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Milí spolužiaci, 

práve otvárate nové číslo nášho školského časopisu Ámosáčik. Ani sme sa nenazdali 

a po poslednom decembrovom vydaní je tu zrazu marcové. Marec nie je len Mesia-

com kníh, ale tento rok pripadol na tento mesiac aj sviatok Veľkej noci. Tá  nie je len 

najvýznamnejším cirkevným sviatkom, ale má aj mnoho zaujímavých zvykov. Každá 

krajina ich má iné. Napríklad tradícia veľkonočných vajíčok pochádza od národov 

starých Peržanov, Rimanov a Egypťanov, ktorí vajíčka používali pri jarných slávnos-

tiach. V Nórsku sa zase traduje, že na Veľkú noc vychádzajú čarodejnice. O detskom 

zvyku veľkonočného zajačika, ktorý ukrýva čokoládové vajíčka, existuje legenda, 

ktorú poznali ešte starí Anglosasi: Bohyňa Eostre  našla drobného zraneného vtáčika 

a bolo to v období, keď prichádzala zima. Bohyňa chcela, aby vtáčik prežil krutú zi-

mu a premenila ho na zajaca, ktorý neskôr zistil, že môže znášať vajíčka, ktoré jej na 

znak úcty daroval. Existuje mnoho veľkonočných legiend a zvykov, u nás na Sloven-

sku sú to korbáče, halúzky či oblievanie vodou. Chlapci oblievajú dievčatá vodou, 

aby boli po celý rok zdravé. Tieto zvyky sa líšia aj od toho, v ktorom kraji žijeme. 

Pred Veľkou nocou býva dobrým zvykom vyupratovať a vyčistiť celú domácnosť, je 

to zároveň rozlúčka so zimou a privítanie jari. 

Tak si teda tieto krásne sviatky vychutnajme a užime si aj dni voľna, ktoré nám po-

núkajú.  

Autor: Miroslav Cingeľ Foto: Internet 
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Autor: Marke ta Ondos ova   Foto: Ľubomí r Kuč a  

GENIA LNI EXPERTI 

Porozmýšľali, napísali, odovzdali a vyhrali... áno, takto to prebiehalo pri víťazoch celoslovenskej súťaže 

Expert geniality show... 

C 
eloslovenská súťaž Expert geniality show 
je určená pre žiakov 6. - 9. ročníka. Súťaži-
lo sa v šiestich témach. Logické úlohy boli 

v kategórii Mozgolamy, šport v Góly, body, sekun-
dy, anglický jazyk v Do you speak english, dejepis 
a výtvarná výchova boli v Dejiny, umenie a udalos-
ti, geografia niesla názov Svetobežník 
a zaujímavosti o prírode a živočíchoch niesli názov 
Tajomstvá prírody.  
Po dopísaní  náročných testov sme dostali dotaz-
ník, v ktorom sme sa mali vyjadriť, aká téma nám 
v teste chýbala. Mne osobne chýbala téma Sloven-
ský jazyk.  
Do súťaže Expert Geniality show sa zapojilo viac 
ako 10 000 žiakov na Slovensku a v tejto silnej 

konkurencii sa našim  dvom žiačkam podarilo obsa-
diť prvé miesta: 
Linda Šinaľová 6.C - v témach Dejiny, umenie 
a udalosti a Tajomstvá prírody 
Markéta Ondošová 7.A - v témach Mozgolamy 
a Svetobežník 
Na popredných miestach sa umiestnili aj žiaci: 
Dávid Čech-Gut 6.A 
Marek Mank 6.A 
Radan Kollárovič 6.A 
Soňa Sidorjáková 6.C 
Marián Barančík 6.C 
Dominika Paľuvová 7.A 
Diana Šinaľová 8.C 
Alexandra Valková 8.D 

 

Linda Šinaľová pri preberaní ceny 
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Autor: Aneta Mihalč inova   Foto: Aneta Mihalč inova  

BA SEN  2017 

V 
ydavateľstvo DAXE a redakcia časopisu 

Maxík vyhlásili v poradí už štrnásty ročník 

celoslovenskej literárnej súťaže Báseň 

2017. Tento rok sa do súťaže zapojili aj niektorí 

žiaci 2.D. Veríme, že určite všetky básne boli krás-

ne, ale šťastie sa usmialo na Michala Hüblera 

a spomedzi detí z celého Slovenska porota vybrala 

práve jeho ako víťaza krásneho 2. miesta.  Srdečne 

blahoželáme a  pripájame aj jeho krásnu báseň 

s názvom Sneh. 

Nadaní žiaci z 2.D sa často zapájajú do rôznych aktivít a súťaží, aj v tejto mali svojich zástupcov a práca 
jedného sa stala víťaznou.  

 

 
 

 

Michal Hübler 

 

Sneh 

 

Len čo Miško ráno vstal, 

z obloka hneď pozeral. 

  

Snehu všade kopa je, 

sánkovať sa  dnes bude. 

  

Vybral sánky aj lyže, 

na kopci sa už aj kĺže. 

  

Z kopca sa valí dáka guľa, 

do kríkov sa zakotúľa. 

  

Marko kričí: „Ach jáj, beda!“ 

Nič sa však už robiť nedá. 

  

Domov prišiel celý biely, 

čajík s medom vypil celý. 

  



5 

Autor: Aneta Mihalč inova   Foto: Ľubomí r Kuč a  

MALI  VS ETKOVEDKOVIA V AKCII 

Aj tento rok sa konala na našej škole populárna súťaž Všetkovedko. 

K 
oncom novembra sa v školskej jedálni 
uskutočnil už deviaty ročník súťaže 
s názvom Všetkovedko. Tohto veľkého 

súboja o najmúdrejšieho Všetkovedka sa na Slo-
vensku zúčastnilo cez 20 000 detí, z toho bolo 
našich 61 žiakov. Prváci a druháci  mohli získať 
maximálne 168 bodov a tretiaci so štvrtákmi maxi-
málne 210 bodov. Všetkovedkovia, ktorých mená si 
môžete prečítať na konci, získali ako odmenu nafu-
kovaciu loptu alebo spoločenskú hru Frutti di Mare 

so zameraním na obchod a obchodovanie. Ostatní 
získali diplom s titulom Všetkovedkov učeň. Všetci 
zúčastnení dostali ceruzu ,,Súťažím s Talentídou´´.  
Titul Všetkovedka školy získal žiak, ktorý v rámci 
školy dosiahol najväčší percentil a predbehol naj-
väčšie percento žiakov vo svojej katogórii. Tento 
rok titul Všetkovedka školy získal Jakub Tribus . 
Všetkým súťažiacim blahoželáme a prajeme mnoho 
ďalších úspechov.  

