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Milí spolužiaci! 
 

Jar je tu a hoci sa jej veľmi nechce 
konečne ukončiť vládu zimy, príroda sa 
nezadržteľne prebúdza. Veríme, že ste sa 
zo zimného spánku prebrali aj vy, veď 
koniec školského roku sa nezadržateľne 
blíži.  

„Školské oko“ je znovu tu. 
Prichádza síce neskôr, ako sme plánovali, 
ale veríme, že ani toto číslo vás nesklame. 

Prajeme vám veľa chuti do učenia, 
trpezlivosti pri „naháňaní“ dobrých 
známok, ale aj pohody a pekných zážitkov. 

„Život  nie je taký krátky,aby sme 
nemali čas na zdvorilosť. “ 

(R.W. Emerson) 
 Pekné slová na úvod? A čo 
ešte ďalšie stránky. 
 

Príjemné čítanie vám želajú 
členovia redakčnej rady. 
 

Malý dodatok pre vašu informáciu. 
Web stránka školy dostala novú podobu, 
jej súčasťou je aj elektronická forma nášho 
časopisu. Nájdete ju na www.zshostrs.sk. 

 

Redakčná rada: 
Šéfredaktor: Mgr. Halušková 
Redaktori: Mišuráková, Gregorcová, 
Véghová, Černecká, Petrincová, 
Tokárová, Hrivňák 
Grafická úprava: Števáková, Vavráková, 
Tormová, Krnáčová, D. Molnár 

http://www.zshostrs.sk
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SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE 
ZREKONŠTRUOVANEJ TELOCVIČNE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flákali ste niekedy 
školu ?  

No... Nie, 
priznám sa že som 
neblicoval. Stalo sa, 
že sme sa flákali ako 
trieda na SŠ. Chodilo 
sa na zdravotné 
prehliadky a potom 
sme sa už do školy 

nevrátili. 
 
Ako si spomínate na svoje školské časy ? 

Na školu spomínam rád, to boli 
priateľstvá, šport, zábava a učenie. 
 
Snívali ste už vtedy o politickej dráhe ? 

Nesníval som, nerozmýšľal som 
o tom. 
 
Pamätáte si svoje školské prešľapy? 
Myslím tým poznámky, problémy 
s učiteľským zborom, ... 

Také mám prezrádzať? 
Samozrejme, mal som poznámky aj ja. 
Dokonca mám odloženú žiacku knižku. 
 

Čím sa líšilo vtedajšie školstvo? 
Ja si myslím, že dnes je škola 

oveľa otvorenejšia, pristupuje v duchu 
potrieb rodičov. 
 
Prečo si myslíte že vysokoškolské štúdium 
by malo byť spoplatňované? Nemyslíte, že 
niektoré deti tým prídu o možnosť rozvíjať 
svoje vedomosti? 

Nie, pretože návrh zákona, ktorý 
som dal, vytvára oveľa väčšiu možnosť 
študovať. Presadil som prospechové aj 
sociálne štipendium. Dobrá práca má byť 
odmenená. 
 
Dostali ste už niekedy pokarhanie 
riaditeľom školy? 

Áno, na štvrťroku a bolo to za 
báseň, v ktorej sme kritizovali školníka. 
 
Boli ste už niekedy predtým v Rimavskej 
Sobote? Ako sa vám tu páči?  
V Rimavskej Sobote som bol asi pred 4-5 
mesiacmi. Rimavská Sobota je pekné 
historické mesto, ktoré má svoju tradíciu. 
Dnes treba cez vzdelaných ľudí dostať 
Rimavskú Sobotu do povedomia. Okolie 
mesta je pekné, lebo je tu krásne príroda. 
 

L. Tokárová,  V. Véghová 9.A  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Našu školu navštívil poslanec  
NR SR, bývalý minister školstva Martin 

Fronc. 
Zúčastnil sa slávnostného otvorenia 

telocvične, ktorá bola zatvorená kvôli 
rekonštrukcii a oprave strechy.  

My sme využili jeho prítomnosť a trochu 
sme ho vyspovedali.  
 

