lukáča zúčastnili na CoPoS Cup 2009 v Považskej Bystrici. Stretli sa so súpermi  
z Bratislavy, Karvinej, Považskej Bystrice, Zubři, Rožnova pod Radhoštěm.   
V tvrdej konkurencii podľahli iba raz, a tak získali 1. miesto. 
                                                                                                   Matej Vernarský,  IX.F 
 
 

 
 
IVANKA OLŠAVSKÁ je žiačkou V. C triedy. Okrem 

školských povinností sa aktívne venuje športovej streľbe zo 
vzduchových zbraní. 
     V novembri 2008 štartovala za našu školu na 56. ročníku 
streleckej ligy žiakov, ktorú usporiadalo ABC CVČ. 

V trojkolovej súťaži obsadila spolu s Martinom Hlipalom (VIII. D) a Erikom 
Gumanom (VI. E) pekné druhé miesto. V okresnom kole žiačok obsadila 
s družstvom Miriamy Mydlovej     (IX. F) a Kataríny Adamovej (IX. F) tiež druhé 
miesto. Dievčatá súťažili pod dohľadom Mgr. Emila Šafranka, ktorý úspešne 
vedie  v škole strelecký krúžok. 
     V rámci Slovenského streleckého zväzu prebieha Celoslovenská národná 
liga mládeže. Ivanka štartovala na týchto podujatiach v rôznych mestách SR, 
na ktorých zaznamenala veľmi pekné úspechy. V streľbe zo vzduchovej pušky 
Slávia vytvorila osobný rekord 293 bodov (z 300 možných) a zo vzduchovej 
pušky s dioptrickými mieridlami 393 bodov (zo 400 možných). Doposiaľ sa 
umiestnila na jednom 3. mieste, trikrát obsadila 2. miesto a trikrát sa stala 
víťazkou v rámci Slovenskej republiky. V kategórii družstiev sa podieľala 
šesťkrát na medailových pozíciách. 
Talentovanej a skromnej Ivanke Olšavskej prajeme v jej športovej činnosti 
ďalšie pekné štarty na celoslovenských aj iných súťažiach, aby čo najlepšie 
reprezentovala nielen seba, ale aj našu školu.        
  



  
  

 
    

                                              
 
    V roku 1992 vzniklo športové stredisko 
zamerané na tenis. V pozadí jeho vzniku bola 

myšlienka vedenia školy využiť blízke tenisové dvorce a prítomnosť 
kvalifikovanej trénerky Mgr. Dáše Sabalovej.  
    Tenisový oddiel Tatran Prešov je garančným oddielom strediska, poskytuje 
tenisové kurty na tréningy a zastrešuje účasť tenistov strediska na turnajoch 
jednotlivcov a v súťaži družstiev. Žiaci sa pripravujú v 4 oddeleniach po 2 
hodiny týždenne. V škole pracujú tri trénerky: Mgr. Dáša Sabalová,  Mgr. 

Zuzana Dubcová, 
Mgr. Lenka Terezová. 
Cieľom je naučiť 
mladých tenistov 
základné tenisové 
údery, techniku a 
taktiku hry. Súčasne 
sa u nich pestuje 
súťaživosť, hra fair 
play a láska k bielemu 
športu.   Už dvanásť 

rokov usporadúva škola v mesiaci jún tenisový turnaj pre žiakov všetkých 
prešovských škôl a tenisových a od roku 2004  turnaj pre deti do 9 rokov 
Hľadáme tenisových olympionikov mladších a starších žiakov o pohár 
primátora mesta Prešov v spolupráci s Top Tenis s. r. o. a mestom Prešov. 
V letnom období tenisti budú reprezentovať školu v súťaži družstiev žiakov  
Detský Davis Cup – chlapci a Feed Cup – dievčatá.     V súčasnom období je 
tréning zameraný na prípravu na tenisové turnaje jednotlivcov a na súťaže 
družstiev.  
   V poslednom čase potešil úspech žiaka Michala Hrabčáka, ktorý sa zúčastnil 
halového turnaja v Košickej Novej Vsi. V skupine obsadil 2. miesto. 
 

Mgr. Dáša Sabalová       



                                              

 

          
        
Skejtbording vznikol v sedemdesiatych rokoch 
minulého storočia v Amerike. Vymyslel ho Rodney 
Mullen spolu s Tony Hawkom, obidvaja zároveň 
patria k najstarším skejterom. 
     Prv sa 
skejtovalo na 
rovných doskách. 
Základný trik ollie 

vymyslel Mullen a jazdilo sa old school trikmi 
vo vertikále – to je rampa. Mullen neskôr 
vymyslel trik kickflip, a tak vznikol bežný 
skejt, ktorý je aj v súčasnosti. 
 
