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Príhovor Šéfredaktora

 

Milí čitatelia, aj nečitatelia nášho 

školského časopisu. Zakaždým, keď sa zrodí 

nové číslo a mám už len napísať predhovor, 

mám chuť kričať cez písmena a

všetkých k porozumeniu, rešpektu a

úcte. Avšak bol som „zastavený“. Nejde o

človek nemôže vyjadriť svoj názor, ale stále by 

som opakoval to isté, lebo stále to tak cítim 

a vnímam. Preto len moju zbožnú prosbu 

a prianie vyjadrím symbolom, ktorý každý z

pozná.  

Do tohto čísla sme spracovali udalosti 

predchádzajúcich mesiacov, dní,

žalostne málo nám pomáhate a

moji spolužiaci. Toto je časopis, na tvorbe 

ktorého sa máte podieľať všetci, je určený pre 

vás, vaše názory a pocity, tak sa už konečne 

nakopnite a pomôžte pri tvorbe nasledujúceho 

čísla, ktoré je v pláne v mesiaci Apríl.

 

 

    

Príhovor Šéfredaktora

 
 

, aj nečitatelia nášho 

školského časopisu. Zakaždým, keď sa zrodí 

mám už len napísať predhovor, 

mám chuť kričať cez písmena a vyzývať 

porozumeniu, rešpektu a vzájomnej 

úcte. Avšak bol som „zastavený“. Nejde o to, že 

ovek nemôže vyjadriť svoj názor, ale stále by 

som opakoval to isté, lebo stále to tak cítim 

vnímam. Preto len moju zbožnú prosbu 

prianie vyjadrím symbolom, ktorý každý z vás 

Do tohto čísla sme spracovali udalosti 

predchádzajúcich mesiacov, dní, keďže 

žalostne málo nám pomáhate a prispievate milí 

Toto je časopis, na tvorbe 

ktorého sa máte podieľať všetci, je určený pre 

pocity, tak sa už konečne 

pomôžte pri tvorbe nasledujúceho 

mesiaci Apríl. 

Slávko Vidlička, III.A

       šéfredaktor

 

 

Príhovor Šéfredaktora 

 

 

 

 

 

čka, III.A  

šéfredaktor 

 

 

 



AAAkkkooo   MMM eeesssiiiaaaccc   ooovvvpppll

Už naši predkovia verili vplyvu Mesiaca na 
i prírodu. Mnohoročné skúsenosti si odovzdávali
na pokolenie. Aby sme boli aj my spätí s
tým najužším možným spôsobom, musíme cíti
vnímať a rešpektovať, že všetko je v
zložitom a záhadnom svete prepojené silným putom.

Mesiac ovplyvňuje náš každodenný život
rovnako, ako každodenne vyvoláva morský príliv a 
odliv. Putuje medzi hviezdami od západu na východ, 
meniac svoju podobu. A tak prechádza od 
(neviditeľný mesiac) cez Prvú štvr
mesiac D) do Splnu (plný mesiac) až do 
štvrte ( cúvajúci mesiac C) a opä
 

 

NOVOLUNIE

Mesiac sa po dokončení svojho obehu okolo 
Zeme dostane pred Slnko. Slnko osvieti Mesiac zozadu. 
Prevrátená strana Mesiaca k Zemi je zatemnená a
nočnej oblohe Mesiac nevidíme.

 Na Zem pôsobí Slnko aj Mes
príťažlivou silou spoločne. Je to 
energie: čas na obnovu a nazbieranie nových síl. Po
Novulunia sa telo dobre zbavuje škodlivých látok.

 

PRVÁ ŠTVR

Slnko s Mesiacom zvierajú pravý uhol. Mesiac 
začína svoj nový obeh okolo Zeme. Na
Mesiac objaví ako tenký kosáč
do podoby polmesiaca, pripomínajúc písmeno
D - dorastajúci Mesiac.  

Príťažlivé sily zvierajúce pravý uhol Slnka 
a Mesiaca sa odčítajú. Je to čas neutrálnej energie.

plllyyyvvvňňňuuujjj eee   nnnáááššš   žžžiii vvvooottt???      
 