Víťazi s titulom Všetkovedko:    
Samuel Kaliňák, 2.C (123 bodov) 
Martin Matiaš, 2.D (147 bodov) 
Jakub Roman, 2.D (126 bodov) 

Filip Seipel, 2.D (126 bodov) 
Samuel Švec, 2.D (140 bodov) 
Róbert Guľa, 3.A (147 bodov)  

Alžbeta Lojdlová, 3.A (147 bodov) 
Alexandra Vasilišinová,3.A (154 bodov) 

Patrik Lenart, 3.B (168 bodov) 

Katarína Šinaľová, 3.B (147 bodov) 
Lea Milá, 3.D (154 bodov) 
Jakub Tribus, 3.D (175 bodov) 
Patrik Šuľa, 3.D (154 bodov) 
Lívia Šoltésová, 4.B (154 bodov) 
Peter Vaňo, 4.C (151 bodov) 
Matúš Gašparik, 4.D (163 bodov) 
Tereza Božíková, 5. A (175 bodov) 
Matúš Terjék, 5.A (161 bodov)          
Tamara Guľová, 5. C (161 bodov)  

Odmenení Všetkovedkovia 
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Autor: Nata lia Gas parikova    Foto: Ľubomí r Kuč a 

LOGICKÝ  ORIES OK 

Aj tohto roku sa intelektovo nadaní žiaci z 1. a 2. stupňa zapojili do školského kola Logickej olympiády. 

V 
 školskom kole Logickej olympiády riešite-

lia svoje mozgové bunky využívali 

v úlohách sústreďujúcich sa  na logiku a 

predstavivosť . O tom, že tento šiesty ročník bol 

jeden z najťažších svedčí aj fakt, že z 1. stupňa bol 

z 22 žiakov len jediný úspešný riešiteľ. Na 2. stupni 

bolo úspešných 9 žiakov. Prví dvaja z každej kategó-

rie budú našu školu reprezentovať na finálovom 

kole v Prešove.  

 

Kategória A, žiaci 1. – 4. ročníka: 

1. miesto - Matúš Gašparik 4.D 

Kategória B, žiaci 5. – 9. ročníka: 

1. miesto - Jerguš Jančík 8.C 

2. miesto - Simona Kurimská 7.A 

3. miesto  - Alexandra Valková 8.D 
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Autor: Dominika Paľuvova   Foto: Ma ria Delejova  

BIBLICKA  OLÝMPIA DA 

Tento rok sme sa aj my po dlhom čase zúčastnili Biblickej olympiády  a neodišli sme s prázdnymi rukami.  

K 
oncom marca sa v Pastoračnom centre 

na Družbe uskutočnilo okresné kolo 

Biblickej olympiády. Otázky pozostávali 

z knihy Genezis zo Starého zákona a Evanjelia 

podľa Marka z Nového zákona. Našu školu sme 

reprezentovali aj my, trojčlenné družstvo v zlože-

ní: Dominika Paľuvová zo 7.A, Oliver Tomko zo 7.A 

a Šimon Taras zo 7. D. Olympiáda sa začala svätou 

omšou a odslúžil ju pán kaplán Tomáš Svat. Po nej 

nasledovala súťaž, ktorá mala päť kôl. Cez prestáv-

ky medzi kolami sme sa mohli občerstviť a napiť 

teplého čaju, aby sme nabrali sily do ďalšieho kola. 

Po skončení súťaže sme netrpezlivo čakali na vy-

hodnotenie, a keď konečne nastalo, dozvedeli sme 

sa radostnú správu, že naše družstvo obsadilo 

pekné 2. miesto z desiatich zúčastnených, hoci sme 

sa tejto olympiády zúčastnili prvýkrát. 

 

Oliver, Dominika a Šimon 
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Olympiády sa väčšinou opakujú. Ale teraz naša škola privítala novinku. Súťaž detí  celého Šariša. 

T 
alentu Šariša sa môžu zúčastniť len deti od 

piateho ročníka. Zo školského kola postu-

pujú prví dvaja do krajského kola. Ja som 

žiakom siedmej triedy a z dôvodu, že som bol dru-

hý, postúpil som do prešovského krajského kola, 

ktoré sa uskutočnilo na mestskom úrade. Zúčastni-

lo sa ho 46 žiakov a prví jedenásti získali zdarma 

pobyt  na vzdelávací výlet organizovaný spoločnos-

ťou Rozumieme nadaným. 

Víťazi školského kola: 

1. Lukáš Kostár 9. A 

2. Gregor Bujda 7.A 

3. Alexandra Valková 8.C 

Výsledky krajského kola: 

Gregor Bujda  – 10. miesto, 

Lukáš Kostár  – 17. miesto 

Autor: Gregor Bujda  Foto: Gregor Bujda  

KTO JE NAJLEPS I  V CELOM 

S ARIS I? 

V plnom nasadení 

 

Lukáš Kostár 



9 

Autor: Alexandra Kvartekova    Foto: Ľubomí r Kuč a 

KRA SA SLOVA 

Tento rok znova pritiahol nemalý počet recitátorov na školské kolo tradičnej súťaže v recitovaní poézie 

alebo prózy, ktorá nesie názov po významnom slovenskom spisovateľovi Hviezdoslavov Kubín. 

Z 
náma literárna súťaž je pre žiakov všetkých 
ročníkov a žiaci majú na výber predniesť 
prozaické dielo alebo dielo poetické. Tento 

rok kvôli silnej konkurencii a hojnému počtu súťa-
žiacich mala porota  z čoho vyberať. Prinášame 
vám mená našich najlepších recitátorov.  
Víťazi jednotlivých kategórii reprezentovali našu 
školu v okresnom kole. Najviac sa porote páčil 
prednes Michaely Kožlejovej a Dáriusa Popíka, 
ktorí obsadili 3. miesta a Tobiasa Nováka, ktorý 
získal Cenu poroty. 
Poézia: 
1. kategória: 
1. Alžbeta Lojdlová  
2. Karolína Kendrová  
3. Liliana Skoncová  
Cena poroty: Róbert Guľa  
2. kategória: 
1. Michaela Kožlejová 
2. Alexandra Hajtolová 

3. Hana Rusinková 
3. kategória: 
1. Gregor Bujda 
2. Monika Kmecová 
3. Magdaléna Kuzmová 
 
Próza: 
1. kategória: 
1. Tobias Novák  
2. Katarína Kútiková 
3. Michaela Knapík  
Cena poroty: Veronika Tyššová  
2. kategória: 
1. Miroslava Kožlejová 
2. Laura Ščerbatá 
3. Aneta Geletková, Kristián Peteja 
3. kategória: 
1. Dárius Popík 
2. Alexandra Valková 

 

Najmladší recitátori 
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Autor: Nata lia Gas parikova   Foto: Ľubomí r Kuč a 

TRADIC NA  UMELECKA  SU T AŽ  

Naša škola v spolupráci s Okresnou organizáciou Slovenského poľovníckeho zväzu v Bardejove organizuje 

každoročne pre žiakov ZŠ v okrese výtvarnú a literárnu súťaž pod názvom                                                 

Poľovníci a príroda v tvorbe detí.  

