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Sťažuje sa učiteľ riaditeľovi školy: 
- Včera som poslal jedného žiaka do-
mov, lebo prišiel neumytý. Dnes už pri-
šli všetci žiaci špinaví. 
 
Pani učiteľka sa pýta Janka: 
- Čím chceš byť, keď budeš veľký? 
- Vojakom. 
- Vojakom? Veď toho môžu zastreliť! 
- A kto? 
- Nepriateľ. 
- Tak radšej budem nepriateľom. 

- Je pravda, že si rozbil 
všetky darčeky, ktoré 
som ti dal k narodeni-
nám? 
- Nie otec, kladivo ešte 
mám. 
Dominika Ištvancová, 

5. A 
 
- Pán učiteľ, kedy nám 
dáte tie hrebene? 
- Aké hrebene? 
- Však ste nám poveda-
li, aby sme prečesali 
okolie! 

Juraj Balog, 5. D 
 

Slnko svieti, 
voda láka, 
postavme si... 
...snehuliaka! 

Juraj Balog, 5. D 

Chceš ma? 
Takého  
pehavca? 

Učiteľ sa pýta na hodine fyziky: 
- Povedz mi, Ferko, aká je najnovšia a 
najosvedčenejšia hnacia sila? 
- Protekcia, pán učiteľ. 
 
- Čo je to? Je to guľaté, tiká to, má to 
ručičky, budí to a je to budík?  
- ???  
- Hlúpa hádanka! 
 
Príde zlodej v noci do domu a počuje 
papagája ako mu vraví:  
- Feri ťa vidí, Feri ťa vidí. 
Zlodej vezme deku, zakryje klietku a 
papagáj znova škrieka: 
- Feri nie je papagáj, Feri je pittbul. 
 
Sedí krava na strome a mňauká: „Hav,  
hav, ja som ale pekná veverička!“ 

M. Bubák, 5. D  
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V tomto čísle: 
 
þ 2 x interview 
þ “Okaté“ verše    
þ 2 x paródia na...  
þ Zber papiera a čísla  
þ Vtipy, krížovky a...  
  inšô 

Vážení a milí, 
prázdniny sa blížia priam závratnou rýchlo-
sťou a vy na ne čakáte iste aspoň tak netrpez-
livo ako my. Polovica júna je za nami, takisto 
MDD a Medardova kvapka. Možno máte za 
sebou i písomné práce a skúšanie všetkého 
druhu. Po odovzdaní vysvedčení (a výsledkov 
vášho ročného snaženia, či leňošenia) už teda 
nič nebude brániť tomu, aby ste sa vrhli pria-
mo do prázdninových radovánok. 
No, vrhnúť sa nemusíte, stačí, ak na prázdniny 
po-ma-lič-ky nakráčate. To preto, aby sa vám 
nič nestalo. Veď nikto z vás (ani z nás) nechce 
stráviť dva najlepšie mesiace roku na liečení, 
či v posteli alebo nebodaj v nemocnici.  
Aby sa tak nestalo, stačí spraviť jednu-jedinkú 
vec. Rozmýšľať. Rozmýšľať na tým, čo by sa 
mohlo stať, ak.... Takéto rozmýšľanie sa volá 
zodpovednosť a premyslenosť. Veď hlava je 
na to, aby sa používala, nie na to, aby bolo 
niečo na krku. Pretože nerozmýšľať si môžu 
dovoliť iba Truhlíci, ktorými, dúfam, nechcete 
byť. 
Dajte preto pozor na seba i na iných, užívajte 
si leta a premýšľajte. Nad sebou, nad okolím, 
nad všetkým. Aby sme sa mohli opäť v septem-
bri v zdraví stretnúť.  
Tešíme sa na vás už teraz 



Hokej a pätorka    
 

Idem, idem do školy, 
Nemám vôbec úlohy. 
Čo ja poviem učiteľke, 
Vari, že bol hokej v telke? 
Nedalo sa učiť, písať, 
Keď sme od radosti museli kričať. 
Naši predsa vyhrávali, 
Tak prečo by sme sa učiť mali? 
Dúfam, že pochopí to učiteľka. 
A nebude z toho 
päťka veľká?! 
Verím, že Slovensko vyhrá zlato, 
Nech tá päťka stojí za to! 