Už naši predkovia verili vplyvu Mesiaca na človeka 
né skúsenosti si odovzdávali z pokolenia 

na pokolenie. Aby sme boli aj my spätí s prírodou 
tým najužším možným spôsobom, musíme cítiť, 

, že všetko je v nekonečne 
záhadnom svete prepojené silným putom.  

uje náš každodenný život 
každodenne vyvoláva morský príliv a 

odliv. Putuje medzi hviezdami od západu na východ, 
tak prechádza od Novolunia 

Prvú štvrť (dorastajúci 
(plný mesiac) až do Poslednej 

( cúvajúci mesiac C) a opäť do Novu. 

NOVOLUNIE  

Mesiac sa po dokončení svojho obehu okolo 
Zeme dostane pred Slnko. Slnko osvieti Mesiac zozadu. 

Zemi je zatemnená a na 
nej oblohe Mesiac nevidíme.  

Na Zem pôsobí Slnko aj Mesiac svojou 
ne. Je to čas spojenej 

nazbieranie nových síl. Počas 
Novulunia sa telo dobre zbavuje škodlivých látok. 

PRVÁ ŠTVRŤ 

Mesiacom zvierajú pravý uhol. Mesiac 
ína svoj nový obeh okolo Zeme. Na oblohe sa 

Mesiac objaví ako tenký kosáčik, ktorý sa zväčšuje až 
do podoby polmesiaca, pripomínajúc písmeno  

ažlivé sily zvierajúce pravý uhol Slnka 
čas neutrálnej energie. 

SPLN

Mesiac, Z
v jednej línii. Slnko osvieti celú jeho 
privrátenú polovicu k
na nočnej oblohe ukáže ako svietiaci 
kotúč.  

Na Zem, ktorá je uprostred, 
pôsobí z jednej strany prí
z druhej strany príť
to čas protikladnej energie: zle sa nám 
spí, bolí nás hlava, horšie ovládame
emócie. Na svet sa rodí viacej detí. Je 
štatisticky dokázaná 

 

POSLEDNÁ ŠTVR

Slnko a Mesiac zvierajú pravý 
uhol. Mesiac pokra
Zeme a svietiaci kotú
podoby polmesiaca, písmeno 
cúvajúci mesiac.  

Príťažlivé sily zvierajúce pravý 
uhol Slnka s Mesiacom sa od
čas neutrálnej energie
 

 
Zdroje: 
http://www.dreamstime.com/stock

image17507492#res226797 
 

http://www.vestimesi.sk/a/fazy-mesiaca

http://kino.server.sk/novinky/cesta

http://mozgovna.pravda.sk/clovek/clanok/274882

snoch-a-o-nocnych-morach/ 

 

  

SPLN 

Mesiac, Zem a Slnko stoja 
. Slnko osvieti celú jeho 

privrátenú polovicu k Zemi a Mesiac sa 
nej oblohe ukáže ako svietiaci 

Na Zem, ktorá je uprostred, 
nej strany príťažlivosť Slnka, 

druhej strany príťažlivosť Mesiaca. Je 
protikladnej energie: zle sa nám 

bolí nás hlava, horšie ovládame 
emócie. Na svet sa rodí viacej detí. Je 

dokázaná väčšia zločinnosť.  

POSLEDNÁ ŠTVRŤ 

Mesiac zvierajú pravý 
uhol. Mesiac pokračuje v obehu okolo 

svietiaci kotúč sa zmenšuje až do 
podoby polmesiaca, písmeno C – 

ažlivé sily zvierajúce pravý 
Mesiacom sa odčítajú.  Je to 

as neutrálnej energie 

http://www.dreamstime.com/stock-photography-moon-phases-

mesiaca-a-jeho-vplyv-na-nas-zivot-207/ 

http://kino.server.sk/novinky/cesta-na-mesiac/ 

http://mozgovna.pravda.sk/clovek/clanok/274882-o-spanku-o-
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21.12.2015 sa na našej škole uskuto

a prózy,  Hviezdoslavov Kubín. Do sú

školského kola zúčastnil. Organizáciu sú

Romanová. Súťažiaci dbali na dostato

s pedagógmi aj mimo vyučovacích hodín. 

nesúťažili všetci (my ostatní žiaci)

Verili sme, že aj naša prítomnos

výkonu.  