          REPORTÁŽE,  ROZHOVORY 
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REPORTÁŽE, ROZHOVORY 

 
 
 

Na besede so spisovateľom 
Petrom Glockom 

 
 
Určite 

prevažná väčšina 
z vás pozná 
spisovateľa, 
prozaika a vlastne 
aj historika Petra 
Glocka. Ak nie, 
možnosť spoznať 
ho ste mali 17.marca. Pýtate sa prečo? 
Pretože práve v tento deň sa 
v Gemersko-malohontskom múzeu 
konala beseda práve s týmto autorom. 
Na nej všetkým  zúčastneným 
porozprával ako vlastne vznikla jeho 
najnovšia kniha Tomo a lúpežní 
rytieri. Ale ak si myslíte, že bola reč 
len o tomto, ste na veľkom omyle. Pán 
Glocko nás totižto poučil aj o histórii 
muránskeho hradu.  

Na besede sme si vypočuli aj 
úryvok básne Pieseň o hrade 
muránskom a vďaka Diane Dubovickej  
z 9.A sme počuli povesť s názvom 
Cigánka. A tu je časť besedy: 
 
 
Koľko kníh ste napísali? 

20-30, k tomu aj filmové 
a rozhlasové scenáre. 
 
Koľko ročný ste začali písať? 

Začal som písať poviedky, najprv 
do školského časopisu, lebo to je skvelá 
šanca ako začať rozvíjať svoj talent. Písal 
som aj počas strednej a vysokej školy. 
Mimochodom som  vyštudovaný chemik 
a do triedy som chodil s Dušanom 
Dušekom. 
    
Koľko ročný ste napísali prvú knihu? Čo 
vás priviedlo k písaniu? 
20 ročný. A začal som písať preto, lebo 
mám rád knihy.  
 

Ktorá z kníh, čo ste nenapísali vy, vás 
zaujala najviac? 

Fúúú, doma ich mám strašne veľa 
a tiež navštevujem aj knižnicu. Tak dokopy 
ma ich zaujalo asi 100-tisíc. 
 
Ktorá kniha, čo ste napísali, je vám 
najbližšia? 

Pozrite sa, ja mám tri deti a všetky 
ich mám rovnako rád. Tak ako nemám 
najobľúbenejšie z mojich detí, tak nemám 
obľúbenú z mojich kníh. 
 
Koľko vám trvá napísať jednu knihu? 

Ako sa hovorí, kniha je skôr hotová 
ako napísaná. Ja knihu musím pretlačiť 
z hlavy cez ruku, cez pero až na papier. 
Spisovateľ píše aj keď nepíše. Keď chcem 
knihu napísať, musím si pozbierať všetko, 
o čom chcem písať. Takže ako dlho mi 
trvá napísať knihu? 4 roky zbieram 
informácie a 4-5 rokov som písal 400-
stranovú knihu.   

Ľ. Gregorcová 9.A 
. 

 
V piatok 3.3.2006 sa ŠKD rozlúčil s 

fašiangovým obdobím veselým 
karnevalom.   

 
Všetci žiaci sa premenili na 

rozprávkové postavičky. Svoju šikovnosť 
overovali v rôznych súťažiach, napr. 
balónový tanec, srdiečkový tanec, tanec 
na hada, klobúkový tanec. Hosťami boli 
deti z MŠ - Rožnavská  

Odmenou pre všetky deti boli 
drobné vecné ceny. 
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V decembri 2005 sa 40 žiakov a 4 pedagogickí pracovníci  našej školy 

zúčastnili základného lyžiarskeho výcviku na Donovaloch. Ubytovaní sme boli 
v hoteli Vesel. 
 

Aj keď je už jar, účastníci výcviku si možno radi zaspomínajú na výbornú 
lyžovačku a tí, ktorí tam neboli, si možno radi pozrú niekoľko záberov z päťdňového 
pobytu spolužiakov v krásnom prostredí Nízkych Tatier. 

 
 
 
Súčasťou výcviku boli 

preteky v slalome, ktoré mali 
preveriť, kto sa koľko naučil a aké 
pokroky urobil. 

 
V súťaži dievčat sa na prvom 

mieste umiestnila Nikoleta 
Paveleková, druhá bola Lenka 
Peržeľová a tretie miesto obsadila 
Dominika Kňažková. V súťaži 
chlapcov prvé miesto obsadil Ladislav 
Németh, druhý bol Michael Miklo  
a tretí Martin Sirota. V súťaži 
„snežienok“ bola najrýchlejšia Zuzana 
Janoštiaková a najrýchlejší „snežný 
muž“ bol Ján Boľf                                                     Družstvo p. učiteľky Langovej
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
            Sirota,  Miklo, Németh,                               Peržeľová, Kňažková,  Paveleková 
 
 
 

          BOLI SME, VIDELI SME ... 
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Výsledky olympiád 
a súťaží 
 
Viete, že mnohí naši spolužiaci 
patria medzi najlepších v rámci 
okresu, kraja ba i Slovenska? 
Tu je dôkaz. 
 