Natália Chovancová, 5. D 
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...bola raz jedna planéta, na tej 
planéte kopec, za kopcom druhý ko-
pec a za sedemnástym kopcom krá-
ľovstvo. V kráľovstve zámok, pri 
zámku záhrada a v záhrade tá naj-

š k a r e d š i a 
a najtučnejšia 

princezná na 
svete.  Ako 

v každej 
r ozprávke 

princeznú musí uniesť drak, aby ju 
mohol princ vyslobodiť. Keď však 
priletel drak pre spiacu princeznú, 
chrápala tak, že blízke skaly sa rúca-
li a chudák dráčik mal veľa práce, 
kým ju mohol vziať. Preleteli 2 míle, 
ale keďže vážila 194 kg, drak už ne-
mal dosť síl, a preto padli rovno do 
Mŕtveho mora. Mali šťastie, lebo 

Mŕtve more má najväčší obsah solí 
a vďaka tomu sa neutopili. Asi 
o hodinu prileteli na miesto učenia, 
teda do dračej jaskyne. Väznil ju už 
dlhé dva mesiace, ale keďže nikto 
neprichádzal, drak ju priviazal pred 
jaskyňou, aby na ňu upozornil. Na 
veľkú smolu bola taká škaredá, že 
okoloidúci rytieri namiesto oslobo-
denia sa začali dráčikovi vysmievať. 
Chudák, čo mal teda robiť! Bol 
z toho smutný, a tak chytil tú najťaž-
šiu princeznú a s veľkými ťažkosťa-
mi ju dopravil naspäť na hrad. Prí-
beh sa skončil zasa šťastne. Drakovi 
sa konečne nikto nevysmieval 
a rytieri nemuseli nikoho zachraňo-
vať, a preto žili   všetci šťastne až do 
smrti. 

Tamara Čendulová, 8. C 

Kde bolo, tam bolo... 

MALÁ ANKA 
      
Naša malá Anka, 
chcela vedieť prať. 
Kričí na ňu mamka: 
„Choď sa radšej hrať!“ 
 
Anka beží do kuchyne, 
zoberie si riad, 
Lyžičku tiež nevynechá, 
že sa ide hrať. 

PSÍK A MAČIČKA       
 
Bol raz jeden psík, 
Taký veľký ako krík. 
 
Bola tu aj mačička, 
Čakala ju prácička. 
 
Sú to dobrí priatelia, 
Aj keď iba z papiera. 
 
Dana Ondrejkovičová, 5. A 

 
Spojte všetkých 

deväť bodov lome-
nou čiarou, ktorá sa 
skladá zo 4 úsečiek. 
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O_R_I_E_Š_K_Y a inšô 
Koľko             
trojuholníkov je 
na obrázku? 
 

? 
 Veselé hádanky 

 
1. Palica má dva konce. Koľko koncov 
majú dve a pol palice? 
 
2. Ujo Minárik je veľký figliar. Raz nám 
rozprával: Na strome boli hrušky. Zafúkal 
vietor a hľa! Div divúci. Hrušky zo stro-
mu nespadli, hrušky na strome neostali. 
Ako je to možné? 
 
3. Ak päť mačiek chytí za päť minút päť 
myší, koľko myší chytí sedem mačiek za 
štrnásť minút? 
 
4. Z akého pohára sa nemožno napiť? 
 
5. Koľko vajec dokážeš zjesť nalačno? 

Odpovede: 
1. Šesť. Aj polovica palice má 2 konce! 
2. Na strome boli dve hrušky. Jedna spad-
la, jedna ostala. 
3. Ani jedna, lebo myš ešte nikdy nechyti-
la mačku. 
4. Z prázdneho. 
5. Jedno. Ostatné už neješ nalačno. 

1. Sú dvaja zajace. Malý je synom 
toho veľkého, ale veľký nie je otcom 
malého. Ako je to možné? 

Patrik Pikna, 5. D 
 

2. Aby som sa dožil 90 rokov, musel 
by som žiť ešte tri svoje doterajšie 
životy – uvažoval nádejný matematik. 
Koľko má teraz rokov? 
 
3. Žiaci dostali za úlohu zväčšiť číslo 
666 jedenapolkrát. Jeden žiak napísal 
dané číslo a bez ďalšieho písania   
ihneď ukázal výsledok. Ako to urobil? 
 
