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MILÍ ČITATELIA ROZKVEŤÁKA! 

Nie je to tak dávno, čo sme sa smutne lúčili s letom a na školskom dvore 

vítali nový školský rok 2017/2018. Zasadli sme do školských lavíc a plní 

očakávaní, čo prinesie rok vo vyššom ročníku, sme odštartovali učenie... 

A zrazu...  Vianoce klopú na dvere. Na každom kroku na nás dýcha vianočná 

atmosféra, z množstva letákov  na nás začínajú pozerať Mikulášovia, vianočné 

stromčeky či darčeky a nebolo by to ono bez vianočných farieb -červenej a zelenej.  

Preto sme sa rozhodli do vianočnej nálady naladiť aj náš - váš časopis 

Rozkveťák. Okrem vianočného ducha tu nájdete výtvory našich žiakov, 

odporúčania na skvelé knihy, hudbu či seriály, jazykové okienko, spomienky na 

školské udalosti, zabavíte sa na vtipoch a hlavu si ponamáhate pri hádankách, 

tajničke alebo kvíze.  

Dúfame, že sa vám bude aj toto číslo Rozkveťáka páčiť a želáme vám šťastné, 

pokojné Vianoce prežité v kruhu svojich najbližších a šťastný Nový rok!                                                                                     

Vaša redakčná rada 
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 Annou Líškovou 

Vizitka 

Vek:   50   

Znamenie:    baran 

Záľuby:    dobrá kniha, turistika 

Šťastné číslo:   29 

Najobľúbenejší deň:          piatok popoludní 

Najobľúbenejšia farba: nemám 

Najobľúbenejšie jedlo:  rizoto 

                 Najobľúbenejší spevák/čka/skupina:     nemám 

 

 

1. Kde ste vyrastali? 

Vyrastala som v Štiavniku, kde som aj po ukončení štúdia pár rokov učila. 

 

2. Aký je váš sen? 

  Sny, ktoré som mala, si pomaly plním, myslím, že nemám žiaden nesplnený sen. 

 

3. Aký predmet ste mali v škole najradšej? 

V škole som mala najradšej výtvarnú výchovu. 

 

4. Čím ste chceli byť, keď ste boli malá? 

V detstve som chcela byť predavačka, neskoršie učiteľka. 

 

5. Kde ste študovali? 

Študovala som na Žilinskej univerzite, vtedy to bola Vysoká škola dopravy a spojov. 

Pedagogiku som študovala na SRe v Bratislave. 

 

Na  slovíčko  s... 
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6. Čomu sa venujete vo voľnom čase? 

Vo svojom voľnom čase si rada prečítam dobrú knihu alebo idem do prírody. 
 

7. Aký cudzí jazyk ovládate? 

Čiastočne ovládam ruský jazyk a francúzsky. 
 

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

Aby boli vždy čestní, pokorní, vážili si ľudí okolo seba. 
 

9. Čo vás baví na vašej práci? 

Teší ma, keď žiaci dokážu zužitkovať nadobudnuté vedomosti, keď aj po rokoch sa 

pristavia bývalí žiaci a spolu sa porozprávame. 
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Udialo sa v našej škole: 

 Návšteva v NR SR 8.9. 2017 

 Vedecký veľtrh Bratislava  14.9. 2017 

 Európsky deň jazykov 26.9. 2017 

 Európsky týždeň športu 29.9. 2017 

 Exkurzia Sereď – Múzeum holokaustu 4.10. 2017 

 Manínska tiesňava turistický krúžok 14.10. 2017 

 Šarkaniáda s predškolákmi 20.10. 2017 

 Zber papiera 16.10. – 26.10. 2017 

 Medzinárodný deň školských knižníc 23.10. 2017 

 Tvorivé dielne – mesiac úcty starším 26.10. 2017 

 Besiedka pre starých rodičov 26.10. 2017 

 Dejepisná exkurzia Viedeň 27.10. 2017 

 Turistický krúžok – Ružomberok 4.11. 2017 

 Projekt English One – anglický lektor 6.11. 2017 

 Deň MŠ – pohyb pre zdravie a radosť 9.11. 2017 

 Olympiáda v slovenskom jazyku 29.11. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMÁTOR 
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Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 