 
 
 
 
 
 
Milan Takáč zo 7. B  
obsadil na celoslovenskom kole 
geografickej olympiády 3. miesto. 
 
 
Eva Černecká z 9. A  
za svoju prácu v nemeckom jazyku 
v súťaži „Európa v škole“ , bude 
ocenená 15. mája 2006 v Bratislave 
v zrkadlovej sieni Primacionálneho 
paláca (do súťaže bolo zaslaných 230 
prác z celého Slovenska). 
 
 
Dávid Póša zo 7. A 
obsadil 3. miesto v krajskom kole 
nemeckej olympiády. 
 
 
Mária Mišuráková z 9. A  
obsadila  2. miesto v okresnom kole 
matematickej olympiády , na krajskom 
kole bola úspešná riešiteľka.  
Získala aj 2. miesto v okresnom  kole 
chemickej olympiády a postúpila do 
krajského kola. 
 
 
Marek Pocklan z 5. A 
v súťaži s tématikou  „Vesmír“ obsadil 
2. miesto v okrese  

 
 
Úspešní riešitelia okresného kola 
matematickej olympiády: 
 
6. ročník:  
5. miesto Peter Ďuro – 6. A 
6. miesto Miriama Krížková – 6. A 
 
7. ročník:  
2. miesto Dominika Kiňová – 7. A 
3. miesto Juraj Slovák – 7. A 
4. miesto Martin Šesták – 7. A 
 
Zlatá krajina (literárne práce) 
ocenenie dostali: 
Poljaková – 4. A 
Gregorcová – 9. A 
 
Dobšinského komiksy 
1. 2. a 3. miesto žiaci školského klubu 
detí 
 
Výtvarné práce „Svet dýcha farbami“ 
1.miesto 
 
Obvodné kolo Hviezdoslavov Kubín: 
1. miesto: Hegedűsová – 9. C 
2. miesto: Trimajová – 5. A (poézia) 
2. miesto:  Erdődiová – 4. A (próza) 
2. miesto:  Ingrid Krnáčová – 9. A 
(próza) 
2. miesto:  Iveta Krnáčová – 9. A 
(poézia) 
 
Stolný tenis dievčatá: 
1. miesto v obvodnom kole 
 
Hádzaná dievčat:  
3. miesto v okresnom kole 
 
Vedomostná súťaž cez počítač - žiaci 
2. - 4. ročníka pod názvom „Škola 
hrou“ 
VIRGAL - zverejnené práce žiakov 2. 
a 3. ročníka na internete  
 
Všetkým srdečne blahoželáme! 
 

          NAŠE ÚSPECHY 
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MAREC – MESIAC KNIHY 
 

  
Určite už aj vás nudí počúvať 

ako vám učitelia hovoria, akí ste 
leniví, že ani jednu knihu do rúk 
nezoberiete, že nemáte slovnú 
zásobu, že oni boli iní,.....Tak sa 
možno niektorí z vás rozhodli, že to 
zmenia. A keďže náš úžasný 
časopis vám v tom chce pomôcť, 
prelistovala som za vás pár 
internetových stránok a našla som 
vám nejaké knižky, ktoré si vo 
voľnom čase (ak nejaký máte) 
môžete prečítať. 
 

Najmenších určite zaujme kniha 
Dobrodružstvá Medvedíka Pu, ktorá 
obsahuje štyri vtipné príbehy. W. 
Disney, ktorý má túto na svedomí 
napísal napríklad aj Pocahontas, 
Levieho kráľa, atď. 

Pre starších je tu kniha Pomsta 
oceána. Opisuje pár anomálií, ktoré, 
ako sa zdá, nie sú len radom náhod. 
Ak vás názov a naozaj stručný obsah 
knihy nezaujal, vedzte, že podľa 
Jozefa  Bednárika, to je kniha, po 
prečítaní ktorej budete po pláži chodiť 
váhavejšie, do mora vstupovať 
opatrnejšie, piesok už nebude iba 
pieskom a voda iba vodou, ...Túto 
knihu napísal F. Schätzing. 