4. Dvaja kamaráti pozerajú každý z 
jednej strany do dutej (nezapchatej) 
rúry a predsa sa nevidia. Ako je to 
možné? 
 
5. Koľko prapradedkov 
a praprababičiek dohromady mali vše-
tci vaši prapradedkovia 
a praprababičky? 

Riešenia: 1. Veľký zajac je mama.; 2. 22 
a pol roka; 3. Napísal číslo 999.; 4. Jeden 
sa pozerá v pondelok a druhý v utorok;   
5. 256 
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Smiech 
Nepoznala som smiech,  
nepoznala som hriech,  
nepoznala som vlastne ani život. 
Až potom som na to prišla,  
že som z cesty života zišla,  
že sa neviem smiať ani usmievať. 
Smiech je dar Boží 
a kto ho odloží, 
že ani nevie kam, 
no jednoducho tam. 
A keď smútkom smiech zahrabem 
potom zistím, že nežijem. 

T. Č., 8. C 

Boh 
 

Pozerám sa do neba, 
No zračím tam iba seba, 
Kričím, veď  Boh je láska, 
Nemení sa v kazete páska. 
 
Je to hriech či sklamanie?! 
Srdce sa mení na kamene. 
 
V očiach slzy, v srdci skaza, 
Spovedám sa v rúchu kňaza. 
 
Zhrešila som na zbláznenie, 
Nikdy nebudem mať kľudné 
snenie. 
 
Zaznel zvonček, všade tma, 
Koniec hriechu, koniec sna. 

Zuzana Albertová, 8. C 

Drak nenávisti    
 
Zaľúbený človek 
Je šťastný 
Kým ho drak nenávisti 
Nechytí. 
 
Drak nenávisti 
Je plný hnevu, 
Že jeho lásku 
Neopätovali, 
A preto zaľúbený 
V jeho zajatí trpí 
Mukami, 
Ktorými prešli tí, 
Ktorým lásku neopätovali. 
 
Do sveta sa vráti 
Plný nenávisti, 
Že ho tak trápili 
Pre draka nenávisti. 

K. Vokrouhlíková, 7. B 

Sen noci svätojánskej   
 

Snívam o rukách plných nehy, 
Snívam o tvári, čo má jemné pery, 
Snívam o človeku, čo má ma rád, 
Snívam o tom, že ku mne príde raz snáď. 
O všetkých tých veciach však snívať len smiem, 
A dúfam, že príde raz deň a v ňom sen, 
Ktorý celý prebdiem. 

Zuzana Albertová, 8. C 
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• Ako si sa dostala k tancu, ako dlho sa mu venuješ? 
Keď naši tréneri zakladali klub, tak chodili po známych a zháňali deti do klubu. Raz 
bola vo Slávii v lete detská diskotéka, ja som tancovala, robila mlynské kolá... V tej 
dobe som ešte chodila na gymnastiku mala som 5. Oni ma zbadali, porozprávali sa 
so mnou, s rodičmi, gymnastiku som skončila a tak sa začala moja „kariéra“. 
• Kto a kde ťa trénuje? 

Trénuje nás viac trénerov, profesionálnych. Ale náš 
hlavný tréner je Dušan Spišiak. Trénujeme v našom 
klube na radnici ale aj v telocvičniach. 
• Zúčastňuješ sa i súťaží? Akých, s akým výsled-
kom? 
Zúčastňujem sa veľa súťaží. Majstrovstiev Slovenska 
v latinskoamerických tancoch, štandardných tancov. Na 
klasických bodovacích súťažiach sme väčšinou na 1., 
2., 3. miestach. Na majstrovstvách sme boli 
v štandardných tancoch na 16. mieste, v latinskoame-
rických na 14. mieste v hlavnej kategórii C. 
• Aké tance tancuješ najradšej? 

To sa nedá povedať. Keďže mám tanečný šport rada ako celok, tak sa mi páčia všet-
ky tance. Možno mám latinu radšej ako štandard, môžem sa tam lepšie prejaviť. 
• Kto je tvojím partnerom v tanci? 
Volá sa Marek Ostríž, má 16 rokov a je z Ružindola, to je môj nový partner. 
• Kto ti šije šaty? 
Momentálne mi šije šaty jedna nemenovaná profesionálna tanečníčka. Ale keď som 
začínala, tak mi ich šila mamina kamarátka alebo moja teta, tiež profesionálna ta-
nečnica. 
• Aké sú tvoje plány do budúcnosti? 
Chcela by som dosiahnuť čo najlepšie výsledky v tanečnom športe. Chcem to do-
tiahnuť až na majsterku Európy a sveta; dúfam, že sa mi to splní. A chcela by som 
si otvoriť svoju tanečnú školu v Las Vegas, pretože sú tam najlepšie 
a najnoblesnejšie súťaže na svete. Sú tiež veľmi dobre finančne podporované. 
• Ďakujeme za rozhovor. 
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Tie oči nežné ako kvet, 
zvedavo hľadia na ten svet 
Keď večer jasné slnko zapadne 
tichý spánok na očká zasadne.                     

