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MILÍ ČITATELIA ROZKVEŤÁKA! 

 

Blíži sa koniec školského roka 2017/2018 a my, redakčná 

rada  Rozkveťáka, by sme sa vám radi poslednýkrát v tomto 

školskom roku prihovorili prostredníctvom časopisu.  

Všetkých čakajú zaslúžené 2 mesiace oddychu, prázdnin. 

Želáme Vám, aby ste si ich čo najviac užili, oddýchli si, nabrali 

nové sily, aby ste zažili nespočetne veľa nezabudnuteľných 

zážitkov, nadviazali nové priateľstvá a na chvíľu školu vypustili 

úplne z hlavy. Veríme, že sa vám tento školský rok podaril 

podľa vašich predstáv a dosiahli ste výsledky, ktoré ste 

dosiahnuť chceli. Ak vám niečo úplne nevyšlo, prajeme Vám, 

aby sa vám to podarilo budúci školský rok. Opäť sa budeme 

musieť rozlúčiť s našimi deviatakmi, no ako to býva zvykom, 

privítame aj našich nových malých prvákov. Už teraz sa na 

predškoláčikov tešíme a dúfame, že v našej škole budú spokojní 

a bude sa im tu páčiť. Stretneme sa tu znova o 2 mesiace, plní 

nových síl a odhodlaní prekonávať nové prekážky.  

Na samotný koniec  ešte raz všetkým prajeme krásne 

prázdniny.  

                                                     Redakčná rada Rozkveťáka 
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     Sestrou Noemi 

Vizitka 

Záľuby:     príroda, prechádzky, čítanie    

Šťastné číslo:    všetky, nemám konkrétne    

Najobľúbenejší deň:  nedeľa   

Najobľúbenejšia farba:  všetky   

Najobľúbenejšie jedlo:   nemám konkrétne 

Najobľúbenejší film:   skutočné príbehy, meditačná hudba    

1. Ako sa vám páči v našej škole? 

Myslím, že som si zvykla veľmi rýchlo. Učitelia a žiaci ma veľmi milo a rýchlo prijali. 

Skôr som mala problém zapamätať si triedy, keďže je to oveľa väčšia škola, ako som 

učila predtým v Bardejove. Smutná som z jedného veľkého rozdielu - tým je život 

viery v rodinách. Viera je tu oveľa slabšia, deti oveľa menej vedia o Bohu a je tu viac 

rozvedených rodín.  

2. Prečo ste sa stali rehoľnou sestrou? 

Boh ma pozval do tejto služby a ja som pozvanie prijala. Je to  moje najkrajšie 

a najdôležitejšie rozhodnutie, ktoré som urobila a budem zaň ďakovať Bohu celý 

život. 

3. Kde ste študovali? 

Základnú a strednú školu som ukončila na východnom Slovensku. Vysokú školu som 

študovala v Nitre.  

4. Kde ste vyrastali? 

Do svojich osemnástich rokoch som vyrastala v malebnej dedinke v údolí Pakostov na 

východnom Slovensku, okres Humenné, so svojimi rodičmi a štyrmi súrodencami. 

 

5. Aké máte záľuby? 

Veľmi rada sa modlím za všetkých ľudí a deti, ktoré ma prosia o modlitbu, chodím do 

prírody, zbieram huby, bylinky, hrám na gitare a učím hrať deti na gitare, rada sa 

rozprávam s ľuďmi, počúvam ich príbehy... 

Na  slovíčko  so... 
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6. Boli ste už od detstva vedená k náboženstvu? 

Áno. Obidvaja moji rodičia nás vychovávali vo viere, tak ako sľúbili Bohu pri našom 

krste a viedli nás ku kresťanským zásadám a láske k Bohu. Učili nás, ako sa viera žije 

a odovzdáva všetkým, keďže sme boli piati a ku všetkému, čo k viere patrí. 

7. Aký cudzí jazyk ovládate? 

Ukrajinsky, keďže som bola tri roky v Ukrajine a rozumiem po anglicky, ale slabo 

rozprávam, keďže ten jazyk málo používam. V škole som sa učila ruštinu. 