 

29.11. 2017 sa v Centre voľného času v Považskej Bystrici uskutočnilo okresné kolo 

Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Našu školu reprezentoval Richard Lagín, žiak 

deviateho ročníka. Na túto náročnú súťaž sa Riško zodpovedne pripravoval pod vedením pani 

učiteľky Lucii Minárikovej. V náročnom teste zo slovenského jazyka a literatúry, ktorý tvoril prvú 

časť olympiády, stratil len jeden bod. Preukázal tak svoje zručnosti pri čítaní textu  

s porozumením, vyhľadávaním informácií v texte, ako i uplatnení teoretických poznatkov 

z jednotlivých rovín jazyka pri riešení konkrétnych úloh. Poradil si s poéziou i prózou.  

Darilo sa mu i v ďalších dvoch neľahkých častiach. Súťažiaci mali za úlohu pretransformovať 

text, zmeniť ho na iný slohový útvar. Aby sme boli konkrétnejší, súťažiaci mali pripraviť reklamu, 

ktorou pozvú záujemcov na potulky po Slovensku. Azda najnáročnejšia je posledná časť 

olympiády- ústna časť. Žiaci si mali pripraviť prejav a predniesť ho naspamäť v určenom časovom 

limite. Riško i v tejto časti preukázal, že je nielen výborným žiakom, ale i skvelým rečníkom. 

Zadanie ich prejavu znelo- Predstav si, že si sa vrátil z dovolenky v Tatrách. V krátkom 

rozprávaní zoznám poslucháčov s najsilnejším zážitkom z tejto cesty. 

Olympiády sa zúčastnili najlepší žiaci zo škôl nášho okresu, preto nás teší, že Riško obsadil 

krásne 3. miesto. 

Riškovi gratulujeme a želáme veľa ďalších úspechov. 

             Mgr. Lucia Mináriková  
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Patrick Ness 

                  Niečo   viac 

 

 

 

 

 

 

Chlapec menom Seth zomiera. Topí sa v morských vlnách. No zrazu sa 

prebudí na úplne inom mieste. Smädný, hladný a hlavne osamotený. 

Rozmýšľa nad nekonečnými otázkami. Ako je možné, že žije? Prečo si 

pamätá vlastnú smrť? Je naozaj v pekle? Seth hľadá na všetky otázky 

odpovede. Dúfa, že tu nie je sám. Bojí sa jednej veci. Nie toho, že tu je sám, 

ale toho, že tu je ešte niečo viac. Patrick Ness sa touto knihou stal naším 

najobľúbenejším spisovateľom. Kniha je veľmi pekne napísaná.  

Určite si ju prečítajte, odporúčame. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LITERÁRNE OKIENKO 
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            VLASTNÁ TVORBA 

 
 

Sloboda je niečo krásne, 

sloboda, o nej musím písať básne, 

sloboda, tú musí každý mať, 

sloboda, tú si nedaj nikým vziať.    
 

Sloboda je dar, ktorý si treba vážiť, 

sloboda je krása, nedajme sa o ňu oberať. 

Sloboda je vec, s ktorou treba dobre zaobchádzať. 

Sloboda, to je krása tohto sveta! 

Sloboda, to je voľnosť, 

sloboda, to je aj hojnosť. 

Sloboda najbližšia mi moja, 

Sloboda, tá je aj tvoja!      

    Kolektív 8.B 
                           

Láska je ako nebo,    

láska je ako básne, 

láska, milovať vrelo, 

Láska, milovať krásne. 

Láska je sladká túžba, 

láska ťa ihneď  zahreje. 

Láska je druhého ľúbiť, 

láska je dar sľúbiť. 

 

     Kolektív 8. A 

Láska je ako rozkvitnutá ruža, 

láska sú slzy v očiach muža, 

láska je dieťa pri hraní, 

láska je ako dieťa pri spaní, 

láska sa začína pozdravom,  

láska sa blyští v svetle rannom, 

láska kvitne na neľahkej ceste, 

láska končí ako všetko na svete.   

  Kolektív 8. A                   
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Som deviatak / deviatačka 

                                                   Čo očakávam od tohto školského roka? 