                Daniel Kurák, 6. D          
 
Modré oči ako nebo,                                              
darujú ti kúsok z neho 
Stačí len úsmev jediný 
a rozveselia pol rodiny. 

Petra Lehotová, 6. D 
 

Oči - to sú veľké kružnice,                                                   
nezbednice zornice.                                                              
Keď sa cez ne pozrieš,                                                         
viac sa toho dozvieš.   

Henrieta Leskovská, 6.D                 
 

Oči ako perličky,                                                                   
na dne mora   z mušličky.                                                     
Hnedé, sivé, zelené,                                                               
ako vždy sú farebné                                                 
Oči ako hviezdička                                                                
v strede nášho nebíčka.                                                       
Vždy sa mi tvár rozjasní, 
keď sa hviezda vyjasní.                                                                          

                  Zuzana Brezolubská, 6. B  

Oči - to je dobrá vec, 
povie každý zvedavec.   
Vidím tu a vidím tam, 
všade, kam sa pozerám.                                                                                                         

Nikoleta Brilská, 6.B 
 
Oči sú dve priateľky, 
čo vedia robiť zázraky. 
Niekedy sa smútkom zvlhčia, 
inokedy šťastím blčia. 
Čierne, modré, zelené, 
všetky sú však nádherné. 

Tomáš Paukeje, 6. A 
 
Smutné čierne oči mám, 
na Mesiac sa pozerám. 
Čierne oči nesmúťte, 
na Slnko sa pozrite. 
                              Martin Holovič, 6.B  
 
Oči sú zrkadlom človeka,                    
to predsa pravda je odveká.                   
Oči sú zrkadlom tvojho ducha,             
ktorý ti stále nápady núka.                     

           Martin Ježo, 6. A                                                                                                                                                                    

MÔJ VYSNÍVANÝ ŽIVOT 
Keď budem dospelá, chcem mať tri deti. Boli by to trojčatá. 
Môj muž by mal byť vysoký, silný a odvážny. Mal by byť z bohatej rodiny a pekný. Nemal 

by piť veľa alkoholu. Mali by sme bývať vo veľkom dome pri mori a mať veľkú záhradu s 
bazénom. Bývali by sme v Miami. Na dvore by bol gril a hojdačky. Pes by ležal v chládku a 
deti sa vozili na koníku. Robili by sme aj rôzne pikniky a veľa by sme nakupovali potraviny a 
veci na oblečenie. Ja by som pracovala ako návrhárka šiat a môj muž by pracoval v otcovej 
firme ako právnik. Vždy po večeri by som si išla zajazdiť na koni s mojím mužom. V záhrade 
by bol aj zajac, ktorý by sa volal Buggs Bunny. 

Celý život by sa mi páčil a chcela by som zomrieť, až keď budem mať dvesto rokov. 
Nina Kujovičová 5. B 

                                                                                                                                      13 

doplňovačky 

       1. 

       2. 

       3. 

       4. 

       5. 

       6. 

VEČNÉ SLOVÁ 
 
 

„AUDACES FORTUNA IUVAT“ 
 
Latinské slová Publia Vergilia Mara, najslávnejšie-
ho básnika cisárskeho Ríma, sa ti podarí pretlmo-
čiť do slovenčiny bez toho, aby si vedel po latin-
sky. Ako? Keď štyri písmenkové stĺpčeky dáš do 
správneho poradia. Potom hravo vo vodorovných 
riadkoch prečítaš pravdivé slová, ktoré pretrvali 
stáročia a platia podnes. 