 

8. Chodili ste do školy rada? 

 

Asi tak, ako každý iný  žiak. Tešila som sa na kamarátky, na niečo nové, čo zažijem 

a čo nové sa naučím, ale tak isto som sa tešila, keď nám odpadla hodina, alebo nám 

chýbal učiteľ, a samozrejme, najviac na prázdniny. 

 

9. Mali ste v detstve nejaký sen? 

 

Môj prvý sen od malička, pretrváva dodnes, bol ísť do neba. Potom tak, ako každé iné 

dieťa, rýchlo skončiť školu, vydať sa, mať veľa detí, chodiť do perfektnej roboty a byť 

šťastná. Cez strednú školu už som sa nad životom zamýšľala viac. Pýtala som sa samej 

seba, kto vlastne som, čo chcem v živote a čo Boh odo mňa chce a prečo ma vlastne 

stvoril, ktorú cestu pre mňa pripravil, kde budem šťastná, kde môj život bude mať 

zmysel? A postupne som  v modlitbe nachádzala odpoveď na tieto otázky a našla svoj 

sen. Tým, kým som, je moje najväčšie šťastie a najkrajší sen, čo mám. 

 

10. Ktoré krajiny ste navštívili? A ktoré by ste chceli navštíviť? 

 

Keďže naša rehoľa Congregation Jesu je celosvetová, tak môžeme pôsobiť aj 

v zahraničí. Niektoré krajiny som navštívila viackrát a niektoré iba raz a sú to:  Česko, 

Maďarsko, Ukrajina, Poľsko, Rakúsko, Nemecko, Taliansko a Anglicko. Veľmi rada by 

som chcela ešte ísť na miesta, kde žil a zomrel Ježiš a to Jeruzalem. 

 

11. Čo by ste chceli odkázať žiakom a učiteľom našej školy? 

 

Som rehoľnou sestrou a na život pozerám trochu ináč. Modlím sa za každého z vás 

a vyprosujem, aby každý z vás do svojho života, rodín, problémov, šťastných chvíľ 

pustil Boha. Všade tam, kde je Boh je aj láska a viera. Boh je najväčší poklad, kto ho 

nájde, nebude mu chýbať nič a bude naozaj šťastný. Prajem každému z vás všetko 

dobré a ďakujem za rozhovor. 
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Udialo sa v našej škole: 

Deň otvorených dverí - 18.4 

 

Zápis prvákov  - 25.4-26.4.2018 

 

Ekopyramída  - naše deti získali tri vzácne ocenenia 

 

Hviezdoslavov Kubín - naša žiačka vyhrala krásne 3. miesto  

  v okresnom kole 

 

Vynášanie Moreny - Dňa 20.03.2018 sa v našej Súkromnej 

základnej škole DSA v popoludňajších hodinách uskutočnili dve aktivity, 

ktoré zorganizovali pani vychovávateľky. Nezvyčajné popoludnie začalo 

vynášaním Moreny sprevádzané spevom a tančekmi detí. Po upálení pani 

Zimy  sa všetky deti, pedagógovia, rodičia i ďalší hostia stretli v školskom 

klube na Veľkonočných tvorivých dielňach. 

 

Basketbal    - Naši chlapci vybojovali 17.4.2018 úžasné 

prvé miesto v krajskom kole basketbalového turnaja. Je to pre našu školu 

veľký úspech. 

Naše žiačky zabodovali a vybojovali 1. miesto v okresnom kole 

basketbalového turnaja. Získali do našej školskej zbierky trofejí krásny 

víťazný pohár. 

Prezentácia ročníkových projektov  štvrtákov - 15.5. 

Mestská hra a MDD  - 2.6. 

Týždeň modrého gombíka - 14.5. – 18. 5.   

INFORMÁTOR 
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Vlastná tvorba 

Óda na cestu (predo mnou) 

Cesta nás každého čaká. 

Ó, aká je krásna taká, 

taká, po ktorej kráčať 

budeme, 

veď mi sa raz stretneme. 

Cesta, tá je pred nami, 

nikoho neminie. 

Vždy ideme sami, 

ale, predsa odhodlanosť nás 

ženie. 