Ak máte radi strach, 
odporúčame vám Tiene démonov. 
Vraj je to výber najlepších 
strašidelných poviedok a údajne  
sľubuje hodnotný čitateľský zážitok 
a to aj vďaka rozprávačskému talentu 
R. Westalla, ktorý túto knihu napísal. 

Pre milovníkov Pána prsteňov je 
tu kniha Hobbit, ktorá zachytáva cestu 
nejakého Bilba, ktorý vraj získa niečo 
cenné! Samozrejme, tak ako ostatné 
časti tejto ságy, aj tento úvodný, 
vymyslel J. R. R. Tolkien.  

Aby sa slovenská tvorba 
nedostala až tak do pozadia, máme tu 
pre vás slovenskú klasiku M. Rázusa 
s názvom Maroško. Pre toho, kto to 
nevie, autor v tejto knihe zaujímavo 
zachytáva vlastné zážitky z detstva 
a pútavo ich predstavuje čitateľovi. 

A aby sa nezabúdalo na 
vzdelanie, máme tu pre vás Kroniku 
Slovenska, ktorá je dielom našich 
popredných historikov a zachytáva 
dejiny Slovenska od najstarších čias 
po koniec 19. storočia. 

 
Nakoniec tu máme niečo pre 

baby, ktoré práve prežívajú „ľúbostnú 
krízu“. Milé dievčatá, prečítajte si 
Rómea a Júliu a zistíte, že život môže 
byť omnoho horší. Snáď nemusím 
pripomínať, že napísaním tohto diela 
sa W. Shakespeare zaslúžil o vznik 
najsmutnejšieho veršovaného príbehu 
všetkých čias.                                                                                       

Ľ. Gregorcová  9.A 

                                                                                                                  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

          ZÁBAVA I POUČENIE 

...Hovorí sa, že tradícia marca ako mesiaca knihy 
sa odvodzuje od Mateja Hrebendu, osobnosti, ktorá 
sa v 19. storočí aktívne podieľala na šírení 
slovenskej knižnej kultúry: Jeho narodenie a úmrtie 
má marcový dátum: narodil sa 10. marca 1796 a 
zomrel 16. marca 1880. 
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 VVTTÁÁČČIIAA  CCHHRRÍÍPPKKAA  
  

Najväčšie nebezpečenstvo je už 
zrejme zažehnané, no čert nikdy nespí. 
No a za chvíľu je tu obdobie 
dovoleniek a nie každý bude sadieť 
doma . Možno vám pár praktických rád 
padne vhod, najmä ak sa chystáte 
navštíviť nejakú exotickú krajinu.  

 
 
Vtáčia chrípka je vírusové 

ochorenie, ktoré šíri divoko žijúce 
vtáctvo. Ohrozuje predovšetkým vtáčie 
chovy a hydinu. Na ľudí sa prenáša len 
výnimočne po priamom kontakte s 
infikovanými alebo uhynutými 
zvieratami. 

 
Vtáčia chrípka sa neprenáša 

z človeka na človeka. 
 
Od roku 1997 zaznamenali 116 

ochorení u ľudí najmä v Ázii. V Európe 
sa vyskytlo niekoľko ojedinelých 
prípadov u ľudí, ktorí  pricestovali 
z rizikových oblastí. Ohniská vtáčej 
chrípky vo svete: Thajsko, Kambodža, 
Vietnam, Indonézia, Filipíny, Čína, 
Mongolsko, Rusko, Honkong. 
Najnovšie prípady vtáčej chrípky sa 
vyskytli v Turecku, Rumunsku, Grécku. 

Príznaky vtáčej chrípky 
  Dokumentovaná teplota 38 oC 
a viac, kašeľ, bolesti hrdla, dýchavica. 
Vtáčou chrípkou sa môže človek 
nakaziť iba pri priamom kontakte 
s infikovaným 
vtáctvom, hydinou, alebo prostredím. 
Vtáčia chrípka je neprenosná z človeka 
na človeka. 
  Prevencia 
  Najúčinnejším spôsobom 
prevencie je očkovanie proti chrípke. 
Nemožno ho chápať ako liek, ale ako 
účinný prostriedok na zvýšenie 
odolnosti organizmu.  