V O Á D 
Y Ž M N 
A Š S Ť 
E T P I 
J R E A 

B L A T O 

O B R A Z 

C Í B I K 

__ __ __ B __ 

__ __ __ __ B 

     P 

    O P 

   S U P 

  S T E P 

 Z Á K O P 

__ __ __ __ __ P 

P      

P O     

P O D    

P R Š Í   

P L N  I A  

P __ __ __ __ __ 

1 domáce zviera, 2. mama, 3, orgán zraku, 4. má 
rada syr, 5. pomôcka na šitie, 6. pani učiteľka 
slovenského jazyka 

Dominika Ištvancová, 5. A 

Viete, že... 
...v Nemecku žije asi 7 miliónov mačiek, 
5 miliónov psov, každý druhý Nemec má 
papagája alebo kanárika a v akváriách 
pláva 60 miliónov rybičiek? 
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MÁJ  (Mesiac lásky) 
 

  1. 5. Sviatok práce 
  1. 5. 1953 prvé vysielanie Československej televízie 
  1. 5. 1948 1. ročník Pretekov mieru 
  4. 5. Deň požiarnikov 
  8. 5. Deň víťazstva (1945) 
  9. 5. 1973 Prvé farebné vysielanie Československej  televízie  
10. 5. 1883 zomrel Samo Chalupka - prvý štúrovec 
11. 5. Deň matiek 
12. 5. 1913 sa narodil Jozef Karol Hell - banský technik 
18. 5. 1928 pravidelné vysielanie Československého rozhlasu 
28. 5. 1928 zomrel Martin Kukučín 
28. 5. 1958 zomrel Mikuláš Schneider Trnavský 

 
JÚN   (Mesiac poľovníctva) 

  1. 6. Medzinárodný deň detí 
  5. 6. Svetový deň životného prostredia 
  5. 6. 1938 zomrel Mikuláš Galanda - výtvarník 
11. 6. 1843 schôdzka štúrovcov v Hlohovci o spisovnej slovenčine 
15. 6. 1923 zomrel J. Ľ. Holuby - botanik, historik 
21. 6. letný slnovrat 
30. 6. koniec školského roku. 2002/2003 
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Mňam    
Moja babka varí, 
Či sú to len čary? 
Prichystá si veľký hrniec, 
Prinesiem jej každú vec. 
Je to dobrá pochúťka, 
Putuje do žalúdka. 
Po jedle si ľahneme, 
A potom oddychujeme. 
Po obede cítime, že sa buchty pečú. 
A hneď už nám slinky na ne tečú. 
Najeme sa dosýta, a už nám 
Nič nechýba. 

Diana Kopúnková, 5. A 

 
Jeden malý vtáčik vypadol z hniezda 
a jeho mama ho nemohla nájsť. Raz sa 
malá Adelka vybrala na prechádzku 

a našla malého vtáčika na zemi. Zobrala ho 
a ponáhľala sa domov. Kŕmila ho, starala sa oňho a hrala sa 

s ním. Za niekoľko rokov vtáčik vyrástol. Naučil sa lietať a potreboval 
viac priestoru než doma. Takto to šlo deň za dňom, ale jedného dňa sa vtáčik 
nevracal.    Adelka sa začala obávať, či sa mu niečo neprihodilo. Večer sa vtá-
čik vrátil. Adelka sa upokojila, ale to sa opakovalo. Neskôr Adelka pochopila, 
že vtáčik je už veľký a potrebuje slobodu. Po čase sa prestala báť. S vtáčikom 
žili šťastne a jedného dňa našla ďalšieho vtáčika... 

Dana Ondrejkovičová, 5. A 

Čo sa stalo na jar         

Pestrá jar je tu 

Bicykel 
Ferko dostal bicykel, 
Jazdil na ňom celý deň. 
Petra mu tam kričí 
Že mu z gumy fučí. 

      Martin Bubák, V. D 

Hviezdička   
Padá jedna hviezdička. 
Už ju vidím, bielu, 
Padá, padá pomaly, 
Už ju vidím celú. 
Padá ona z nebíčka, 
Nebu bude chýbať. 
Zhasla moja hviezdička. 
Kam sa budem dívať? 

Kristína Gažovičová, 8. C 

Mačka    
Beží mačka, chi-chi-chi 
Chytím myšku raz-dva-tri. 
Myšku som už chytila 
Do papuľky hodila. 
Myšky mi je teraz ľúto, 
Zjedla som ju veľmi kruto. 