A.Lukáč 

 

Stratená láska 
 

       Tvoje nežné slová ma už neohrejú 

       Tvoj pohľad mi už nepatrí 

       Tvoj úsmev už na mňa nežiari 

       Tvoje bozky vo mne už lásku nesejú 

    

       Moju radosť rýchlo zúfalstvo sfúklo 

       Moju tvár slzy zmáčajú 

       Smútok, bôľ, clivota na mňa dopadajú 

       Moje srdce bolesťou puklo 

  

       Žiadny oheň ma už neohreje 

       Cítim sa ako na vyprahnutej púšti 

       Bez vody, bez šťastia i bez nádeje 

  

       A ja stojím sama v tme bez teba 

       Myšlienky zmätené a srdce zlomené 

       Už nevrátim, čo je stratené      

                                             Smrčková Anna, 9.A 

 

Spod Tatier 

Priamo z môjho srdca vyliali sa na papier 

 tieto slová sťa slzy šťastia z oka Slováka,  

čo hrdý je na národ svoj:  

Slovensko, ľúbiť ťa a ospevovať, 

veď toľkej krásy v tebe je, 

za teba vo dne, v noci budeme bojovať, 

za krajinu, čo v tebe bdie. 

 

Vidíte tú nádheru? 

To sú predsa naše Tatry, 

každý Slovák má k nim lásku obriu, 

veď to predsa len nám patrí. 

Sandra Kiššová, 9.A 

 

           Slovensko, kraj môj drahý 

  Ja mám Slovensko veľmi rada. Som stotožnená aj s myšlienkou, že by som sa v dospelosti 

stala političkou, ktorá by bojovala za lepšie Slovensko, keďže sa mi terajšia politika príliš nepáči. 

Prečo to tak vlastne je? Prečo chcem za túto krajinu aj napriek tomu bojovať?  

  Slovensko je krajina bohatá na prírodu, ktorú nám môžu mnohé štáty závidieť. Významnou 

dominantou, ktorá sa vypína nad slovenským národom sú Tatry, ktoré umelecky spracovalo 

nespočetne umelcov a písalo o nich množstvo autorov, ktorí taktiež bojovali za našu krásnu 

slovenčinu. Príbeh, ktorý poznáme z dejepisu a literatúry je naozaj veľmi zaujímavý a jedinečný. 

Veľmi rada píšem v tomto jazyku, ktorý, mimochodom, patrí k najťažším na svete. Slovenský jazyk 

je naozaj rôznorodý a pestrý tak isto, ako aj náš slovenský folklór. 

Verte, že toľko jedinečnosti a krásy na jednom mieste nenájdete...                        

                                                                                                                       Sandra Kiššová, 9.A 
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Naše Slovensko a slovenčina 

Prečo mám rada slovenčinu a Slovensko? Je mnoho vecí, pre ktoré ich mám rada. 

Slovenčinu mám veľmi rada, pretože je to náš materinský jazyk a nemusíme sa dorozumievať 

iným jazykom, ako mnohí v minulosti chceli. Za náš jazyk vďačíme Ľudovítovi Štúrovi, ktorý 

v roku 1843 uzákonil spisovnú slovenčinu. Martinovi Hattalovi vďačíme za ypsilon, ktorý asi 

mnohí z nás nemajú radi, ale taká je naša slovenčina a aj keď sa to nezdá, mám ju rada. 

Slovensko mám hlavne rada pre našu históriu, pretože je až obdivuhodné, čo dokázali naši 

predkovia. Nielen veľmi tvrdo pracovať, ale aj bojovať za svoje práva a svoju krajinu. 

Slovensko, našu krajinu,  mám veľmi rada pre tú neopísateľne nádhernú prírodu, hory, ale aj 

pre to množstvo jaskýň, čo tu máme. Slovensko je tiež krajina mnohých prírodných 

a kultúrnych pamiatok a niektorých aj UNESCO. Takým je napríklad Vlkolínec, čo je 

pamiatková rezervácia ľudovej architektúry. Alebo také Čičmany, čo je nádherná dedinka 

s množstvom starých dreveníc, na ktorých sú namaľované znaky nášho folklóru. Folklór, to je 

tiež ďalšia vec, pre ktorú mám Slovensko rada, pretože nie každá krajina sa môže pochváliť 

takým pekným a pestrým folklórom ako my. No a neodmysliteľnou súčasťou Slovenska sú 

bryndzové halušky, ktoré má určite každý pravý Slovák veľmi rád tak, ako ja. 