O 
 popularite tejto súťaže 
svedčí fakt, že do okres-
ného kola bolo zasla-

ných viac ako 400 prác, z toho 
nemalú časť tvorili aj práce našich 
žiakov. Toto sú naši najlepší: 
Výtvarná súťaž: Michaela Knapík 
3.A, Alžbeta Lojdlová 3.A, Sára 
Chovancová 2.C, Michaela Jacka-
ninová 5.B, Adrián Vanta 5.B, 
Klaudia Sabolová 7.C, Sofia Kap-
sdorferová 7.A, kolektív 3.D 
triedy 
Literárna súťaž: Vivien Vavreková 
2.A, Michal Hübler 2.D, Patrícia 
Udičová 2.C, Martin Vasilišin 6.E, 
Lívia Potičná 6.C, Sára Sobeková 
Foľtová 6.C 
Autori víťazných prác si prevzali 
diplomy a vecné ceny na Chova-
teľskej prehliadke trofejí vo vý-
stavnej sieni Šarišského múzea.  

 

Vyhodnotenie plné detí  

Najlepšie výtvarné práce 
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Pri príležitosti marca mesiaca kníh k nám na školu opäť zavítala skvelá autorka kníh Gabriela Futová  

G 
abriela Futová je na celom Slovensku 

veľmi známa a obľúbená autorka. Vo 

svojich knihách zobrazuje všetko, čo 

mladý čitateľ môže želať, knihy sú vtipné a hlavne 

sú skvelo  napísané takže im veľmi ľahko porozu-

miete.  Za osemnásť rokov jej spisovateľského 

života sa počet  napísaných kníh blíži skoro 

k dvadsiatke. Avšak nielen jej knihy sú veselé. Jej 

rozprávanie o nich a o vlastných zážitkoch 

a skúsenostiach z písania, či zo súkromného života, 

bolo plné humoru a prebiehalo  na besede 

v príjemnom duchu. Na záver by som rada dodala, 

že pani spisovateľka si pre nás chystá novú knihu, 

ktorá by mala byť vydaná už čoskoro.  

 

Autor: Sofia Biloveska    Foto: Ľubomí r Kuč a 

OPA T  RAŽ NA NAS EJ S KOLE  

Pozorní poslucháči 
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Každý v krásnych plesových šatách, v oblekoch, na hlave super účesy, baby vymaľované a všetci so širo-

kým úsmevom na tvári.  

V 
ečer plný zábavy, tanca, hudby, koláčov, 
dobrého jedla, kde sa všetci stretnú 
a trocha sa odreagujú od každodenných 

povinností.   
Myslím, že tieto pocity zažívali aj tohtoroční ôsmaci 
a deviataci, ktorí sa zúčastnili 4. školského plesu. 
Ples otvoril tanečný pár v podaní Tomáša Štefan-
ského, ôsmaka z našej školy a jeho partnerky.  
Hneď potom sa všetci pridali, vybehli na parket 
a roztočili večernú zábavu. Hudbu mixoval populár-
ny DJ Bobor, aj vďaka ktorému nikto nesedel na 
stoličkách. Tanečný parket vystriedalo chutné jedlo 
a taktiež sladké koláče. Žiaci sa už nevedeli dočkať 
tomboly, ktorá bola bohatá. No úplným vyvrchole-
ním večera bola voľba KRÁĽA a KRÁĽOVNEJ PLESU, 
ktorú vyhral Nicolas Koreň a Barbora Torkosová. 

 

Autor: Simona Kurimska         Foto: Ľubomí r Kuč a 

SPOLOC ENSKÝ A ŽA BAVNE 

STRA VENÝ  VEC ER 

Vo víre tanca 

Kráľ a Kráľovná plesu 
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Autor: Matej Krumlovský , Gregor Bujda    Foto: Ľubomí r Kuč a 

KARNEVAL 

 

Harryho Pottera, Majstra N, mimozemšťana, princeznú, či hrášok ste mohli vidieť na karnevale, ktorý sa 

uskutočnil počas fašiangového obdobia a priniesol žiakom prvého stupňa veľa radosti a zábavy. 
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Autor: Tereza Mač kova    Foto: Ľubomí r Kuč a 

TALIANSKO 2018 

Ako každý rok, aj tento  sa organizoval poznávací zájazd pre žiakov, rodičov a učiteľov. Tentokrát nás 

privítalo Taliansko plné histórie a krás. 

C 
estovali sme skvelá partia, pocitovo to 
bola  rodinná atmosféra, hoci v jednom 
autobuse boli nielen žiaci, ale aj učitelia, 

kuchárky, rodičia a iní. Prvý deň po príchode do 
Talianska mestečka Punto Sabioni sme sa loďou 
presunuli do Benátok. Je to krásne staré mesto na 
mori. Mali sme  sprievodkyňu, ktorá nás previedla 
po Benátkach a vďaka nej sme ich spoznali viac. K 
večeru cestou na ubytovňu sme sa ešte zastavili pri 
mori. Aj keď v ten deň hrozne fúkalo, radosť nám 
to nepokazilo. Druhý deň po raňajkách sme vyces-
tovali smerom na juh do Ríma, kde sme sa cestou 
zastavili v mestečku Orvieto. Je to starobylé mesto 
vystavané na skale. Cestou sme si všimli sneh po 
okrajoch cesty. Keďže sneh sa vyskytuje v Taliansku 
raz za niekoľko rokov, o to to bolo zaujímavejšie. 
Ďalšie dni sme navštevovali  pamiatky v Ríme: 
Vatikán, Fontána di Trevi, Koloseum, Anjelský hrad, 
Španielske námestie a mnoho ďalších.  Mali sme 
možnosť cestovať aj MHD či metrom.    

 

  

Koloseum 
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Boli to jedny z najkrajších jarných prázdnin a jeden z najúžasnejších výletov. Obrovská vďaka patrí  Ľ. 
Frančákovej za organizáciu celého výletu a v neposlednom rade aj F.  Chrzanovi, s ktorým sme prežili 
úžasný týždeň plný návratu do histórie, zážitkov a zábavy. Veríme, že o rok sa vidíme zase. 