Dominika Ištvancová, 5. A 



6                                                                   

• V ktorej triede sú najlepší športovci? 
Natíska sa odpoveď v 8. B a 5. B, pretože sú to športové triedy, ale musím povedať, 
že aj v iných triedach sú šikovní športovci – futbalisti, gymnastky. 
• Ktorí sú najlepší športovci na škole? 
Máme na škole reprezentantov SR v gymnastike – Mudráková 8.-9. D a v basket-
bale – Regína Palušná, Janka Gergelyová a  Dagmar Jakabovičová – žiačky 8. B. 
• S ktorou triedou sa vám najlepšie pracuje? 
Myslím si, že sa nikto neurazí keď poviem 8. B, ale veľmi dobre sa mi robí so 6. A, 
8. A, C, 9. C a neviem zabudnúť na 5. B. V podstate nemám triedu, kde by sa mi 
robilo zle. 
• Je pán Matúšek dobrý tréner? 
Pán učiteľ Matúšek je vynikajúci tréner. Momentálne trénuje okrem našich chlap-
cov aj mužov Hlohovca v I. SNL. S družstvami, ktoré trénuje dosahuje veľmi dobré 
výsledky. 
• Aké športy sú na škole? 
Basketbal – dievčatá, hádzaná – chlapci, futbal, vybíjaná, pohybová príprava. 
• Koľko výhier má škola? 
Ťažká odpoveď. Veľmi veľa na rôznych stupňoch – základné kolá, okresné, kraj-
ské, celoslovenské. Presné číslo neviem. 
• Koľkokrát sa naša škola umiestnila na prvom mieste? 
Napríklad: v Trnavských športových hrách o „Pohár primátora mesta“ – dvakrát, 
veľmi veľakrát sme boli na prvom mieste na rôznych turnajoch a postupových súťa-
žiach. Konkrétne číslo neviem, ale bolo by veľmi vysoké. 

5.A súťaže: 
 
Trnavské športové hry o „Pohár primáto-
ra Trnavy“ 
Postupové súťaže 
Hádzaná D+CH 
Basketbal D, CH 
Volejbal D, CH 
Vybíjaná D, CH 

 
Atletika D, CH 
Netradičné disciplíny D, CH 
Beh do schodov 
Preťahovanie lanom 
Penalty 
 In-line hokej 
Stolný tenis D, CH 
Beh Márie Zavarskej D, CH 
Šplh D, CH 
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Snehulienka a sedem trpaslíkov   
 

Bola raz jedna kráľovná a tej sa narodila dcéra. Pleť mala bielu ako 
sneh, pery namodralé a bola pehavá ako Fantozziho dcéra. Nazvali ju 
Snehulienka. Po roku kráľovná zomrela, lebo veľa pila. Kráľ sa druhý 
krát oženil. Nová kráľovná bola pyšná. Mala čarovné zrkadlo, ktorého sa 
každý deň spytovala „Zrkadlo, kto je najkrajší na svete?“ Zrkadlo jej 

odpovedalo: „Snehulienka je najkrajšia, ty si už len 
stará, malá, tlstá hrča.“ Kráľovnej sa to nepáčilo, 
tak zavolala poľovníka, aby Snehulienku zabil. Ten 
sa nad dievčinou zľutoval. Odniesol ju do lesa, uspal 
ju a zavesil na jedľu. Zobudila sa až keď jej hladný 
bocian ozobával päty. Zoskočila zo stromu, bežala 
hlbšie do lesa a objavila malý domček. Vošla dnu 

a omdlela od smradu. Večer sa vrátili trpaslíci domov videli ryšavú žen-
skú ležať na podlahe. Keď sa Snehulienka prebrala, porozprávala im ce-
lý príbeh a dovolili je u nich zostať. Kráľovná sa dozvedela, že Snehu-
lienka žije, preobliekla sa za obyčajnú ženu, vybrala sa k domčeku 
a darovala jej jedovatý hrebeň. Snehulienka si očesala ryšavé vlasy, zni-
čené od trvalej, a padla na zem ako poleno. Keď sa trpaslíci vrátili večer 
domov a zistili, že nie je navarené, strašne sa rozčúlili. O chvíľu našli 
Snehulienku, všetko im bolo hneď jasné. Do uší jej pustili CD Eminema 
a vtom sa Snehulienka prebrala. Druhý krát prišla kráľovná preoblečená 
za starú ženu a naivnú Snehulienku na otrávené jabĺčko. Tu už boli aj 
trpaslíci na dne. Nevedeli Snehulienku oživiť, a tak si na pomoc zavolali 
miestneho mäsiara, ktorý smrdel tak, že prebudí aj mŕtveho. Zabralo to. 
Ako to ucítila, otvorila oči. Opýtala sa: „Kde som to?“ Mäsiar jej odpo-
vedal: „Si tu so mnou,“ a odviedol si ju domov. 