             Pre tieto veci a ešte mnohé iné mám rada Slovensko. Je to moja rodná zem a som 

šťastná, že som sa narodila práve tu v tejto úžasnej krajine, ktorú budem mať vždy rada. 

        Lucia Juríčková 9.A        

                 Moja láska k Slovensku 

Často som sa zamýšľala nad tým, čo pre mňa slovenčina a Slovensko znamená. 

Narodila som sa na Slovensku, je to krásna krajina plná nádherných a zaujímavých miest, 

úžasnej prírody a skvelých tradícií. Už ako malé bábätko som sa snažila napodobňovať zvuky, 

ktoré vychádzali z úst mojej matky, otca či starých rodičov. Postupne som sama začala 

správne vyslovovať slová a z nich vytvárať zmysluplné vety. Nielen vďaka čítaniu kníh, 

novín, časopisov, počúvaniu televíznych správ, ale aj vďaka počúvaniu pani učiteliek, sa mi 

obohacovala slovná zásoba. Slovenčina nie je len vyučovací jazyk, predstavuje moje city, 

myšlienky, spomienky, predstavy, sny, priania, poznávam ňou svet a sprevádza ma dodnes. 

Bude ma sprevádzať určite ešte veľmi dlho a pripraví si pre mňa i ostatných mnoho 

prekvapení. 

           Veď predsa akýkoľvek cit sa prejavuje nielen gestami, ale najmä slovami. Ja som hrdá 

za to, že žijem na Slovensku a rozprávam takým krásnym jazykom. 

 Veronika Vančová 9.A 



9 
 

 

 

                                                                                             Veronika Vančová 9.A 

                                                                                                                                                   

 

 

 

  

 

Odkazy od spolužiakov pre 9.B 

Blíži sa koniec deviateho a zároveň posledného školského roka v základnej 

škole. Síce som tu len od druhej triedy, ale ďakujem vám za super zážitky, ktoré 

som s vami prežil, či už to boli denné výlety, exkurzie alebo blbnutie cez prestávky. 

Rád by som vám aj poďakoval za pomoc, keď som chýbal a povedali ste mi úlohy 

alebo ste mi s nimi pomohli. Prepáčte mi, ak sme sa niekedy pohádali alebo sme 

sa v niečom nezhodli, ale dúfam, že je to už v poriadku a zabudlo sa na to. Rád by 

som bol, ak by sme zostali stále ako trieda, ale to, bohužiaľ,  nejde. Naše cesty sa 

rozídu a každý pôjde vlastnou cestou. Budem rád, ak aj po konci školského roka 

zostaneme stále kamaráti. Ďakujem za všetko, boli ste fakt super trieda. 

PS: 

Patrik Gabriš: Aj von by si mohol chodiť. 

Michaela Dubcová: Nestrať sa v tom Trenčíne. 

Viktória Jurčíková: Nech vám to s Adamom dlho vydrží. 

Patrik Kolek: Nemysli na prekážky, proste ich preskoč. 

Matej Kubiš: Tie dredy si nechaj, vyzeráš v nich v pohode. 

Richard Lagín: Uč sa, vidím v tebe budúcnosť. 

Paťka a Danka Putirková: Buďte dobré sestry, nehádajte sa a majte sa radi (Nevravím, že 

sa nemáte). 

Juraj Stehlík: Nehraj toľko Clash Royale. 

Viktória Stanová: Nemaľuj sa toľko. 

Sandra Vnuková:  Nebuď taká lenivá.  

Laura Vnuková: Užívaj život s Matúšom. 

Adrián Lukáč: Ach, ty bežec, bež za svojím snom a nevzdávaj sa. 

Dalibor Marko: Už sa nesprávaj ako malé decko. Už si na také veci moc veľký.  