  Zatiaľ existujú dve antivirotiká: 
Tamiflu a Relenza, ktoré môžu 
zmierniť priebeh ochorenia a skrátiť 
jeho dĺžku. Epidemiológovia, 
farmaceuti a lekári vo svete 
a v Európskej únii nemajú jednotný 
názor na ich účinky. Preto sú rozdielne 
prístupy jednotlivých štátov pokiaľ ide 
o ich nákup. Vakcínu proti vtáčej 
chrípke už vyvíjajú vedci v USA, 
Maďarsku, Holandsku, Číne, Austrálii, 
Kanade i Japonsku. 
   
 Odporúčania pre cestovateľov, 
ktorí plánujú návštevu oblastí, kde 
bol zaznamenaný výskyt vtáčej 
chrípky 
   
 Kontaktujte sa s pracoviskami, 
ktoré informujú o aktuálnom riziku 
infekcie vírusom vtáčej chrípky. 
Informácie podávajú Úrad verejného 
zdravotníctva, regionálne úrady 
verejného zdravotníctva a strediská 
pre cudzokrajné choroby v Bratislave, 
Košiciach a Martine. 
  Počas cesty 
  Vyhnite sa priamemu kontaktu 
s hydinou, vyhnite sa miestam, kde sa 
chová alebo vyskytuje živá hydina, 
dôkladne dodržiavajte hygienu. 
  Po návrate domov 
  Sledujte svoj zdravotný stav 
počas desiatich dní po návrate 
z krajiny s výskytom vtáčej chrípky. Pri 
objavení sa symptómov ako je 
horúčka, ťažkosti s dýchaním alebo 
kašeľ ihneď vyhľadajte lekára. 
  Praktická rada 
  Hygienici odporúčajú všetky 
jedlá z hydiny vrátane vajec a krvi 
z hydiny dôkladne uvariť. Varenie vírus 
likviduje, podmienkou je dosiahnutie 
najmenej 70 oC počas 20 minút. Pri 
príprave jedla zo surovej hydiny je 
dôležité umývanie rúk. 
 

( RR 9. A) 
 
 

          ZÁBAVA I POUČENIE 
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Nasleduje niekoľko 
veselých, jarných a hlavne  
farebných básničiek z tvorby 
tretiakov. 

 

 

Báseň zrodená vo vode 
 

V lese tečie čistý prameň, 
v ňom sa škerí kameň. 
V prameni vlnka, 
veselo si žblnká. 
 
Keď napadne sneh, 
biely bude breh. 
Keby tam bola fontána 
bola by som tam do rána. 
 

Michaela Liptayová 3.A 

Mokrá báseň 
 

V prírode je prameň, 
v tom prameni je kameň. 
 
Kto z neho bude piť, 
ten bude dlho žiť! 
 
Chlapček, nechoď sa doň kúpať, 
vraj začne vietor fúkať! 
 
Čo keď príde veľký mrak 
alebo ťa chytí za prst rak? 
 

Michal Mišurák 3.A 

Vodička 
  

Vo vode je kameň, 
odniesol ho prameň. 
 
Druhý kameň vlnka, 
Voda ticho žblnká. 
 
Voda žblnká do rána, 
Ako moja fontána. 
 

Michaela Mišuráková 3.A 

 

 

 

Voda  
 

U nás je jazero, 
Tam je vždy veselo. 
 
No prišiel mrak... 
Ha - ha, veď to je rak! 
 
Je tam aj fontána, 
Čo tečie do rána. 
 
Počkaj musím piť! 
Bez vody sa nedá žiť. 
 

Dominika Gazdíková  3.A 

 

Farbičky 
 

Moje nové farbičky, 
dávam si do krabičky. 
 
Farbičky mi pekne píšu, 
tak si pre ne nájdem skrýšu. 
 

Michal Mišurák 3.A 

 

Farbičky 
 

Farbičky sú v krabičke, 
pero pri handričke. 
 
Zelená rada maľuje, 
guma zase gumuje. 
 
Pravítko nám rysuje, 
červená zas opravuje. 
 

Miška Mišuráková 3.A 

 
 
 
 
 

          NAŠA TVORBA 
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Farbičky 
 

Moja pekná krabička, 
je ako modrá farbička. 
 
Bude s ňou každý rád, 
pastelka je kamarát. 
 
Farbička je pekná žltá, 
v zošite si jedlo hltá. 
 
Pastelky pekne hrajú, 
dobre sa tam zabávajú. 
 

Adam Kovalčík 3.A 

Farebné ceruzky 
 

Modrú má každý rád, 
každý je s ňou kamarát. 
 