Ja očakávam predovšetkým veľmi veľa námahy, ktorú budem musieť dať do učenia. 

Učenie bude v tomto školskom roku nesmierne dôležité. Budem sa musieť učiť oveľa 

viac, pretože už polročné vysvedčenie ide na strednú školu, mimoriadne na ňom záleží a 

chcem mať na ňom výborné známky. Tiež ma čaká v najbližších mesiacoch komparo, ktoré 

nebude jednoduché. A zvládnem testovanie? Dúfam, že áno. Dala som si sama pre seba 

predsavzatie, že chcem mať zo slovenčiny aj z matematiky 95%. Keby sa mi to podarilo, 

zobrali by ma na strednú školu bez prijímačiek. Tým by som si dokázala, že moje učenie 

a námaha nevyšli nazmar a bola by som nesmierne šťastná. A čo očakávam ešte? Že sa veľa 

nasmejeme v triede a aj na našich spoločných výletoch so spolužiakmi.  

Keďže je to náš posledný rok spolu, tak očakávam, že budeme tento rok skvele 

vychádzať, budeme sa podporovať a pomáhať si. 

                                                                                                                    Lucia Juríčková,   9.A 

 

Od tohto školského roka očakávam, hlavne z mojej strany, veľa snahy a zlepšenie. 

Mám v pláne tento rok poriadne zabrať, lebo je to veľmi dôležité kvôli budúcej strednej 

škole. Chcem viac sedieť za učením a pochopiť každé učivo. Veľmi sa obávam testovania, 

ktoré je už v marci. Pôjdem na gymnázium, preto chcem pridať v matematike, slovenčine, 

fyzike a v jazykoch. Na testovanie budem pripravená ako sa len najviac dá. Rada sa budem 

zúčastňovať na doučovaniach slovenského jazyka a matematiky. Koniec školského roka bude 

ťažký. Vtedy nastane ten čas, keď sa lúčime so všetkými učiteľmi, spolužiakmi, ktorí sa nám 

navždy zapíšu do srdca a školou. Ale život ide ďalej a musíme sa pripraviť na nie veľmi ľahké 

študovanie. Dúfam, že mi to vyjde, pripravím sa dobre na testovanie a odídem z tejto školy 

s úsmevom a veľkým ďakujem. 

        Kika Slováková, 9.A 

 

 

NA ZAMYSLENIE 
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Tento rok som deviatačka. Oficiálne patrím k najstarším žiakom našej školy. Čo ma vlastne 

tento školský rok čaká a čo očakávam? 

Je toho ozaj dosť. Žiaci deviateho ročníka chodia často pomáhať pani učiteľkám s rôznymi 

akciami, takže si myslím, že aj my budeme takí. Sú to napríklad pasovanie prvákov, Mikuláš alebo 

burza stredných škôl. Očakávam, že sa budem veľmi, veľmi a veľmi učiť, opakovať a chodiť na 

rôzne cvičenia, ktoré mi pomôžu sa zdokonaľovať, pretože už v marci je testovanie. Ak ho 

zvládnem nad 90% aj z matematiky, aj zo slovenského jazyka, pôjdem automaticky na strednú 

školu bez skúšok. Ja si verím a myslím, že mám na to, aby som to zvládla. Samozrejme, čakám, že 

to nebude ľahké, no v živote je veľmi veľa vecí náročných a ak niečo chceme, musíme si to 

vybudovať sami. Nesmiem však zabudnúť na polročné vysvedčenie, ktoré je tiež dôležité. 

Očakávam, že si svoj prospech udržím a budem sa držať jednotiek. Veľmi dúfam, že keď sa na 

konci školského roka rozídeme, každý svojím smerom, aj napriek tomu sa budeme stretávať a 

udržiavať naše vzťahy ako so spolužiakmi, tak aj s pani učiteľkami.  

  Snáď sa moje očakávanie a predsavzatia splnia a bude to jeden z tých najlepších rokov v 

základnej škole.         Sandra Kiššová, 9. A 

 

Od tohto školského roka očakávam veľa zmien a najmä od seba. 