Mirka Popelková:  Užívaj si život. 

Daniel  Závadský: Už netankuj toľko. 

Daniel Pocsubay:  Neháčkuj toľko.                                                                                                                                                  

Patrik Brnčo, 9.B 
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Hurá prázdniny  

 
Je tu čas prázdnin, a tak niet 

divu, že naša otázka v tejto 

ankete súvisela práve s nimi. 

Pýtali sme sa, aké sú vaše 

prázdninové plány. 

Taliansko, denný tábor CVČ 
  Veronika 1. A 
 
Dovolenka v Chorvátsku 
s rodičmi 
 Matúš 1.A 
 

 
Prázdniny na chate, oddych v záhrade, 

výlety do prírody, turistika so psom, 

zveľaďovanie chaty, výlety s neterou. 

  p. uč. Mináriková 

Oddychovať, starať sa o domácnosť. 

  p. uč. Strinková 

 

 Dovolenka v Štúrove, 

prázdniny u babky.   

Martin 7.A 

 

Praha -   Zuzka 5.A 

 

      Chorvátsko, Grécko 

              Tomáš 8.B 

 

Tábor, dovolenka v Prahe, majstrovstvá 
v Kapskom meste. 
   Juliana 8.A 
 
Dovolenka na Sardínii, prázdniny u babky. 
   Martina 8.B 
 

Tábor, babka 
  Zuzka 2.A 
Milochov, starkí 
  Lilianka 3.A 
Chorvátsko, babka 
  Adam 3.A 

Tábor – Luboš 5.A 
Aquaparky, tráviť čas s kamošmi 
                                             Diana 7.A 
 

 

Korčuľovať, cestovať 

            Daniela, 9.B 

Cestovať, relaxovať, dovolenka v Chorvátsku 

                Adrian 9.B 
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Vítame vás pri novom kultúrnom okienku.  

Tentokrát začneme so seriálmi. 

 

The 100  
Ľudstvo bolo zničené nukleárnou  vojnou, ktorá vyhubila takmer  všetko 

živé na planéte. Teraz po sto rokoch je vyslaná skupina sto mladých 

delikventov, aby zistili, či je Zem znovu 

obývateľná. Zoznamujú sa so všetkým 

novým na Zemi a čo všetko sa zmenilo. 

Tak isto aj ľudia sa zmenili. 

 

 

 

KULTÚRNE OKIENKO 

Skam  

počas deja sa v každej sérií spoznávame 

dôkladnejšie s jednotlivými postavami. Dej 

je o svete nórskych dospievajúcich 

teenagerov.  Stretávame sa s láskou, 

problémami v rodine, so školou, vzťahmi 

medzi kamarátmi... 
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Film 

Labyrint 3 

  V epickom finále trilógie Labyrint vedie Thomas (Dylan 

O'Brien) svoju skupinu unikajúcich Placerov na ich poslednú a 

najnebezpečnejšiu misiu. Musia sa pobiť o nádej vo svete, ktorý sa 

rúca pod ťarchou zákernej choroby, musia bojovať o prežitie 

medzi nakazenými a nepríčetnými ,,pomätencami,, na jednej 

stane  a nevyspytateľnou organizácií Z.L.S.N. na strane druhej. 

Môžu vôbec ešte niekomu a niečomu veriť? Aby Thomas zachránil 

seba i svojich priateľov, musí preniknúť do legendárneho 

Posledného mesta, labyrintu riadeného Z.L.S.N. Toto miesto sa 

môže stať 

najhroznejším 

bludiskom ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

HUDBA 
 

1. Shawn Mendes - za posledné dva mesiace pridal až tri nové 

songy. –In my Blood  -Lost in Japan a úplnú novinku a to duet 

s Khalidom-Youth. 
 

 

 

 

 

 

2. Troye Sivan- Bloom- táto pieseň patrí do jeho nového 

albumu, ktorý ešte doposiaľ nie je oficiálne  zverejnený. 

 

3. Ariana Grande-No tears Left to Cry  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-pieseň sa stále    

v hudobných rebríčkoch 

šplhá vyššie a vyššie. Ani sa 

nedivím. Song je naozaj 

chytľavý. 