Moderátorkou súťaže bola

spolu s Mgr. Máriou Romanovou a

zohral svoju úlohu a viacerým sú

sa „oťukali“ a nabudúce to bude už len lepšie a

predniesli na úrovni, bez stresu a

povedať, že sme miestami možno až nevhodne burácali, ale hlu

veku...hihihihi☺. Po ukončení si na svoje prišla aj porota a

vyhlásili víťazov (všetci boli z

k polroku ospravedlní aspoň pár hodín):

 

1. miesto 

2. miesto 

3. miesto 

 

Na slávnostnom otvorení školského kola sa zú

Adamová, ktorá zotrvala poč

organizátorov súťaže a aby sa nepovedalo 

 

 

 

 

DDOOSSLL AA VV OOVV   KK UUBB

21.12.2015 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo v umeleckom prednese poézie 

Hviezdoslavov Kubín. Do súťaže bolo zapojených 12 žiakov, avšak nie ka

astnil. Organizáciu súťaže zabezpečila vyučujúca SJL,

ažiaci dbali na dostatočnú prípravu pred súťažou a texty ostávali precvi

čovacích hodín. Termín súťaže sa pomaly blížil a

(my ostatní žiaci), chceli sme ísť podporiť a povzbudiť svojich 

prítomnosť odbúra posledné zvyšky stresu a snáď pomôže k

aže bola Bc. Nicol Molnárová, ktorá bola zároveň

Mgr. Máriou Romanovou a Mgr. Andreou Šimkovou. U súťažiacich s

erým súťažiacim vypadával text. Nevadí. Pevne veríme, že tento rok 

nabudúce to bude už len lepšie a lepšie. Viac ostrieľaní, žiaci svoje texty 

predniesli na úrovni, bez stresu a hrdo, za čo si vyslúžili obrovský potlesk publika. Musím 

i možno až nevhodne burácali, ale hlučnosť už raz patrí k

čení si na svoje prišla aj porota a myslím, že bez zbyto

z rovnakej triedy, z II.A, dúfame, že Mgr. Z. Oravcová im za to 

ň pár hodín): 

1. miesto – PETER DZURIK

2. miesto – NIKOLA HADOVÁ

3. miesto – PETRA VIDLI ČKOVÁ

Na slávnostnom otvorení školského kola sa zúčastnila aj pani riadite

Adamová, ktorá zotrvala počas celej súťaže a na koniec pochváli všetkých zú

aby sa nepovedalo aj divákov za príjemne strávený č

BBÍÍ NN  

umeleckom prednese poézie 

aže bolo zapojených 12 žiakov, avšak nie každý sa 

ujúca SJL, Mgr. Mária 

texty ostávali precvičovať 

aže sa pomaly blížil a  aj keď sme 

ť svojich spolužiakov. 

ď pomôže k lepšiemu 

Bc. Nicol Molnárová, ktorá bola zároveň aj členkou poroty 

žiacich stres predsa len 

Pevne veríme, že tento rok 

ľaní, žiaci svoje texty 

i vyslúžili obrovský potlesk publika. Musím 

ť už raz patrí k nášmu 

myslím, že bez zbytočných emócii 

II.A, dúfame, že Mgr. Z. Oravcová im za to 

PETER DZURIK  

NIKOLA HADOVÁ  

KOVÁ  

astnila aj pani riaditeľka Mgr. Irena 

na koniec pochváli všetkých zúčastnených, 

za príjemne strávený čas. 
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1. ONI – ONY – SAMI – SAMY –
 
• Oni, sami a radi  sa viažu na životný mužský rod
• Ony, samy a rady sa viažu na ostatné rody

Oni tam pôjdu radi sami. (muži)
Ony tam pôjdu rady samy. (ženy, deti)
Duby tam stáli samy. 