A tá moja žltá, 
všetky  farby hltá. 
 
Mám aj jednu červenú   
a aj jednu zelenú. 
 
Najradšej mám farby leta, 
sú to farby môjho sveta. 
 

Dominika Gazdíková  3.A   
 

Mokrá báseň 
 

Bol raz jeden prameň 
a v ňom ležal kameň. 
 
Ráno bola rosa, 
včielka bola bosá. 
 
Napadol sneh 
a biely ostal breh. 
 

Martina Bereczová 3.A 
 
 

 

Prameň 
 

Tečie prameň 
popod kameň, 
každá vlnka  
ticho žblnká. 
 

Naplnilo sa jazero, 
rybky skáču veselo. 
Priblížil sa mrak, 
ide spinkať rak. 
 

Matej Kovács 3.A  
 
 

Snežienka 
 

Snežienka je jarný kvietok, 
obdarím s ním veľa dietok. 
Hlavičku má bielučkú, 
lenže stonku svetlučkú. 
 

Rastie u nás v záhrade, 
niekedy aj na ľade. 
Máme ju my všetci radi, 
lebo je to kvietok jari. 
 

Radka Činčúrová  3.A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          NAŠA TVORBA 
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Rady pre baby. 
 
Nemajú ťa chalani radi? 
Si v škole neobľúbená? 
Nemala si ešte chalana? 
Tomu je koniec!!! 
 
 

Pozrieš sa do zrkadla a vidíš 
tam nepeknú tučnú postavu s pehami 
alebo škaredým účesom... vraj ťa nikto 
nechce a všetci si z teba robia srandu. 

 
Krok č.1: 
 
Ak chceš dobre vyzerať, pozri 

sa do módnych časopisov, tým predsa 
nič nepokazíš, nie? Môžeš si tam 
pozrieť druhy líčenia alebo pekné 
doplnky.  
( Pozor!!! všetkého veľa škodí ) 
 

 
 
Krok č.2: 
 
Ak máš zlú mimiku tváre, kľudne 

sa postav pred zrkadlo a nacvičuj si 
ako sa budeš tváriť,  aby si dobre 
vyzerala v každom prípade. Veď 
chalan nebude chodiť s babou, ktorej 
smiech sa podobá na prasačie 
krochtanie  alebo kvílenie polomŕtvej 
sliepky! 
 

 
Krok  č.3: 
 
Skús zo skrine vyhádzať všetko 

detské oblečenie. A presaď vo svojom 
šatníku viacej čiernej... ale  nie veľa, 
aby si nevyzerala ako punkáčka. Veď 
chalani majú radi ženskú krásu. 
A teraz je v móde aj ružová.....ale 
nikdy sa nedaj celá do jednej farby, to 
už dnes nie je zákonom dobrého štýlu. 
 

Z.Ševčovičová  9.A 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          NÁZORY 

 

Zamyslite sa! 
 

Viete, koľko máme v našej 
škole fajčiarov? 

Je ich naozaj veľa. Oni si síce 
myslia, že sú nenápadní, keď 
tiahnu dvorom cez prestávku alebo 
po vyučovaní, ale my o nich vieme! 
Len či aj oni vedia, že: 

 
Ø Fajčenie je základnou 

príčinou mnohých vážnych 
chorôb, ako sú rakovina pľúc 
alebo ochorenie srdca 
a krvného obehu. 

Ø Ak človek fajčí pravidelne, 
každou vyfajčenou cigaretou 
stráca približne 5 minút 
svojho života. Ak prestane, 
šanca, že bude trpieť na 
choroby, ktorú cigaretový 
dym vyvoláva, sa zmenší 
s každým úspešným 
nefajčiarskym rokom. 

 
(RR - 9.A) 
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VÍTANIE JARI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
VEĽKONOČNÁ VÝSTAVKA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     VEĽKÁ NOC 

 
Jarné obdobie sprevádzalo 

mnoho zvykov a obyčajov. 
 Z minulosti sa zachoval zvyk 

vynášania Moreny. Morena 
symbolizuje odchod zimy, smrti a 
chorôb. Prestavuje ju slamená 
figurína oblečená  do handier. Mladí 
ľudia ju zo spevom nosili po dedine, 
potom ju roztrhali a spálili či utopili v 
presvedčení, že sa takto zbavili zlých 
vecí. Potom sa umývali či dokonca 
kúpali v potoku, aby z tela vyhnali 
choroby a privolali si zdravie, krásu 
šikovnosť. 