4.   5 second of Summer-od tejto 

skupiny vyšli dve nové pesničky –

Youngblood –Want you back. 

Obidva songy patria do ich 

nového albumu, ktorý už veľmi 

dlhú dobu tajili, ale až teraz 

verejne priznali. 
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6. Jack&Jack- od týchto dvoch veľmi talentovaných chalanov 

vyšli tri nové pesničky –Closure  -I dont know a –Stay with me. 

O tomto duu ste asi veľmi nepočuli, ale ich piesne sú skutočne 

chytľavé a zaujímavé.  

 

 

   

 

 

 

 

To je pre dnešné číslo všetko. Dúfame, že sme vám 

buď hudbou alebo seriálom/filmom zalahodili a vidíme 

sa pri ďalšom čísle. Už až v novom školskom roku)). 
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1,  KOĽKO MÁME V ŠKOLE 

DVOJIČIEK ?   

A,  3 

B,  4 

C,  5   

 

2,  KOHO OTEC SA VOLÁ ATILA ?  

A,  SAMUEL HÚSEK  

B,  DANIEL POCSUBAY  

C,  KRISTIÁN ŠEBESTA  

 

 

3,  AKO SA VOLÁ PÁN ŠKOLNÍK ?   

A,  JAROSLAV  

B,  BRONISLAV  

C,  DUŠAN  

 

4,  AKO SA VOLÁ PANI UČIT EĽKA 

DZURJANÍKOVÁ?  

A,  JANA  

B,  MAGDA  

C,  GABIKA  

 

 

 

 

 

 

5,  KTORÁ SPOMEDZI  PANI 

UČITELIEK JE NAJNIŽŠ IA ?   

A,  P .U STRINKOVÁ  

B,  P .U .  ADAMČÍKOVÁ  

C,  P .U .  TRNÍKOVÁ  

 

 

 

 

6,  KTORÁ P .U JE TRIEDNOU 9.B  ?   

A,  P .U .  TRNÍKOVÁ  

B,  P .U .  HUSSEINOVÁ  

C,  P .U .  ADAMČÍKOVÁ  

 

 

 

7,  AKO SA VOLÁ JEDINÝ PÁ N 

UČITEĽ ?   

A,  MILOŠ ČERVENÝ  

B,  MILOŠ ČERVENÁK  

C,  MILOŠ B IELY  
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8. Ktorá pani učiteľka učí fyziku? 

a) Trníková               b) Mužíková               c) Husseinová 

 
 

9. Ktorá pani učiteľka učí ruštinu v 9. ročníku? 

a) Drblíková              b) Strinková               c) Šudíková 

 

 

10. Ktorá pani učiteľka má dvoch psov? 

a) Markovičová         b) Adamčíková          c) Kubovičová 

 

 

 

11. Kto vedie rybársky krúžok? 

a) Kotačková             b) Trníková                c) Líšková 

 

 

 

12. Ktorá pani učiteľka je vegetariánka? 

a) Mináriková            b) Miková                   c) Kubovičová 

 

 

13.  Ako sa volá vlastným menom sestrička Noemi? 

a) Jana              b) Gabriela             c) Eva              d) Anna 

 

 

14. Kto vyhral tento školský rok 1. miesto v dejepisnej olympiáde? 

a) Laura Vnuková              b) Katarína Pozníková          c) Richard Lagín 

 

 

 

15. Kde boli žiaci 7, 8 a 9. ročníka na exkurziu? 

a) Košice                            b) Piešťany                            c) Banská Štiavnica 

 

 

16. Kedy písali žiaci 9. ročníka testovanie? 

a) 22. marca                        b) 21. marca                          c) 20. marca 

 

 

17. Ktorá žiacka 9. ročníka má piercing v nose? 

a) Vanesa Turská                b) Miroslava Popelková        c) Sandra Vnuková 

 

 

18. Ktorá žiačka k nám prestúpila v tomto školskom roku? 

a) Klára Nemcová              b) Viktória Jurčíková             c) Timea Štefíková 
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                JAZYKOVÉ OKIENKO 
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TAJNIČKY        VTIPY        ZÁBAVA 

"Peter, povedz, prečo je blesk krivý." 