 Chcem, aby moje výsledky na konci roka vyzerali čo najlepšie. S dobrými známkami sa dostanem 

na dobrú strednú školu, ktorá ma pripraví na vysokú školu a potom sa snáď budem mať už len 

dobre. Samozrejme, všetko  záleží od toho, ako budem k všetkému pristupovať ja sama. Taktiež 

očakávam, že budeme s mojimi spolužiakmi priateľsky vychádzať po celý školský rok. Nemôžeme 

začínať nezmyselné hádky, ktoré  by nám pokazili naše dlhoročné a vzácne priateľstvá. Verím, že 

aj po skončení základnej školy, keď už každý pôjde svojou cestou sa budeme stále stretávať 

a spomínať spoločne na krásne a niekedy  celkom bláznivé zážitky. S úprimným úsmevom a so 

slzami v očiach budem ďakovať a pozerať sa na našu najlepšiu triednu pani učiteľku, ktorá to 

všetko za tie roky, čo sme spolu prežili, zvládla. Očakávam od ostatných pani učiteliek, že sa budú 

na nás hrdo a radostne pozerať, ako sa nám darí po celý školský rok.  

         Nakoniec očakávam najmä to, že tento školský rok bude jeden z najkrajších v mojom živote 

a ja s mojimi spolužiakmi zvládneme všetky písomky spolu s testovaním tak, ako sme chceli. 

                                                                                                                       Veronika  Vančová, 9.A 
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  Už som deviatačka. Je to veľká zodpovednosť, preto od seba očakávam, že sa budem snažiť 

ešte viac. My, deviataci, sme najstarší spomedzi žiakov, takže budeme musieť byť pre mladších 

príkladom.  Dala som si predsavzatia, že sa budem učiť nové učivá a opakovať si tie staršie. 

V tomto školskom roku nás čaká ťažké testovanie. To znamená, že zväčším svoj výkon pri učení 

a budem sa snažiť napísať testy na jednotku. Nečakajú nás len testovania, ale aj iné písomky, pri 

ktorých sa budem snažiť rovnako. Očakávam, že budem aktívnejšia na hodinách. Tým mám na 

mysli, že sa budem snažiť odpovedať na každú otázku učiteľa. Budem si čo najlepšie plniť svoje 

školské povinnosti. Neočakávam len to, ale aj dobré vzťahy so spolužiakmi a učiteľmi. Očakávať 

niečo od tohto šk. roka nemusíme len my, ale aj naši rodičia a učitelia. Rodičia od nás určite 

očakávajú, že sa budeme výborne učiť. Učitelia môžu očakávať, že nás dobre naučia a pripravia 

na ťažké testovanie. Myslím si, že každým svojím krokom k dobre napísanej písomke som bližšie 

k vynikajúcemu vzdelaniu. Môžem sa dostať na svoju vysnívanú strednú a vysokú školu. Čím 

bližšie to chcem dosiahnuť, tým viac sa musím učiť. V tomto šk. roku sa teším na nové 

vedomosti, ktoré mi prispejú k mojej budúcnosti. Nikto to v deviatom ročníku nemal ľahké, 

preto by sme sa mali z plných síl snažiť.                                                                                 

 Na záver očakávam, že 9.ročník dokončím s výbornými známkami a dostanem sa na strednú 

školu, na ktorú chcem ísť. 

                                                                        Anna Smrčková, 9.A 
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        Čas Vianoc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Sniežik padá pomaličky, 

spoza okna vykúkajú veveričky. 

Jeden, dva, tri oriešky 

dáme im do ponožky. 

Chlad, zima, vetrisko, 

guľovačky celé sídlisko. 

Sánky vytiahneme z pivnice, 

prejdeme spolu všetky ulice. 

Pozerám von z obloka, 

všade samá dobrota. 

Medovníček, tortička, miláčik, 

upečme si sladký koláčik. 

Cítim vôňu domova, 

slávnostná večera je už hotová. 

Zažnúť sviecu, ruky spojiť, 

pomodliť sa a spolu byť. 

O to všetkým nám ide, 

aj veľa darčekov isto bude. 

Ježiško sa nám narodil 

a všetkých nás potešil. 

Radi naňho pamätáme, 

vždy len  s láskou spomíname. 

 

Stromček pekný zelený, 

na Vianoce kúpený. 

Guľôčka, mašlička, trblietka, 

zapojíme svetielka. 