Pozor: Spojenie Ženy sú samé je nesprávne, pretože slovo samý sa
množstva vecí toho istého druhu, nie na vyjadrenie samoty.
 
2. PRVÝKRÁT - PRVÝ RAZ 
 
Slová končiace na krát  sa píšu spolu
Slová končiace na raz sa píšu oddelene
 
3. AKO NAPÍSAŤ 5 397 036? 
 

Päť miliónov tristodeväťdesiatsedemtisíctridsa
posledného sčítania obyvateľstva v roku 2011.
• Jednotky, desiatky, stovky a tisícky
• Desiatky a jednotky pri skloňovaní odde
• Milióny a miliardy  píšeme osobitne.
 
4. ČIARKA PRI: SAMOZREJME, POCHOPIT
 
Týmito a podobnými časticami vyjadruje autor vo vete svoje subjektívne hodnotenie skuto
pre ich vyčlenenie používame čiarky.
• Ak sa nachádzajú na začiatku vety,
 Pochopiteľne, včera sme kvôli zlému po
 Samozrejme, všetko zjedli a ni
• Ak sa nachádzajú v strede vety, 
Trnavu som poznal dobre, a tak som sa
 
5. PREDLOŽKY S / Z A SO / ZO 
 
• Predložky z/zo sa viažu na genitív (
• Predložky s/so sa viažu na inštrumentál (

Išiel som s (s kým) Petrou z (z 
(z čoho) školy. 

 
6. NAPADLO MI/NAPADLO M A
 
• Napadla mi myšlienka = dostal som nápad.
• Napadol ma niekto = niekto ma ohrozil.

Napadlo mi prekvapiť mamu kyticou kvetov.
Pri prechádzke lesom ma napadol medve

 

TTII CCKK ÝÝCCHH  VVYYCCHHYYT

– RADI - RADY 

životný mužský rod. 
ostatné rody (neživ. mužský, stredný a ženský).

(muži).  
. (ženy, deti).  

je nesprávne, pretože slovo samý sa používa na vyjadrenie vä
množstva vecí toho istého druhu, nie na vyjadrenie samoty. Napr. Sú tu samé ženy a žiadni muži

spolu (jedenkrát, prvýkrát, dvakrát) 
oddelene (jeden raz, dva razy, päť ráz, veľa ráz

ťdesiatsedemtisíctridsaťšesť. Toľko obyvate
stva v roku 2011. 

tisícky v základnom tvare píšeme spolu. 
ňovaní oddeľujeme. 

píšeme osobitne. 

SAMOZREJME, POCHOPIT EĽNE, PRIRODZENE, NA

asticami vyjadruje autor vo vete svoje subjektívne hodnotenie skuto
iarky. 

vety, píšeme za nimi čiarku . 
era sme kvôli zlému počasiu zostali doma.  

, všetko zjedli a nič mi nenechali. 
 čiarku píšeme pred aj za nimi. 

Trnavu som poznal dobre, a tak som sa, pochopiteľne, ujal vedenia. A vtedy, našť

 

sa viažu na genitív (z koho/z čoho). 
sa viažu na inštrumentál (s kým/s čím). 

Išiel som s (s kým) Petrou z (z čoho) parku a stretli sme sa so (s kým) spolužiakmi zo 

A 

myšlienka = dostal som nápad. 
niekto = niekto ma ohrozil. 

 mamu kyticou kvetov.  
ma napadol medveď. 

YTTÁÁVVOOKK     

(neživ. mužský, stredný a ženský). 

používa na vyjadrenie väčšieho 
samé ženy a žiadni muži. 