"Preto, lebo hneď nevie, kam má 

naraziť." 

 
- Mama, povedala ti Marienka, že som si roztrhol 

nohavice? 

- Nie. 

- Tak dobre. Ani ja ti nepoviem, že ona rozbila vázu. 

 

Jožko príde za mamkou a hovorí: 

- Mamka, prečo ma tak bolí bruško?  

Mamka odpovie: 

- Lebo v ňom nič nemáš.  

O niekoľko hodín mamku začne 

bolieť hlava a pýta sa manžela: 

- Prečo ma tak bolí hlava?  

Jožko vykríkne: 

- Lebo v nej nič nemáš. 

 

-Dnes sme sa rozprávali o cicavcoch. 

- Mami, a ty vieš, že existuje aj hmyz 

cicavec? 

- Ale nie, aký? 

- Napríklad komár. 

 

 -Mamička, nesiem ti prekvapenie! 

- Aké, synček môj? 

- Kúpil som cukríky, lebo chlieb vypredali! 

Revízor sa pýta malého 

chlapca:  

- Koľko máš rokov?  

- Päť.  

- A kedy budeš mať šesť?  

- Keď vystúpim z autobusu. 

 

Babička rozprávala vnučke, ako dedko s 

babkou repu ťahali zo zeme. Keď 

skončila, vnučka povedala: 

- Babi, a to si nemohli kombajn kúpiť? 

 
Janko sa pýta svojho otca: 

- Oci, čo je to bizón? 

- Vieš synček, to je taká blbá ryba. 

- Ale mne mamina hovorila, že behá po lese. 

- Veď hovorím, že je blbá. 
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1. Najväčšia hviezda 

2. Mena na Slovensku 

3. Jed 

4. Posledný mesiac školského roka 

5. Merkúr, Venuša, Zem. Mars sú _ _ _ _ _ _ _ 

6. Ochrana hlavy 

7. Čo má 365 dní? 

8. Atlantický _ _ _ _ _ 

9. Pruhované zviera 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

10. Oslava veku 

11. Opak dňa 

12. Dusík po latinsky 

13. Dolné končatiny 

14. Akné 
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   HÁDANKY 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIELYM KVITNE, 

ZELENÝM NARASTIE, 

ČERVENÝM ODPADNE. 

                 (OKLBAJ)  

 

STRIEBORNÉ OVCE, ROHATÝ PASTIER.  

                                (CAISEM A YDZEIVH ) 

 

HOC MÁ DLHÚ BRADU, 

NEVIE TI DAŤ RADU. 

                                   (AZOK ) 

 

SEDÍ PANI NA KLÁTE 

V TMAVOM, ČIERNOM KABÁTE. 

       (CON) 

 

ISTÁ PANI LEN V NOCI PRACUJE, 

POKIAĽ NEUSTANE. 

    (AKČEIVS) 

 

KADEKOĽVEK CHODÍ, 

DOM SI SO SEBOU VODÍ.  

    (KÁMILS) 
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poĎAKOVANIE 

Vážená pani riaditeľka, pani zástupkyňa, 

pedagogický zbor a milí žiaci! 

 

       S veľkou vďakou Vám chcem poďakovať za 

všetkých deviatakov, že ste to tu s nami zvládli, že ste 

nás dokázali naučiť to, čo je pre nás v tejto chvíli 

samozrejmé, že ste nám dokázali odpustiť nie jednu 

zabudnutú úlohu, že ste dokázali privrieť všetky oči pri 

uzatváraní známok. Asi každý z nás vie, čo táto chvíľa 

znamená pre nás, deviatakov. Stojíme na 

pomyselnom prahu tejto školy a so slzami si 

spomíname, čo sme prežili, vyviedli, ale aj čo sme sa 

naučili v tejto výnimočnej škole. Výnimočná preto, 

lebo sa nám stala akýmsi druhým domovom, z ktorého 

onedlho odídeme a budeme sa so životom pasovať 

sami. Neraz ste nám poradili, čo je správne, ukázali ste 

nám chodníček, po ktorom máme kráčať a nie raz 

sme si to my, žiaci, nevážili. To neustále frflanie na 

povinnosti, problémy a učenie sa končí. Ostali nám len 

spomienky a pocit, že sa na nás po veľkom úsilí aspoň 

niečo nalepilo. A preto verím, že na nás nezabudnete 

a budete na nás spomínať len v tom najlepšom a raz si 

budete môcť povedať, že sme hrdí, že práve títo 

žiaci chodili do našej školy. 