  

Na Španielskych schodoch 
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Autor: Nata lia Gas parikova    Foto: Ľubomí r Kuč a 

REMESLO MA  ŽLATE  DNO 

Tvorivé dielne  boli plné rôznych ručných prác, radosti z objavovania nových techník a práce                        

s rôznymi materiálmi. 

Ž 
iaci prvého stupňa v rámci moderného vyučovania obdivovali tradičné i netradičné výrobky z 

prútia,  kraslice, keramiku, paličkované čipky, vyrábali si obrázky sypané pieskom, učili sa zdobiť 

tanieriky a sklá servítkovou technikou, maľovali pomocou horúceho vosku a zdobili kraslice.  

 

Každý si domov odnášal nejaký vlastný výrobok, 

ktorým doma prispeje k veľkonočnej výzdobe. 

Tvorivé dielne priniesli deťom mnoho radosti z 

tvorby, objavovania a poznávania tradičných aj 

netradičných techník, prácu s rôznym materiálom, 

ktorú ovládali naši predkovia a ktorú sa snažíme 

uchovávať aj pre ďalšie generácie.  

Servítková technika Maľovanie pieskom 
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Keramikár p. Kovaľ medzi deťmi 

S vlastným korbáčom 
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Autor: Dominika Paľuvova    Foto: Ma ria Ovs onkova  

LITERA RNA SU T AŽ                        

FARBÝ SVET(L)A 

Posledný deň pred jarnými prázdninami sa v Košiciach uskutočnilo vyhodnotenie súťaže Šumenie, 
ktorého sa zúčastnili všetci účastníci súťaže.  

O 
bčianske združenie Úlet vyhlásilo tento 
rok už 9. ročník literárnej súťaže Šumenie 
pre žiakov základných škôl a príslušných 

ročníkov osemročných gymnázií v Košickom a Pre-
šovskom kraji. Autori mohli posielať svoje práce na 
tému FARBY SVET(L)A do 18. decembra 2017. Lite-
rárne diela hodnotili slovenskí autori poézie a pró-
zy: Valentín Šefčík a Zbyňo Džadoň. Víťazné práce 
boli ocenené diplomami a knižnými cenami a pred-
nesené na slávnostnom vyhodnotení vo veľkej sále 
RCM – Regionálneho centra mládeže v Košiciach, 
publikované v zborníku víťazných prác a preložené 
do Braillovho písma. Tiež boli umelecky spracované    

a nahrané na CD pre nevidiacich. Načítané ich 
nájdete aj na stránke organizátora súťa-
že www.ulet.sk. Tento rok sme svoje práce posielali 
prvýkrát. Síce sme sa na popredných miestach 
neumiestnili, prežili sme však krásne dopoludnie na 
vyhodnotení, vypočuli sme si kritiku a rady porot-
cov, nádherné umelecké prednesy víťazných prác, 
oboznámili sa z pomôckami pre nevidiacich,  zozná-
mili a porozprávali sa so spisovateľom Valentínom 
Šefčíkom a sympatický Zbyňo Džadoň nám dokonca 
zahral aj zaspieval. Preto prísť na vyhodnotenie 
určite nebolo márne a dúfame, že na budúci rok 
budeme o niečo úspešnejší. 

 

So spisovateľom Valentínom Šefčíkom 

http://www.kosice.unss.sk/aktivity/www.ulet.sk
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Autor: Simona Kurimska   Foto: Simona Kurimska  

LOGO S KOLÝ 

Do súťaže o najkrajšie logo školy sa zapojili všetci žiaci 2. stupňa. V súťaži bolo mnoho krásnych prác 

a bolo ťažké vybrať víťazov. Najkrajšie práce ste si pozreli na výstave vo vestibule školy. My vám ponúka-

me mená víťazov a ich práce.  

 

1. miesto - Tamara Šotiková IX.C  

3. miesto - Zuzana Poliaková IX.C 

Gabriela Bosáková IX. C  

2. miesto - Tamara Ševcová IX.C 

Chiara Kramárová VIII. D  



20 

Autori: Sophia Dinis, Alexandra Prokopovič ova  

Ž LAVICE ŽA KATEDRU 

Všetkým učiteľkám sme položili tieto štyri otázky: 
 
1. Aká ste boli žiačka? 
2. S akými pocitmi ste sa prvýkrát postavili za 
katedru? 
3. V čom vidíte rozdiel medzi školou pred 40-timi 
rokmi a teraz? 
4. Kde ste sa cítili istejšie: v lavici alebo za kated-
rou? 
 
Mgr. I. Masicová 
1. Bola som výborná žiačka, so samými  jednotka-
mi. Na 2. stupni som chodila do matematickej 
triedy. 
 
2. Pocity? Tréma, strach a obavy, že niečo pokazím, 
a že si s niečím neporadím. 
 
3. Rozdiel? Budova sa vo svojom základe nezmeni-
la, okrem nutných časových opráv. Zmenili sa ľudia, 
zamestnanci a samozrejme žiaci, ktorí sa po  ro-
koch menia. A samozrejme, zmenila sa moja pozí-
cia na tejto škole. Zo žiačky som prestúpila na pozí-
ciu pracovníka - učiteľku. 

4. Po tých zopár  rokoch praxe sa už jednoznačne 
cítim byť istá za katedrou. Doba sa veľmi zmenila 
a v časoch, keď som bola žiačkou ja, sme sa ,,isto“ 
necítili tak ako dnešní žiaci (niektorí až veľmi), no  
určite bezpečne a zodpovednejšie. 
 
Mgr. J. Varcholová 
1. Na to by vám skôr odpovedali moji učitelia. 
Z môjho pohľadu som bola ,,živá“, neposedná 
žiačka a všetko ma zaujímalo. Až po jednom rodi-
čovskom združení a rozhovore s rodičmi som po-
chopila, že mám na hodinách dávať pozor, a že je 
to pre mňa výhodné. Odvtedy som sa doma nemu-
sela učiť, stačilo si prebranú látku len zopakovať. 
Bolo to ,,namáhavé“ nevyrušovať, ale oplatilo sa. 
 
2. Pocity boli zrejme zmiešané - už si to nepamä-
tám. Bolo to očakávanie, zvedavosť, ale aj obavy 
ako ma žiaci prijmú...a mala som veľkú trému:-) 
 
 

 

Prinášame vám zaujímavé rozhovory s bývalými žiačkami tejto školy, ktoré sú dnes našimi učiteľkami. 
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3. Pred  40-timi rokmi bola oveľa väčšia disciplína. 
Keď išiel p. riaditeľ Denis po chodbe, báli sme sa ho 
a všetci sme stíchli. Cez veľkú prestávku sme sa 
museli všetci prechádzať po chodbe, v triede mohli 
ostať len týždenníci, umývali tabuľu, vetrali triedu. 
Zdravili sme všetkých dospelých na chodbách, aj 
učiteľov, ktorí nás neučili, aj pani upratovačky. Ako 
žiaci sme mali väčší rešpekt pred učiteľmi. 
 