Dnešný značkový skejt sa skladá z dvoch 
truckov, jednej dosky s gripom, štyroch 
koliesok, ôsmich ložísk, podložiek a matičiek. 
     Najväčší skejtpark na svete je Kona, nachádza sa v Amerike. Na Slovensku 
je málo skejt parkov. V tomto roku sa v Košiciach dostaval najlepší betónový 
park, v ktorom sa uskutočnila skejtová súťaž Skejtbordový pohár. Menšie 
súťaže na Slovensku sa ešte  konali v Spišskej Novej Vsi a v Liptovskom 
Mikuláši. 

V lete minulého roku sa v Prešove dokončila 
mini rampa na kúpalisku. Túto mini rampu 
zaobstarali prešovskí skejteri. Vďaka nim 
máme v Prešove aspoň niečo. 
     O rok by sa v Prešove mali vybudovať 2 
skejtparky. Jeden by mal byť na Sekčove 
a ďalší pri Mestskej hale. 
 
                  Dávid Wilman, Dávid Kuchta, VIII.B 
 

 



 
 
 
Rudko sa chváli v škole pani 
učiteľke: 
„Pani učiteľka, moja staršia sestra 
má infekčnú žltačku.“ 
„Ach, Bože! Rudko, choď ihneď 
domov,“  vystraší sa pani učiteľka, 
že Rudko nakazí celú triedu. 
Po týždni stretne pani učiteľka 
veselého Rudka na ulici a vyzvedá: 
„Tak čo, Rudko? Ako sa má 
sestra?“ 
„Zatiaľ neviem, pani učiteľka,“ 
odvetí Rudko, „ to viete, kým príde 
list z Anglicka, to trvá.“ 
 
V triede sa otvoria dvere a hneď sa 
zase zatvoria. Profesor sa pýta: 
„Kto to bol?“ 
„Prievan.“ 
„A čo chcel?“ 
 
Človek sa dva roky učí chodiť a 
rozprávať, a potom mu povedia:    
„Sadni si synak a počúvaj!“ 
 
Pýtajú sa študenta: 
„Ako bolo na skúške?“ 
„Pobožne.“ 
Nerozumejú. 
„No, profesor v čiernom, ja v 
čiernom, profesor mi dáva otázku, 
ja sa prežehnávam, ja odpoviem, 
profesor sa prežehnáva.“ 
 
Na hodine chémie: 

 
 
 

„Jurko, povedz mi, čo má  
chemickú značku H2SO4?“ 
„Hm... mám to na jazyku.“ 
„Tak to rýchlo vypľuj, lebo je to 
kyselina sírová.“ 
 
Jožko dostane úlohu aby stokrát 
napísal: Nebudem tykať pani 
učiteľke. Na druhý deň prišiel do 
školy a pani učiteľka sa ho pýta. 
„Jožko, prečo si to napísal 
dvestokrát a nie stokrát?“ 
„Aby som ti urobil radosť.“ 
 
Sedia dvaja malí prváci a jeden 
hovorí druhému: „Už len 56 rokov 
a ideme do dôchodku.“ 
 
Ide chlapec zo školy domov a otec 
sa ho pýta: „Čo ste sa učili v 
škole?“ „ Počítať do 10. 
1,2,3,4,6,7,8,9,10.“ „A kde si 
vynechal 5?“ „V žiackej knižke.“ 
 
Učiteľka rozdáva žiakom 
vysvedčenie. Ivko sa na ňu pozrie a 
zahlási: 
„Jój, pani učiteľka, veru neurobíte 
radosť mojej mame.“ 
 
V škole preberajú časovanie 

slovies:  

"Ja idem, ty ideš, ako to bude ďalej 

Peter?“  pýta sa učiteľka. 

"Nezostane tu ani noha."