Regína Palušová, 8. B 
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Paródia na ľudovú pieseň  
 

Nahnité jabĺčko v oblôčku mám, 

Koho nechcem vidieť, tomu ho dám, 

A ja ťa, zubár môj, nemilujem, 

Tebe to jabĺčko podarujem. 

 

Chystajte mi mamko horký odvar, 

Keď zaspím, nech sa mi prisní zubár, 

Nech vo sne hádzanú spolu hráme, 

A tak si navzájom privykáme. 

 

So zubárom a jeho sestričkou, 

Treba  byť zadobre jak s jedničkou, 

Pri športe aj môj chrup občas schytá, 

Návšteva zubára je určitá. 

 

Ulievaj sa chlapče, moje heslo, 

Aby ťa obišlo zubné kreslo, 

Predsa pôjdeš radšej k cukrárovi, 

Ako na návštevu k zubárovi. 

Peter Mesiarik, 8. B 

Moje modely   
Lepím lepím modely, 
Zavesím ich na steny. 
 

Modely sú záľuba, 
Lepiť ich je zábava. 
 

Lepidla nikdy nemám dosť, 
Modely kupujem pre radosť. 
 

Už mám veľa modelov, 
Kamoš ma už predbehol. 
 

On ich má už devätnásť 
A ja iba sedemnásť. 
 

Peniaze už vôbec nemám 
A všetky modely polepené mám. 

Matej Trnka, 5. D 
 

Básničková hádanka 
Sedím pri tom celý deň,     
Odísť od toho nemôžem. 
Musí to už skončiť, 
Aby som sa mohol učiť. 
Čo je to?   

Martin Bubák, 5. D 

Riešenie: televízor 
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Zber papiera 

Prázdniny 
Na prázdniny tešíme sa 

voľno zase, pohráme sa. 
So sestričkou na mamičku 
a s mamičkou na babičku. 

Hurá, hurá detičky, 
na prázdniny maličký. 

 
Jar 

Zima prešla, 
jar je tu. 

Kvety, stromy  
zase kvitnú 

máme radosť 
hopsasa. 

Dominika Ištvancová, 5. A 

Radšej tisíc úderov 
 

Po prvom veľkom nešťastí 
keď nádej v ľuďoch sa o chvíľu vytratí, 
a nevedia ako ďalej žiť, 
myslia si, 
že len droga sa im môže zísť. 
 

Po prvej dávke v nebi sú 
a myslia si, 
že do života len šťastie prinesú. 
 

Neskôr však viac drogy potrebujú, 
pomaly a znenazdajky, 
život sa im z rúk vytratí. 
 

Necítia už šťastie ani smiech, 
a nebolí ich už žiaden hriech. 
Necítia už lásku ani strach, 
a tak sa zrazu menia v prach. 
 

Radšej tisíc úderov a tisíc rán dostať 
než jednu drogu vyskúšať. 
Radšej celý život tíško trpieť, 
než za falošné šťastie sa zriecť. 

Monika Lišková, 5. D 

Často sa dá počuť z úst žiakov, keď im 
učitelia niečo vyčítajú, niečo ako: „Ale 
šak to bolo za bránu školy!“ Áno, je to 
možné, že to bolo dva metre za školskou 
bránou. Otázne však je, či je len v škole 
potrebné správať sa „normálne“, teda 
slušne a mimo školy sa môžeme správať 
ako najväčší .... (doplňte si podľa vašej 
úrovne). Asi áno, pretože tu už nie sú uči-
telia, ktorí by ma otravovali a kontrolova-
li. Dôležité je však to slovíčko „asi“. Čo 
vy na to?                                              (nn) 

Najúspešnejšie triedy 
I. stupeň         
           1. miesto 3. A            1946,0 kg 
           2. miesto 4. A            1641,5 kg 
           3. miesto 4. C            1582,0 kg 
 
II. stupeň 
           1. miesto 7. B            1840,5 kg 
           2. miesto 6. C              974,0 kg 
           3. miesto 6. A              808,0 kg 
 
Najlepší jednotlivci 
1.  Matej Buzma        7. B     1490,0 kg 
2 . Miroslav Repček  3. A     1014,5 kg 
3 . Marián Buzma     4. C       736,0 kg 
 

Spolu sme nazbierali 20 439 kg. 
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Priemerne nadaný človek zvyčajne odsu-
dzuje všetko, čo jeho rozum nevie obsiah-
nuť. 
 