4. Istejšie? To súvisí skôr s typom človeka, jeho 
sebavedomím. Učila som sa dobre, tak ani 
s učiteľmi som nemala zlé vzťahy. Tak je to aj dnes, 
žiak, ktorý sa pripravuje pravidelne na hodiny, sa 
nemá čoho báť a je si sám sebou istý. Tak isto aj 
teraz, keď sedím za katedrou. Pripravujem si hodi-
nu, snažím sa vysvetliť učivo, precvičiť ho aj zopako-
vať so žiakmi najlepšie ako viem, no niekedy je 
v triede taká atmosféra, že nie som spokojná. Vtedy 
sa cítim neisto, či písomka, ktorú plánujem, dopad-
ne dobre. 
 
Mgr. A. Geffertová 

1. Bola som dobrá a zodpovedná žiačka. Tak tro-
chu ,,bifľoška“J. 

2. Vždy som chcela byť učiteľkou, napriek tomu som 
prvýkrát cítila strach a veľkú zodpovednosť. Strach 
už nemám, no zodpovednosť za svoju prácu pociťu-
jem doteraz. 

3. Veľký rozdiel nevidím. Deti sú stále nezbedné, 
nechce sa im učiť, ale pred vysvedčením vedia zá-
hadne zabrať. 

4. V škole som si veľmi neverila, preto som na sebe 
pracovala. Za katedrou sa cítim istejšie, asi to bude 
vekom a skúsenosťami. 

Mgr. O. Lišivková 

1. Učenie ma nebavilo. 

2. Rozporuplné pocity, nevedela som, čo mám robiť. 

3. Upravená budova, ale dnes viac rozmaznané 
a nevychované deti. 

4. Istejšie sa cítim za katedrou, ale až teraz. 

 Mgr. D. Skalová 

1. Priemerná, ale učila som sa rada a potrebovala 
som viac času na učenie. 

2. Mala som veľkú trému, bála som sa, že niečo 
zabudnem. 

3. Rozdiel je v správaní žiakov, ktorým je všetko 
dovoľované v mene demokracie, a preto vychováva-
me neslušné stvorenia. 

4. Za katedrou, ale v lavici to bolo bezpečnejšie, 
lebo žiakom sa odpúšťajú chyby a učiteľom nie. 

 

Takto vyzerala škola, keď v nej študovali naše učiteľky 
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Autor: Marke ta Ondos ova    Foto: Sergej Kraveč  

ŽA Ž ITKÝ NAVŽ DÝ 

Kto nebol, nezažil... na začiatku smiech a radosť a na konci slzy a plač... každý odchádzal s vetou, „prečo 

koniec“, ale ako sa vraví dobrého stačí málo... 

V 
raví sa, že tradície sa by sa nemali porušo-

vať a platí to aj v prípade každoročného 

lyžiarskeho výcviku siedmakov. Tento rok 

sa tradícia neporušila a išli sme na tzv. lyžiarak.  

Dva turnusy v zložení 7.B+7.D (prvý turnus) 

a 7.A+7.C (druhý turnus) boli veľmi úspešné a tak-

mer nikto neodišiel ako "nelyžiar" a bez zážitkov.  

Naším cieľom bolo lyžiarske stredisko Mlynky 

Gugel, kde sme sa ubytovali, vybalili, nasadli do 

autobusu a išli na svah. Tam sme sa prezuli 

a rozdelili do dvoch skupín. Na lyžiarov 

a nelyžiarov. 

 Hneď prvý deň sme si našli “kamaráta“ Milana, 

ktorý nám pomáhal s lyžami. Každému dal päť 

mien. V utorok sme po večeri išli do sauny, kde sme 

si oddýchli. No a po saune prišiel šok v podobe 

skoku do snehu v plavkách. Teplota sa nám 

v priebehu minúty zmenila o 100° C. Bol to perfekt-

ný zážitok. Do večierky sme sedeli na chodbe 

a rozprávali sa a po večierke sme sa navštevovali na 

izbách. Pozerali sme futbal, spievali či počúvali 

pesničky, počúvali sme susedov, smiali sa či len tak 

sa rozprávali. No najlepší deň bol v stredu, keď sme 

s mysleli, že stretneme učiteľku na svahu a pustili 

sa dole. Išli sme na vlastné riziko, no našťastie 

všetko dobre dopadlo. Na záver sa konali preteky, v 

ktorých boli ocenení najrýchlejší, ale víťazom bol 

vlastne každý, kto sa naučil alebo zdokonalil v jazde 

na snehu.  

Bolo to päť najkrajších dní v mojom živote. Takéto 

zážitky stoja za to a vezmeme si ich so sebou do 

ďalšieho života. 
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Autor: Sofia Kapsdorferova    Foto: Alena Geffertova  

LÝŽ E NAMIESTO UC EBNI C 

V januári naši malí druháci vymenili školské lavice za lyžiarske zjazdovky, ktoré zaplnili svojou chuťou 

lyžovať a svojím smiechom. 

L 
yžiarsky výcvik, ktorého sa zúčastnili žiaci 

druhého ročníka, sa konal v neďalekom 

poľskom lyžiarskom stredisku Tylicz. Sl-

nečné počasie i pobyt na čerstvom vzduchu podpo-

roval dobrú náladu žiakov na svahu. Inštruktori si 

lyžiarov rozdelili do troch skupín podľa skúseností. 

Do prvej skupiny boli zaradení tí, ktorí už ovládali 

základy lyžovania. Inštruktori sa v tejto skupine 

orientovali na zdokonalenie už nadobudnutých 

lyžiarskych zručností a techník. V druhej a tretej 

skupine boli  tí, ktorí potrebovali získať základné 

lyžiarske schopnosti. Radosť z úspešného zdolania 

svahu prekonala prvotné obavy a strach. Predpo-

sledný deň lyžiarskeho zájazdu  bol v znamení 

výsledkov usilovného tréningu žiakov, ktorí mali 

ukázať zručnosti získané v posledných dňoch na 

lyžiarskych pretekoch. Lyžiari, ktorí sa objavili na 

stupňoch víťazov boli odmenení medailou, no 

i tým, ktorí nezvíťazili, sa ušli sladké odmeny za 

úspešné zvládnutie lyžiarskeho výcviku. 

 

Žiaci si užívajú efektívne strávené chvíle  na svahu 
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Autor: Oliver Vaľko   Foto: Ľubomí r Kuč a 

PRVÝ  S KOLSKÝ     

STOLNOTENISOVÝ  TURNAJ 

Chcete sa naučiť hrať stolný tenis? Pridajte sa k nám a zaručujeme vám, že neoľutujete.  