ľa ráz) 

ko obyvateľov má SR podľa 

NE, PRIRODZENE, NAŠŤASTIE… 

asticami vyjadruje autor vo vete svoje subjektívne hodnotenie skutočnosti. Preto 

, našťastie, prestalo pršať. 

oho) parku a stretli sme sa so (s kým) spolužiakmi zo 



 
7. EURO SA SKLOŇUJE 
 
• Slovo euro bolo kodifikované do slovenského jazyka, a preto sa má sklo

Nechápem, prečo sa toľko Slovák vyjadrova
aj „Mám päť dolár” alebo „Mám päť
nie 5 eury). 
 
8. HANBA, NIE HAMBA  
 
• Slovo hamba v slovenčine neexistuje. Bodka.
• Je to hanba, keď niekto používa slovo
• Nehanebný človek vám bez okolkov ukáže svoje
 
9. MÔŽEME, NIE MÔŽEME  
 
• Slovo môžme v slovenčine neexistuje.

Slovesá písať, česať a vládať majú
vládzeme. Rozkazovací spôsob sa pri 
vládzme. Sloveso môcť sa časuje podobne, a preto sa správne píše
• Slová môžme a môžte sú v rozkazovacom spôsobe, a ten pre sloveso môc
 
10. MEDZERY SA PRED ?!, NEPÍŠU
 
Ďalší jav slovenského internetu, ktorý nikdy nepochopím. 

otázniky, výkričníky. Prečo to len robia?
Ak to tak z nepochopiteľných dôvodov robíte aj vy, tak tera

urobiť jednu vec. Vezmite najbližšiu knihu alebo noviny a zahrajte sa hru „
výkri čník”. Ak sa vám v nich podarí nájs
všetko to voľné miesto, ktoré pred ním nie je. Zamyslite sa. Presta

používať. Okejžiadnamedzera
 

 

P.S.: ...a čo ešte nie je jasné, 
využite na to rýmy...hihihihihih

Zdroj: http://www.milujemeslovencinu.sk/jazykove
 

POSILNI DUCHA, TE

MÔJ OTEC VŽDY HOVORIL

ÚSPECH JE DOSTAŤ TO, 

ROBIŤ CHYBY JE LEPŠIE 

CHVÍĽKA TRPEZLIVOSTI  V MOMENTE HNEVU VÁM UŠETRÍ 

NEPREMÝŠĽAJME PRÍLIŠ
KTORÝ TAM PÔVODNE VÔBEC NEBOL 

 

Zdroj: http://vzdelavac.sk/category/osobny-rozvoj/

 

Slovo euro bolo kodifikované do slovenského jazyka, a preto sa má sklo
ko Slovák vyjadrovať ako jaskynný človek: „Mám päť
Mám päť libra”? Skloňovať! A to podľa vzoru mesto, nie žena (mám 

ine neexistuje. Bodka.  
 niekto používa slovo hamba. 

lovek vám bez okolkov ukáže svoje ohanbie. 

ine neexistuje. 
ť majú v množnom čísle prítomného času správne tvary píšeme, 

vládzeme. Rozkazovací spôsob sa pri týchto slovesách tvorí odstránením hlásky
asuje podobne, a preto sa správne píše môžeme, môžete

Slová môžme a môžte sú v rozkazovacom spôsobe, a ten pre sloveso môcť neexistuje.

?!, NEPÍŠU 

alší jav slovenského internetu, ktorý nikdy nepochopím. Ľudia dávaj
o to len robia? Nevedia, čo s toľkým voľným  p r i e s t o r o m 

ných dôvodov robíte aj vy, tak teraz prestaňte číta
 jednu vec. Vezmite najbližšiu knihu alebo noviny a zahrajte sa hru „

”. Ak sa vám v nich podarí nájsť jedno z týchto interpunkčných znamienok, pozrite sa na 
, ktoré pred ním nie je. Zamyslite sa. Prestaňte medzery pred týmito znamienkami 

žiadnamedzera? 

o ešte nie je jasné, spýtajte sa pekne krásne, na hodin
využite na to rýmy...hihihihihih☺ 
http://www.milujemeslovencinu.sk/jazykove-okienko/pravopisne/10-gramatickych-chyb-ktorym-by

 