Za rozumných považuje aby tých, 
ktorí majú rovnaké názory ako my. 

La Rochefoucauld 
 
Múdri vymýšľajú nové myšlienky 
a blázni ich rozširujú. 

H. Heine 
 
Naozaj múdri ľudia chodia ako obilné klasy: 
hrdo, vzpriamene,  
s vysoko vztýčenou hlavou,  
kým je prázdna. 
Ale keď dozrejú a naplnia sa zrnom, 
potom sklonia svoje hlavy. 

M. E. de Montaigne 
 
Nie je hanbou nič nevedieť, 
hanbou je nechcieť sa nič učiť. 

Seneca 
 
Pokiaľ žijeme, učme sa ako žiť. 

Seneca 
 
 
Nemáme sa starať o to, aby sme žili  
dlho, ale aby sme žili naplno. 

Seneca 
 
Po celý život uč sa žiť,  
ba možno ešte väčšmi  sa budeš čudovať 
môjmu výroku:  
po celý život svoj uč sa umierať. 

Seneca 
 

Viem, že nič neviem. 
XXXXXXXX 

múdrosť 

1. Medzi jedovaté huby nepatrí: 
 a) hríb satanský 
 b) kuriatko jedlé 
 c) muchotrávka zelená 

2. Zo zemiakov konzumujeme: 
 a) korene 
 b) hľuzy 
 c) semená 
 
3. Aký počet ľudí žije na Zemi: 
 a) 6 000 000 ľudí 
 b) 6 miliárd ľudí 
 c) 260 miliárd ľudí 
 
4. Čo je nonsens? 
 a) nezmysel 
 b) pravda 
 c) príklad 
 
5. Ruža má na stonke: 
 a) seno 
 b) tŕne a bobule 
 c) tŕne a listy 
 
 
 
Správne odpovede: 1b, 2b, 3a, 4a, 5c 
 
5-4 bodov - máš dobré znalosti zo 
slovenčiny, prírodopisu a zo zeme-
pisu, 3-2 body - si dobrý/-á, ale 
mohol/la by si byť lepšia/í, 1-0    
bodov - zamysli sa nad sebou! 
 

Natália Chovancová, 5. D 

MILIonár 
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Báseň 
Píšem báseň šikovnú,  
robotnicu robotnú.  
Len ju ťukám na ten stroj,  
papiera sa len neboj.  
Už hovorí, že je dosť,  
všetkým deťom na radosť. 

Michala Brestovanská, 5. A 
 
Rodina 
Kričí malý Janko, 
poďme, poďme mamko. 
Mama zasa kričí, 
a čí si ty, čí? 
Ja som tvoj synáčik, 
ako taký máčik. 
Sestra ako kvet, 
a brat ako čert.                                                
Ocko ako včela, 
to je rodina celá. 

Diana Kopúnková, 5. A 

Vtáčik a jeseň 
V jeseni spieva vtáčik veselý,  
Skáče, beží, čviriká,  
hľadá pod zub červíka. 
A keď sa mu nedarí,  
schová sa on v konári. 
V konári však zostal sám,  
červíka už nezháňal. 
A na konci, v jeseni,  
vtáčikovi sa zadarí.  
Keď tu zrazu uvidí,  
že červíka uloví. 

Dominika Uličná, 5. A 
 
Lienka 
Bola jedna malá lienka,  
volali ju Oto lienka.  
Žila v takej krajine,  
kde voňali ľalie. 

Veronika Šuleková, 5. A 

Odporúčame si navzájom. >>>  
>>> Akú knižku si prečítala v poslednom období? 

 
Martina Gruhlkeová: Chcem byť atraktívne dievča, vyd. Mladé letá 
 

Veľmi rada čítam knižky takéhoto typu – asi ako každé 13 ročné 
dievča. Najviac ma zaujala svojimi dokonalými obrázkami, podľa 
ktorých som hneď vedela, ako sa čo robí. Písalo sa tam 
o starostlivosti o pleť, vlasy, celé telo ale aj o líčení, lakovaní 
nechtov a farbení vlasov. Viem, že v najbližšom období niektoré 
z týchto vecí nebudem a ani nechcem využívať, ale v budúcnosti 
sa mi určite zídu a vyskúšam ich. 

Petra Stanová, 8.C 