K 
oncom februára sa  v priestoroch našej 
školy stretlo 16 stolnotenisových nadšen-
cov, aby preverili svoje schopnosti. Súťa-

žiaci boli rozdelení do štyroch skupín po štyroch, v 
ktorých hrali systémom každý s každým. Prví dvaja 
z každej skupiny postúpili do vyraďovacej fázy, v 
ktorej  sa odohrali naozaj kvalitné a napínavé zápa-
sy. Po náročnom popoludní, kde naši žiaci odohrali 
množstvo zápasov, sme spoznali najlepšiu trojicu: 
1. Matúš Vateha 6.E 
2. Šimon Baldovič 8.C 
3. Oliver Vaľko 7.A 
Pripravované podujatia v stolnom tenise na našej 
škole:                                                                                 
- školské majstrovstvá žiačok (apríl) 
- rodinný turnaj v rámci Svetového dňa tenisu(apríl) 

 

Súťažiaci v akcii 
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Prečítajte si práce, ktoré boli ocenené v súťaži Poľovníci a príroda v tvorbe detí. 

 Ž IACKÝM PEROM 

 

V lese  

Bol raz jeden lesík, 

 stratil sa v ňom Petrík.  

Malý svišť si tu tiež žil,  

v záhradke mal skrytý rýľ.  

Aj turistov tu chodievalo dosť,  

no svišťovi to vôbec nerobilo 
radosť.  

Robievali párty ostošesť,  

vykrikovali: „ Petrík, poď to 
zjesť!“  

Slaninku si tam oni vypekali  

a hlučne sa pri tom smiali.  

Slniečko im pekne hrialo  

a všetkých to riadne bralo.  

Coolová to párty bola!  

Len zvieratká sa takých ľudí boja. 

Michal Hübler, 2. D 

Poľovník 

Ktože je to v hustom lese? 

Kto na pleci pušku nesie? 

Veď je to náš poľovník, 

pozná každý strom aj krík. 

 

Zvieratká on kŕmi, hostí, 

potom zhíkne od radosti: 

Ahá, srnka, jeleň, laň, 

na medveďa pozor daj! 

 

Klobúk s pierkom nosí, 

pre zvieratká trávu kosí. 

Na zimu im seno dá,  

žijú si ako rodina.                   

 Vivien Vavreková, 2. A 

Poľovník v akcii 

Poľovník je múdry chlap 

vie sa v zime postarať 

o srnky a zajace 

nikto v zime neplače. 

 

Za klobúkom on pierko má 

v ruke nikdy nechýba 

puška, malý ďalekohľad 

aby vedel, kam sa vybrať. 

 

 

Pes je verný kamarát 

s poľovníkom chodí rád 

do lesa a na túru 

kam sa ešte vyberú? 

 

Pozná všetky cestičky 

lúky a aj studničky 

nechýbajú vrcholy 

údolia a doliny. 

 

Vystrojený v uniforme 

v poľovníckom posede 

čaká kedy prídu 

na lúku aj medvede. 

 

Keď sa z lovu ráno vracia 

veselý je, že sa práca 

podarila výborne 

a cez deň si oddýchne. 

Martin Vasilišin, VI.E, 
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Ako som si našla kamarátov s krídlami  

        Minulé Vianoce som sa  rozhodla nevyhadzovať do koša zvyšky prosa po našom papagájovi.                                                                                                                                        

        Pri rannom venčení môjho psa Beky som ich začala vysypávať na trávnik pred naším domom. Vybrala 

som si miesto pod ihličnatým stromom, kde v lete nerástla tráva a v zime nepadal sneh. O niekoľko dní    

som už každé ráno videla pod stromom vyzobanú plochu. Bol to znak, že moje    ,,darčeky“ našli tí, pre 

ktorých boli určené. Spočiatku som ich ešte nevídala, ale hra na schovávačku netrvala dlho. Tí najodváž-

nejší potom už pri našom príchode nedočkavo sedeli na okolitých stromoch a zlietali na zem skôr, ako 

som začala sypať zrno. Postupne pri strome vítalo mňa i môjho psíka čoraz hlasnejšie a netrpezlivejšie 

čvirikanie hladošov. Po dlhšom čase som spozorovala zaujímavú vec. Vrabce nás vyčkávali už na začiatku 

chodníka nášho domu. Striehli v okolitých kríkoch, a keď sme sa objavili, sprevádzali nás po celý čas, kým 

sme k nemu nedošli. Prelietali z konára na konár popri nás a hlasno čvirikali, len aby sme na nich neza-

budli. Po celú zimu sa tak stali našimi kamarátmi. A aj môj pes vycítil, že tie vrabce k nám patria a nešte-

kal preto na nich. 

   Ako keby aj moja Beky pochopila, že i malé skutky, dokážu vytvoriť veľké priateľstvá. 

       

         Sára Sobeková – Foľtová, VI.C  

Moje prvé stretnutie s poľovníkmi 

 V jeden podvečer, keď som už ležala v posteli, mi prišla správa od mojej kamarátky Kiki, čo bu-

dem robiť 5.7.2017. Rýchlo som sa opýtala mamky a tá mi  povedala, že mám voľno. Kika mi oznámi-

la, že by ma chcela zobrať na akciu Mladý priateľ prírody. Veľmi som sa potešila, že si vybrala práve 

mňa a hneď som súhlasila. „Určite to bude veľký zážitok“ pomyslela som si.  

U nás  v rodine sa veľmi do lesa nechodí a poľovníkov poznám iba z obrázkov. Bola som zveda-

vá, čo na taký dvojdňový výlet do prírody budem potrebovať. Jedna z vecí, ktoré som potrebovala, 

bol aj spacák -  čo bol u nás problém. V stane a spacáku som spala len raz a to na záhrade pri našej 

chate v spacáku mojej tety. Spacák sme kúpili, pobalili sme veci a mohlo sa ísť. Mamka ma odviezla 

do Livova, dala mi ruksak na chrbát, rozlúčili sme sa a ja som tam ostala s Kikou a jej sestrou. Poľov-

níci nám pripravili  krásny uvítací ceremoniál  a deň v prírode sa mohol začať. Rozdali nám menovky, 

rozdelili nás do skupín a chodili sme po rôznych stanovištiach. Spoznávali sme zvuky zvierat, chute 

čajov z rôznych byliniek a podobne. Mňa najviac bavilo hádať rasy psov. Dokonca som si skúšala 

vystreliť aj z pušky, no ani raz som netrafila. Kika sa čudovala nad vecami, ktoré som nevedela, no 

pre ňu to bola samozrejmosť. Na obed sme mali guláš. Nasledovali ešte nejaké aktivity a podvečer 

voľná zábava. Našla som si aj kamarátky. Lesníci a poľovníci boli veľmi bezprostrední a zábavní. Ve-

čer, už okolo pol jedenástej sme sa umyli a išli spať. Spať v spacákoch bola zábava. Ráno po zobudení 

sa každý mal  ísť prejsť po neďalekej cestičke. Dostali sme raňajky a išli sme si pobaliť veci. Keďže 

som spacák nikdy neskladala, bolo ťažké ho poskladať do pôvodnej formy. Bol celý pokrčený. Potom 

nasledovalo už len vyhodnotenie, a pomaly pre nás začali chodiť rodičia. 