Tejto tradícii zostali verní aj 
žiaci našej školy. Tak ako po iné roky 
aj teraz na jarnú rovnodennosť  
20. marca si pripomenuli vychová- 
vateľky spolu zo svojimi žiakmi v 
školskej družine rozlúčku so zimou či 
vítanie jari. To, že sa podujatie 
vydarilo má na svedomí aj príjemné 
slnečné počasie. 
 

Andrea Čemanová 
 

 
ŠKD na našej škole uskutočnil od 

10.apríla do 12.apríla  výstavku 
veľkonočných žiackych prác. Pod 
vedením vychovávateliek ŠKD žiaci 
podľa makiet vyrábali ozdobné kraslice, 
korbáčiky, veľkonočných zajacov, 
kuriatka ...   

Celá výstava mala veľký úspech 
ako medzi žiakmi tak i medzi 
obdivovateľmi. 

 
 Mária Czíkoóvá 
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Porozmýšľajte !  
 

1             Zadanie hlavolamu : 
  

V záhrade rastú štyri lipy, na 
každej z nich sú štyri konáre, na 
každom konári štyri halúzky, na každej 
halúzke štyri jablká. 

Koľko jabĺk je dohromady 
v záhrade?  
 

2             Zadanie hlavolamu : 
 

Uprostred jazera je ostrov. 
Ostrov nebol nikdy spojený s pevninou, 
ani naň nikdy neviedol most alebo 
niečo podobné. Jazero taktiež nebolo 
nikdy vypustené. Na ostrove žije 
farmár, ktorý používa traktor s vlečkou.  

Ako sa dostal traktor na 
ostrov, keď farmár určite nemá 
dostatočne veľkú loďku na to, aby 
ho tam odviezol? (Vrtuľník, lietadlo, 
padák a pod. vylúčte.)  
 

3             Zadanie hlavolamu :  

 
Na ostrov pricestoval cestovateľ. 

Z cestovnej príručky sa dozvedel, že 
na ostrove žijú dva domorodé kmene. 
Členovia prvého kmeňa hovoria vždy 
pravdu, členovia druhého kmeňa zase 
vždy klamú. Keď cestovateľ stretol na 
ostrove prvého človeka, požiadal ho, 
aby mu robil sprievodcu. On súhlasil 
a tak chodili spolu. Potom stretli 
ďalšieho domorodca. Cestovateľ poslal 
svojho sprievodcu opýtať sa, ku akému 
kmeňu patrí. Sprievodca sa vrátil 
a povedal, že neznámy domorodec je 
z kmeňa pravdovravných.  

A teraz otázka: Do akého 
kmeňa patrí cestovateľov 
sprievodca ?  
 
 
 
Riešenie hlavolamu 1 : Ani jedno, 
pretože na lipe jablká nerastú. 
Riešenie hlavolamu 2 : Je to 
jednoduché. Traktor tam previezli 
v zime, keď bolo jazero zamrznuté. 
Riešenie hlavolamu 3 : Keď prišiel 
cestovateľov sprievodca za neznámym 
domorodcom, položil mu asi takúto 
otázku : Z akého kmeňa si ? 
Ak bol neznámy domorodec z kmeňa 
pravdovravných, povedal by pravdu, 
teda že je z kmeňa pravdovravných. 
Ak bol neznámy domorodec z kmeňa 
klamárov, zaklamal a teda povedal, že 
je z kmeňa pravdovravných. 
Nech teda stretli hocikoho, 
cestovateľov sprievodca dostal 
odpoveď, že je z kmeňa 
pravdovravných. 
Ak sprievodca následne povedal 
cestovateľovi, že neznámy domorodec 
je z kmeňa pravdovravných, neklamal 
a povedal mu to čo počul – pravdu. 
Teda sprievodca bol z kmeňa 
pravdovravných. 

Z. Ševčovičová   9.A 

 
 
 
 
Slon si kúpi nové topánky a po ceste 
domov náhodou prišliapne žabu. 
Žaba sa s vypúlenými očami díva na 
slona a slon hrdo hovorí: 
"To čumíš na moje nové topánky, čo?" 
 
 
 

          ZÁBAVA 
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KRÍŽOVKA 
 

miesto,  
kde  

bývame 

          

 
športový nástroj 
 

          

mesto  
na  

Slovensku 

          

meniny  
má 

7. marca 

          

pomôcka  
na  

šitie 

          

 
čuchový orgán 

 

          

 
náradie v pivnici 

 

          

 
najťažší je ... 