POSILNI DUCHA, TE N VYDRŽÍ VIAC AKO TE
 

MÔJ OTEC VŽDY HOVORIL: NEZVYŠUJ HLAS, ZLEPŠI SVOJE ARGUMENTY
 

 TO, ČO CHCEŠ, ŠŤASTIE JE SPOKOJNOSŤ S TÝM, 
 

 CHYBY JE LEPŠIE AKO PREDSTIERAŤ DOKONALOS
 

V MOMENTE HNEVU VÁM UŠETRÍ TISÍCE CHVÍ
 

ĽAJME PRÍLIŠ , INAK SI VYTVORÍME PROBLÉM, 
KTORÝ TAM PÔVODNE VÔBEC NEBOL  

rozvoj/ 

Slovo euro bolo kodifikované do slovenského jazyka, a preto sa má skloňovať. 
Mám päť euro.“ Prečo nehovoriť 

a vzoru mesto, nie žena (mám 5 eur, 

asu správne tvary píšeme, češeme, 
týchto slovesách tvorí odstránením hlásky e: píšme, češme, 

môžeme, môžete. 
ť neexistuje. 

ú medzery pred čiarky, 
p r i e s t o r o m  na internete? 

te čítať tento článok a bežte 
 jednu vec. Vezmite najbližšiu knihu alebo noviny a zahrajte sa hru „Nájdi otáznik/ čiarku/ 

ných znamienok, pozrite sa na 
te medzery pred týmito znamienkami 

pekne krásne, na hodinách slovenčiny, 

by-ste-sa-mali-vediet-vzdy-vyhnut 

N VYDRŽÍ VIAC AKO TE LO...  

NEZVYŠUJ HLAS, ZLEPŠI SVOJE ARGUMENTY  

TÝM, ČO MÁŠ 

 DOKONALOSŤ 

TISÍCE CHVÍ Ľ ĽUTOVANIA  

, INAK SI VYTVORÍME PROBLÉM,  



 

II NNFFOORRMM AATTII CCKK ÁÁ  SSÚÚŤŤAAŽŽ    

  

V školskom roku 2015/2016 sa do súťaže zapojilo 66 843 súťažiacich z 982 škôl zo 

Slovenska. Súťaže sa mohol zúčastniť každý žiak/-čka ZŠ od 3. ročníka alebo žiak/- čka 

z ľubovoľnej strednej školy alebo osemročného gymnázia. Účastníci súťažili v kategóriách 

Juniori, Seniori, Kadeti, Benjamíni, Bobríci, v závislosti od ročníka štúdia.  

 Na našej škole súťaž prebiehala 9. a 10 novembra. Prvý deň súťažilo 13 žiakov prvého 

a druhého ročníka v kategórii JUNIORI a druhý deň 6 žiakov tretieho a štvrtého ročníka 

v náročnejšej kategórii SENIORI. V obidvoch kategóriách riešili súťažiaci 15 interaktívnych 

úloh, na ktoré mali vyhradený časový limit 40 minút. V kategórii Juniori súťažilo 8636 

súťažiacich. Plný počet bodov dosiahlo 36 študentov, úspešných riešiteľov bolo 1 394 

(16,1%) študentov. V kategórii Seniori súťažilo 4554 súťažiacich. Plný počet bodov dosiahlo 

10 študentov, úspešných riešiteľov bolo 806 (17,7%) študentov.  

 Symbolom súťaže je usilovný, inteligentný a čulý bobor. A práve tieto schopnosti 

najviac preukázali študenti, ktorí našu školu najlepšie reprezentovali. V kategórii Seniori bola 

najúspešnejšia študentka Simona Lanyiová (4.A) a v kategórii Juniori študentka Anna 

Balogová (2.A). Medzi úspešných riešiteľov patrili aj Monika Karpatová (4.A), Diana 

Špaková (3.A) a Ondrej Gaži (3.A), ktorí súťažili v kategórii Juniori.   
 