Ďakujeme, 9.B, Patrícia Putirková 
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NA ZAMYSLENIE 
 

Čaute, béčkari,  

ako by to bolo len včera, čo sme nastúpili na 

prvý stupeň a zrazu sme už najväčší v tejto škole. 

Tento deviaty ročník ušiel veľmi rýchlo. Počas tohto 

roka sme sa spolu stretávali na doučovaniach, spolu 

sme sa potili nad monitormi a zrazu... zrazu spolu 

spomíname, aké to bolo, aké to ešte len bude. Cesty sa 

nám rozídu  na všetky strany a až vtedy si 

uvedomíme, čo sme stratili a s malou slzičkou v oku 

si spomenieme na nezhody v triede, výlety, exkurzie 

a dlhoročné  priateľstvá. Pamätáte si, ako sme sa 

neraz predbiehali s áčkarmi? No tento rok to bolo  iné. 

Akoby nás tá predstava o tom, že sa už nikdy 

nestretneme v takomto počte spojila. Dúfam, že sa 

budeme aj naďalej stretávať a kamarátiť sa, v dobrom 

spomínať nielen na spomínané zážitky, ale aj na 

učiteľov a na školu. Držím vám všetkým palce 

a prajem vám veľa úspechov v budúcnosti. 

                                                                                                                                                    

Patrícia Putirková 
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    ĎAKUJEME 

Vážená pani riaditeľka, pani zástupkyňa, milé pani učiteľky, žiaci 

a rodičia! 

 

  Áno, je to tu. Došli sme na koniec cesty, ktorou sme kráčali 9 

rokov a dnes sme sa dostali na rázcestie, pri ktorom sa budeme musieť 

rozlúčiť a každý sa vydáme iným smerom. Sme deviataci a dnes tu 

pred vami stojíme skoro ako dospelí ľudia, pripravení kráčať ďalej 

životom a postaviť sa problémom a prekážkam, ktoré sa nám postavia 

do cesty. Za to ďakujeme našim pani učiteľkám a pánovi učiteľovi, 

ktorí nás naučili množstvo dôležitých vecí. Niekedy sme ich síce   

ofrflali, ale verte, že si to veľmi vážime. Obzvlášť veľké ďakujem 

patrí triednej pani učiteľke, ktorá nám bola ako druhá mama, ku ktorej 

sme si mohli prísť po radu. Keď sme mali zlé obdobie, tak bola ako 

najlepšia kamarátka, u ktorej sme sa mohli posťažovať. Všetci 

dohromady sme tvorili jednu veľkú školskú rodinu. Včera nám 

poslednýkrát zazvonil školský zvonec, ktorý roztvoril knihu plnú 

zážitkov zo školských výletov, exkurzií, ale aj priamo zo školských 

lavíc. Kamaráti, keď opustíme školský pozemok, začne sa nám nová 

etapa života, určite to však nebude prechádzka ružovým sadom. 

Pamätajte si, že mýliť sa je ľudské a z chýb sa človek učí. Albert 

Einstein raz povedal: „Človek, ktorý nikdy neurobil chybu, neskúsil 

nikdy nič nové.“ Na záver poviem už len jedno, ďakujem za krásnych 

9 rokov môjho života. 

Sandra Kiššová 9.A 

 



 

- 24 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Redakčná rada: Lucia Gardianová, Martina Šaradínová, Katarína Pozníková, Juraj Stehlík, 

Richard Lagín, Juraj Adamík, Richard Haviar, Marko Mitrovič, Peter Podolák, Mgr. Lucia 

Mináriková, PaedDr. Adriana Miková 

 