 

          

skladá sa 
z piatich 

článkov, prstov 

          

 
zviera na púšti 

 

          

 
 
Z. Ševčovičová 9.A 
 
 

OSEMSMEROVKA 
 
AVIV, BOBOR, CIVILKA, DELIČKA,  DUMAL, FAUL, KLIKA, KLUB, KRAB, LALA, 
LIZKAL, METAL, MUKA, NAČATÝ, OBMENA, POCIT, PLNILO, RAMALI, REPA, 
RIAD, VYKECAL 
 
( citát- Iuvenalis ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T V Í Ť R A Z O M K 
I F Ý I A N A D O R 
C A A T M E T A L A 
O D K U A S K L U B 
P L K L L Č A U D O 
L A K Z I L A P O B 
N M H L A V J N E O 
I U E E I M I Ú D R 
L D R V Y K E C A L 
O B M E N A A O S Ť 

                          ZÁBAVA 
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MOŽNO STE ICH NEPOČULI: 
 
Klient  : Zaseklo se mi PC... hlási mi to 
chybu "Message not found"  
(s príšernou, nesrozumiteľnou 
výslovnosťou) 
Hotline : Uf, môžete mi prosím 
hláskovať tú chybovú hlášku ? 
Klient  : Jasné! M ako mamka, E ako 
airbag... 
Hotline : Hahahaha... 
Klient  : To sa smejete mne? 
 
Novák predáva noviny, keď sa tu pri ňom 
pristaví známy: 
 - Počuj, požicaj mi do zajtra 1000 korún. 
 - Nemôzem, mám takú dohodu tuto s  
bankou oproti. 
 - Akú dohodu môze mať taký chudák ako 
ty s  bankou? 
 - Dohodli sme sa, že oni nebudú predávať 
noviny a ja nebudem poskytovať pôžičky. 

 
Sekretárka : Mám taký problém s 
Windows.... 
Hotline       : Čo máte na monitore? 
Sekretárka : Eee...kvetináč. 
Hotline       : Nie, chcel som sa spýtať, 
čo je tam napísané? 
Sekretárka : Ach tak...no...Sony ! 
 
Marienka hovrí Jankovi: 
"Janko príď  večer k nám, nikto nebude 
doma." 
Janko sa vykúpal, oholil,. prišiel 
k Marienkinmu domu, zazvonil....a 
Marienka neklamala, nikto nebol doma. 
 
 
Ak držíte pri zatĺkaní klinca kladivo 
obidvoma rukami, nikdy sa neudriete 
po prste.  

(učiteľ technických prác) 

 
V obchode s divinou si pani pýta 
bažanta: 
„Ale nech v ňom nie sú broky!“ 
„Milostivá pani! Bažanta, ktorý sa 
uchechtal k smrti, žiaľ nemáme!“ 
 
Niektoré ženy sú na tom tak zle, že 
majú dve plné skrine ničoho na seba.  
 
Prídu dvaja do hotela a pýtaju sa na 
recepcii: 
 - Máte voľnú izbu? 
 - Áno, a máte rezerváciu? 
 - A čo vyzeráme ako indiani? 
 
- Janko, čo ste sa dnes v  škole učili? 
- O sexe. 
- A vedel si? 
- Áno. 
- A čo si dostal? 
- Facku! 
 

U psychiatra: 
"Pán doktor, nikdo ma neberie vážne!!"  "Vy 
žartujete." 
 
Učiteľ: 
"Novák, to je už piatykrát, čo tento 
týždeň meškáš!  Vieš, čo to znamená?" 
"Žeby už bol piatok?" 

 
Teória je, keď  všetko vieme, ale nič 
nefunguje. 
Prax je, keď všetko funguje, ale nikto nevie 
prečo. 
My sme spojili teóriu s praxou, nič nefunguje 
a nikto nevie prečo. 

Neexistuje iná rozumná výchova, 
ako byť príkladom. Keď nie inak, 
tak odstrašujúcim.  

( A. Einstein ) 
 

          ZÁBAVA 

Keď sa narodíme, najskôr sa naučíme hovoriť a až potom myslieť. A toto 
počiatočné omeškanie už potom nikdy nedoženieme.  

( D. Radovic ) 
 