Vyskúšajte si úlohu z tohtoročnej súťaže:  

 

 

 

 

 

 

 
 

Bližšie informácie na: http://ibobor.sk/index.php 

       Pripravila: Mgr. Aneta Krajňáková 

 

 

Sedem bobrov je na sociálnej sieti, v ktorej môžu 

vidieť fotky svojich priateľov a aj tie fotky, ktoré 

dajú na sieť priatelia. Na obrázku sú znázornené 

priateľstvá. Ak sú dva bobry priatelia, sú spojení 

čiarou.  

Po letných prázdninách dal každý bobor na 

sociálnu sieť svoje fotky.  

Fotky ktorého bobra mohlo vidieť najviac 

bobrov tejto sociálnej siete? 



ČČOO  NNEEVVII EEMM EE??  
 

Precvičte si svoje znalosti z anglického jazyka a skúste pod obrázok doplniť názov 

zvieraťa, samozrejme, po anglicky. Trúfate si? ☺ 

 



A pokračujeme. Prvý z vás, kto túto tajničku vylúšti, dostane za svoju usilovnosť a šikovnosť 

známku. Tak šup, šup do práce milí spolužiaci, Mgr. Zuzana Oravcová netrpezlivo čaká ☺ 

 

 

Pripravila: Mgr. Zuzana Oravcová 

 



Odo mňa       Pre teba 
 

Máme tu najlepšiu slovenčinárku Pani učiteľku Romanovú: Ste naj....  
Simona K., I.A 
 

Chcel by som povedať, že som sa zamiloval do Emila Goroľu  
Dušan Husár, I.A 

 

Musíme si užívať posledné chvíle spolu a zmaturovať... 
4.A 

Nemám slov... Celé zle... 
Dominika Pfefferová, I.A 

 

Ďakujeme našej triednej učiteľke za všetko, čo pre nás robí, pre triednu učiteľku Anetu 
Krajňákovú. 
Simona Krajcárová, I.A 
 

Som rada, že som ťa spoznala Dominika Fefcica z 1.A. 
Laura Tomášová, I.A  

 

Som rada, že som ťa spoznala Ondrejko z III.A triedy. 
Laura Tomášová, I.A 
 

Dôchodkár: chceme fajčiť aj cez 2 prestávku – 20minútovú SAKRA!! 
Marek Kotľar, I.A (Keď chceš chytiť RAKA, zafajči si skrátka, M.V) 

 

Keď sa v škole pokazila klíma, prišiel Kima :D. P.S. Chýbajú ti moje desiatky??? Mal 
si sa učiť :D  
Viktória Hovanová, IV. A 
 

Budeš mi chýbať, tvoj úsmev, sranda...Pre Slávka z III.A triedy. 
Diana Górová, IV.A  

 

Vlastná motivačná tvorba 

Predo mnou stojí mlyn, 
tete sa narodil syn. 
No nevie ešte ani chodiť, 
tak nechápem, čo bude robiť. 
 

Videl som princa, ktorý jedol z hrnca. 
V hrnci bola bryndza, na hrnci bola hrdza.  
Stalo sa ako býva, hrdza dieru na hrnci 
spravila. 
Netreba nám ani zvonec, rozprávke je aj tak 
koniec. 
 

Môj spolužiak je veľmi pyšný, 
pretože si kúpil nové čižmy. 
Na ľade sa mu budú šmýkať, 
za pýchu bude asi pykať. 

Ondrej Gaži, III.A 

Sivý syseľ syčí, kričí, 
dobre, že si hrdlo nevykričí. 
Hučí, fučí,  nadáva, 
od večera do rána. 

Karol Vaňo, III.A 

P.S.: Ešte veľa bryndze zjete, ešte veľa vody pretečie, keď sa z vás stane Goethe... (M.V☺) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázky: 

http://obrazky.4ever.sk/tag/155/zima?pg=18 

http://www.milan.laurencik.sk/2013/12/30/uciace-sa-regiony/ 

http://klops.pl/klops/wstyd-zenada-hanba-kompromitacja-frajerstwo,klops1370/ 
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