 Bola obrovská zábava sa po prvýkrát stretnúť s poľovníkmi. Dúfam, že ma Kika pozve o rok      

znova. 

 

Líva Potičná - VI. C 
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Autor: Sofia Biloveska       Foto: Internet  

ŽAŽ EN  NUDU S TÝ MITO 

REDAKC NÝ MI TIPMI  

Vitaj opäť na tejto dvojstránke! Dúfame, že sa ti minulé číslo páčilo, a preto prinášame nové príbehy 

nových ľudí ukrytých v seriáloch, filmoch a knihách.   

Seriály: 

Lucifer 

Lucifer Morningstar je padlý anjel a pán pekla, 

ktorý sa rozhodol odísť na dovolenku naspäť na 

Zem.    Avšak nemajte strach, že som vám tu práve 

prezradila hlavnú zápletku, pretože verte, že všetko 

je oveľa humornejšie a zamotanejšie ako si myslíte. 

Zvláštne veci (Stranger Things)  

Lucas, Mike, Will a Dustin sú najlepší priatelia. V 

jeden večer sa Will nevráti , neostalo po ňom ani 

stopy. Súčasne pri pátraní po ňom vychádzajú na 

povrch nové skutočnosti ohľadom miestneho vý-

skumného laboratória, ktoré sa zaujíma 

o nadprirodzené bytosti. Verte mi, že ak si všetky 

svoje poznatky budete dávať dokopy, tak tento 

seriál bude pre vás poriadna jazda. 

Doživotný trest ( Life Sentence) 

Stella je dospelá žena, ktorá má ťažkú chorobu. Po 

ôsmich rokoch sa dozvedela, že sa úplne vyliečila. 

Avšak v tomto momente sa jej začne rúcať život. 

Uvedomí si, že jej doterajší život bola len bublina 

plná klamstiev, v ktorej ju udržiavala jej rodina, aby 

ju uchránila pre realitou. A tak pre Stellu teraz 

neexistuje nič ťažšie, ako opäť žiť normálny život. 

Filmy:  

Nedoknuteľní  

Philippe je starší muž so zdravotnými problémami - 

ostal na vozíčku a prakticky potrebuje 24- hodinovú 

starostlivosť. Jedného dňa spolu so svojou asistent-

kou vyhlásia konkurz na jeho nového opatrovateľa 

a prekvapivo ho vyhrá muž, ktorý túto prácu pô-

vodne vôbec nechcel. A v tomto momente sa začí-

na príbeh najlepších priateľov - Philippa a jeho 

opatrovateľa Drissa. Nakoniec by bolo dobré do-

dať, že príbeh bol natočený podľa skutočných 

udalostí.  
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Jednotka samovrahov 

Harley Queen, Deadshot, Slipknot, Katana a Diablo. 

Toto sú ľudia z najnebezpečnejších väzníc                                                  

na svete. Ich minulosť pre tento príbeh nie je veľmi 

dôležitá, pretože tu ide skôr o ich schopnosti. Ich 

úlohou je totiž dolapiť a zlikvidovať bytosť, ktorá by 

mohla ohroziť celý život na zemi. 

Anabelle 

Na koniec som si pre vás pripravila niečo hororo-

vejšie. Mia je tehotná žena s obľubou v zbieraní 

bábik. Jedného dňa dostane novú bábiku od svojho 

manžela ako darček. Vtedy ešte ani jeden z nich 

nevedel, že táto bábika im totálne zničí a zmení 

život a to natrvalo.  

Knihy 

Jandy Nelson - Dám ti aj slnko 

Jude a Noe sú súrodenci - dokonca dvojčatá a ich 

vzťah je priam skvelý. Avšak do ich života vstúpi 

tragédia, ktorá im vezme rodiča - ich matku. Súro-

denci sa po tejto udalosti prestanú o seba úplne 

zaujímať, a preto sa čitateľom núka otázka - Ako 

dlho môžu byť od seba dvojčatá oddelené? Ako 

dlho budú jeden druhého odsudzovať, až kým 

spolu začnú komunikovať ? A ako napokon celá 

rodina ustojí smrť ich matky?  

John Green - Kam zmizla Aljaška  

Nebojte sa, toto nebude kniha o hľadaní prírod-

ných úkazov. Miles je obyčajný chlapec žijúci na 

Floride. Ako v živote každého človeka, aj on raz 

musel prísť na strednú školu. No celý jeho stredo-

školský život mu skomplikuje najšialenejšie dievča, 

ktoré kedy stretol - Aljaška Youngová. Tá nielenže 

kazí jeho osobnosť a správanie, ale úplne ho zmení. 

No jedného dňa sa to všetko zmení. Aljaška zo dňa 

na deň zmizne. A tak berie Miles všetky svoje sily, 

svojho spolubývajúceho a spolu sa vyberú na hľa-

danie Aljašky.  

Jennifer Niven - Všetky skvelé miesta 

Čo si budeme klamať, študentská láska vie byť 

krásna. A o to krajšie môže byť navštevovanie 

nových miest, ktoré prežívate s človekom, ktorého 

postupne s každým novým miestom spoznávate. 

Tento príbeh bude iný, aký ste doteraz čítali. Toto 

bude príbeh len a len Fincha a Violet. Príbeh o 

spoznávaní a prekonávaní samého seba.  
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Štúdio Activision oznámilo nové Call of 
Duty: Black Ops 4.  
Horizon Zero Dawn sa stáva najúspešnejšou 
hrou pre PlayStation 4. 
Papers, Please sa dočkalo reálneho spraco-
vania v krátkom filme, ktorý je na YouTube. 
Google vyvíja vlastnú hernú konzolu spolu 
so streamovacou službou, ktorá sa bude 
volať Google Yeti. 
Hra Rust sa dostala z beta verzie do plnej 
hry. 
PUBG a Fortnite dorazili na mobily. Kým PUBG je už v plnej verzii, tak na Fortnite si ešte budú musieť 
android hráči ešte počkať.  
Ďalší Assassin’s creed bude údajne v antickom Grécku. 
Najlepší mobil s operačným systémom android roku 2017 je Huawei mate 10 pro.  
 