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRIL , BASKET,  BUNNY,  CANDLES,  CELEBRATION,  CHOCOLATE,  CHRISTIAN,  CHURCH,  

COLORED EGGS,  CRUCIFIXION,  EASTER SUNDAY,   EGG HUNT,  GOOD FRIDAY,  HOLIDAY,  HOT 

CROSS BUNS,  LILY,  LONG WEEKEND,  MARCH,  RESURRECTION, SPRING 

 

 

 

 

 

 

 

H O N E A S T E R W E S C T C 

C E L E B R A T I O N N N E R 

R A L E B R Y A T E T U H E U 

A S R E S U A R R E H B C L C 

M T H O L I D A Y G G S T O I 

I E O N B O I F G J N S L N F 

E R E S U R R E C T I O N G I 

T S E S N U F S A C R R H W X 

A U R I N S D T N E P C T E I 

L N H R Y E O E D D S T H E O 

O D A Y L S O E L F O O C K N 

C A L L I O G W E I N H R E G 

O Y H I L G B A S K E T U N S 

H C R U S C L I R P A I H D F 

C H R I S T I A N I X I C O N 

 

 

 

  

 

 

 

 
 



 

 

1. Dospievanie je   

a) strašné obdobie 
b) zvláštne obdobie 
c) fascinujúce obdobie 

 
1. Ak by som mohol... 

a) vymazal by som dospievanie 
b) hneď by som sa stal veľkým 
c) prežíval by som dospievanie tak ako doteraz 

 
2. Môj vzťah s rodičmi je 

a) pokojný 
b) ťažký 
c) zvláštny 

                                                                B O D O V A N I E 

3. Našťastie mám 
a) rodinu  
b) partiu                                                
c) dôverného priateľa            

                                                          
Od 16 do 25 bodov 
Dospievanie je pre teba obrovskou prekážkou. Hlavu hore, snáď to ešte nie je         
koniec  sveta! Zabudni na obavy a snaž sa naplno prežívať toto obdobie. 
Uvedomíš si, že je nádherné. 
 
Od 26 do 35 bodov 
Cesta je dlhá, nie však ľahká, ale ak sa budeš usmievať a prijmeš každodenné 
výzvy, prežiješ nezabudnuteľné chvíle dospievania. 
 
Od 36 do 40 bodov 
Ty a dospievanie ste už nerozluční hráči. Je to znakom, že poznáš seba 
samého a naučil si sa s radosťou prijímať to, čo ti tvoj vek každý deň pri 
prebúdzaní ponúka.  

  1 2 3 4 

a) 7 4 10 7 

b) 4 7 4 4 

c) 10 10 7 10 



  
Bitka 

 
V žiackej knižke trma-vrma, 
pätorky a jednotky pustili sa 
do bitky. 
Kto z nich  väčšiu silu má, 
jednotka či pätorka? 
Bol to veru ťažký zápas, 
kričali tam všetci nahlas. 
 
Jednotka je bičík tenký, 
vyšibal on všetky päťky. 
Lajdák Mišo veru hneď 
naučil sa naspamäť 
všetky slová vybrané, 
jednotku z nich dostane. 

 
Lenka Miháliková, VI.B 

 

Ráno 
 
Raz za rána sova vstala 
a krídelká prebúdzala: 
„Vstávaj, krídlo, hore sa! 
Poletíme do lesa. 
 
Pôjdeme si do horičky, 
jedlo dáme do kapsičky, 
naučím sa niečo nové, 
napríklad, čo žije v hore. 
 
Spoznám hmyz 
i chrobáčiky, 
nové mušky a vtáčiky, 
ba i chrústy tu i tu, 
keď sa blížia k úkrytu.“ 
 

Mária Bačinská, VII. F 

Tabuľa 
 
     Ahoj, volám sa Tabuľa. Stojím celý svoj život na zemi. Mňa nehodia do 
Perečníka ako ostatné pomôcky. Nie, po mne stále len píšu. Naposledy 
napísali: 2 + 2, alebo 280 – 180, ale to nie je všetko. Niekedy na mne 
hľadajú aj pravé uhly. Nechcem sa chváliť, ale ja mám pravé uhly až štyri. 
     Viete, čo je pre mňa najhoršie? Keď ma každý deň zotierajú jednou 
špinavou špongiou. Najradšej mám, keď je mokrá. Vtedy ostávam krásne 
čistá. Najhoršie je to na geometrii. Prečo? Lebo pani učiteľka zoberie 
kružidlo, zapichne do mňa a mňa z toho dva týždne bolí celý bok. Je to 
horšie, ako keby vám dali injekciu.  
     A čo je najlepšie na celom svete? Keď pani učiteľka alebo deti zoberú 
kriedu a píšu po mne krásne slová a vety. Vtedy sa cítim ako v siedmom 
nebi. 
                                                                                             Simona Petková, IV. B 
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