A way out 

Chcel si si niekedy s kamarátom zahrať na útek z väzenia 

ako pravý väzeň z filmu? V hre A Way Out máš túto 

možnosť. 

Hlavnými hrdinami budú väzni Vincent a Leo. Spoločne 

sa snažia dostať na slobodu a z väzenia utiecť. Obidvaja 

musia spolupracovať  alebo môžu byť úplne oproti sebe.  

 
V tejto hre nemôžeš hrať sám, ale musíš hrať s kamarátom alebo s ľuďmi z celého sveta.  

Autor: Oliver Vaľko 

O HRA CH, MOBILOCH 

A ŽNAC KA CH  

 

https://indian-tv.cz/clanek/call-of-duty-black-ops-4-potvrzeno-218n8k
https://indian-tv.cz/clanek/call-of-duty-black-ops-4-potvrzeno-218n8k
https://indian-tv.cz/clanek/horizon-zero-dawn-se-stava-nejuspesnejsi-hrou-pro-playstation-4-1jfpnk
https://indian-tv.cz/clanek/horizon-zero-dawn-se-stava-nejuspesnejsi-hrou-pro-playstation-4-1jfpnk
https://indian-tv.cz/clanek/papers-please-se-dockalo-realneho-zpracovani-ve-filmu-8080oi
https://indian-tv.cz/clanek/papers-please-se-dockalo-realneho-zpracovani-ve-filmu-8080oi
https://indian-tv.cz/clanek/google-vyviji-vlastni-konzoli-spolu-se-streamovaci-sluzbou-30p3z9
https://indian-tv.cz/clanek/google-vyviji-vlastni-konzoli-spolu-se-streamovaci-sluzbou-30p3z9
https://indian-tv.cz/clanek/rust-dasi-hra-co-odchazi-z-predbezneho-pristupu-myriia
https://indian-tv.cz/clanek/plany-playerunknowns-battlegrounds-na-rok-2018-rzue4u
https://indian-tv.cz/clanek/pristi-asasinka-zastavka-udajne-v-antickem-recku-x7wkoc
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Babka príde k doktorovi a doktor hovo-

rí: „Máte veľmi slabé srdiečko, necho-

dievajte po schodoch! O rok sa mi 

príďte ukázať!“ Babka po roku príde a 

doktor povie: „Váš stav je skvelý, tak-

mer vyliečený!“ Babka na to: „A mô-

žem už chodiť po schodoch?“ 

„Samozrejme.“ „Konečne, už ma neba-

vilo liezť po odkvapovej rúre. 

Aladin nájde čarovnú lampu. Šúcha ju tri 

dni a tri noci a stále nič. Na štvrtý deň 

z nej zošúcha nápis: „Made in China.“  

Chceš sa zabaviť?! Určite si 

prečítaj vtipy, nad ktorými  

sa zaručene zasmeješ! 

 

„Kto je?“ „Sused.“ „A čo chcete, člo-

veče, takto neskoro v noci?“ „ Máte 

cesnak?“ „Nemáme.“ O pätnásť mi-

nút zase zvoní zvonček. „Kto je?“ 

„Sused.“ „A čo zase chcete?!“ 

Juan príde k mexickej hranici na bicykli. 

Má veľký batoh na pleciach. Strážnik 

ho zastaví a pýta sa: „Čo je v batohu?“ 

„Piesok.“ Strážnik vyprázdni batoh 

a zistí, že v ňom bol vážne len piesok. 

Strážnik Juana nechá prejsť cez hrani-

ce. Ďalší deň sa deje to isté. Strážnik 

kontroluje batoh a znovu len piesok. 

Sled udalostí sa opakuje každý deň celý 

rok. Až  sa Juan jedného dňa neukáže. 

Neskôr ho strážnik stretne v Mexiku. 

„Hej, kamoš, viem, že si niečo pašoval, 

čo to bolo?“ Juan sa napije piva hovorí: 

„Bicykle.“ 

Chuck Norris 

Messi sa chváli v šatni svojim spo-

luhráčom: „Boh  ma poslal na Zem, 

aby som ľuďom ukázal, ako sa hrá 

futbal.“ Vtom sa ozve Ronaldo: 

„Kecá, chalani, ja som nikoho nepo-

sielal.“ 

Oliver Tomko 

 

1. Deti majú na tričku Supermana  

a Superman má na tričku Chucka Norrisa. 

2. Len Chuck Norris vie tresnúť otáčacími 

dverami. 

3. Chuck Norris vám stlačí ruku pri pozdrave 

tak silno, až vám poláme prsty na nohách. 

Tréner od zlosti kričí na svojich 

hráčov: „Hovoril som vám, aby ste 

hrali ako nikdy predtým a nie, ako 

keby ste nikdy predtým nehrali!“ 
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Autor: Marke ta Ondos ova         Foto: Internet  

VIETE, Ž E...  

Verte alebo neverte. Tieto informácie nie sú overené, avšak isto stoja za zamyslenie. 

1. Slovensko má vlastnú planétku, ktorá sa nazýva 1807 Slovakia. Má priemer 50 km. Objavil ju Milan 
Antal.                                                                                                                                                                                
2. Na území Peru sa našli kostry asi 1,1 m vysokých bytostí, ktoré mali rohy, ako má napr.čert.                  
3. Zvieratá vycítia duchov. Pes pri kontakte s duchom začne pobehovať a brechať. Predpokladá sa, že 
duchov vidia aj malé deti (1-6 mesiacov).                                                                                                                 
4. Mesiac sa od Zeme vzďaľuje rýchlosťou 4 centimetre za rok. Pred miliardou rokov bol oveľa bližšie ako 
dnes, a jeden deň tak trval iba 18 hodín. Navyše rotácia Zeme sa spomaľuje, takže vo veľmi vzdialenej 
budúcnosti môže deň trvať aj 960 hodín.                                                                                                                                        
5. Najvyššia socha na svete, by mala stať už tento rok. Bude sa volať Socha jednoty a bude stáť nad In-
diou. Za výstavbou najvyššej sochy na svete stojí americká stavebná spoločnosť, ktorá postavila aj najvyš-
šiu budovu sveta Burdž chalífa v Dubaji. Socha jednoty bude s výškou 182 metrov dvakrát taká vysoká 
ako Socha slobody.                                                                                                                                                               
6. Viac ako 90% všetkej sopečnej aktivity na Zemi sa odohráva v oceánoch.                                                       
7. Vedci predpokladajú, že 75% zvierat na Zemi do 300 rokov vyhynie. 

 

Návrh Sochy jednoty 
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