Modrá, žltá, strieborná, 

ozdoba je hotová. 

Na vrchol už iba hviezdu dať 

a darčeky pod stromček prichystať. 

A s polnočnou hodinou, 

budeme spievať s rodinou. 

Na Silvestra a na Nový rok, 

predsavzatie je pre nás istý krok. 

Samé petardy v rukách detí, 

dávaj bacha, už aj tebe do okna jedna 

letí. 

Petardy, rakety, prskavky, 

hasiči, nemajú prestávky. 

Ďakujem vám, ktorí ste to dočítali 

i všetkým, ktorí sa na tomto diele 

podieľali. 

Dúfam, že ste sa minimálne pobavili, 

tak, ako sme sa mi pri písaní zabavili. 

 

(Patrik Kolek a Adrián Lukáč, 9.B) 
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Vianoce 
 

Vianočné sviatky, 

deň pokoja a lásky. 

Každý adventný deň krásny 

prajeme Vám v našej básni. 

 

Pokojný a krásny vianočný deň 

s rodičmi ho prežiť chcem. 

Na Vianoce šalát s kaprom, 

kapustnica je hlavným chodom. 

 

Na Vianoce sneh býva, 

Pán Boh sa z okna díva. 

Ježiško sa raduje, 

keď jeho sviatok slávime. 

 

Na polnočnú omšu všetci veriaci chodíme, 

všetci sa k Ježiškovi úprimne modlíme. 

My sme skladatelia šikovní, atmosféru už máme sviatočnú, 

pre vás sme túto báseň stvorili vianočnú. 

                                         (Dalibor Marko, Daniel Závadský, 9.B) 
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 1.Ktoré dve nové pani učiteľky k nám nastúpili v tomto školskom roku? 

a) p.u. Dzurjaníková              b)  sestra Noemi              c)  p.u.Hladká 

 

2.Čo učí pani učiteľka Dzurjaníková? 

a) Slovenčinu                   b)Angličtinu                              c)Dejepis  

 

3.Koľko pani učiteliek odišlo z našej školy na konci školského roku? 

a) 1       b)   3     c) 2 

 

4.Kto je novou triednou 8.B? 

a)p.u Mužíková    b)p.u. Miková     c) p.u.Dzurjaníková 

 

5.Ktoré dve pani učiteľky učia prvákov? 

a)p.u.Kotačková a Lapúniková     b)p.u. Lapúniková a Drblíková 

 

6.Ktorá pani učiteľka neučí slovenčinu? 

a)  Mináriková         b) Kováčová        c) Mužíková 

 

7.Kde boli ôsmaci a siedmaci na exkurzii? 

a)vo Viedni    b)v múzeu v Seredi   

 

8.Ktorá knižka bola v literárnom okienku v čísle 37? 

   Kvíz o učiteľoch 
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a)Srdcu nerozkážeš     b)Sedem 

minút po polnoci         

                                                             

 

 

 

 

Otázky pre učiteľov: 

1. Sporíte si peniaze? 

2. Čo vás motivuje k sporeniu? 

3. Na čo nasporené peniaze najčastejšie miniete?                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                   

                             

 

    

 

 

 

 

 

 

SVETOVÝ DEŇ SPORENIA  31.10. 

Sporiť je v dnešnej dobe veľmi dôležité. Preto sme sa rozhodli anketu 

tohto čísla venovať práve tomuto svetovému dňu. Pýtali sme sa učiteľov 

aj žiakov našej školy. 

 

     Pani zástupkyňa 

1. Áno 

2. Cestovanie, zariadenie 

bytu 

3. Rodinné dovolenky, 

darčeky pre najbližších 

Pani učiteľka Lapúniková 

1. Áno    2.  Prestavba domu  3. Na zariadenie domácnosti 

Pani učiteľka Dzurjaníková 

1. Áno 

2. Nehnuteľnosť 

3. Nábytok 

 

Pani učiteľka Trníková 

1. Áno 

2. Zabezpečenie budúcnosti pre 

svoje deti 

3. Dovolenky, vianočné darčeky 

Pán učiteľ Červenák 

1. Áno  2. Najbližšie zimná dovolenka 3. Na relax, dovolenky 
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Soňa 4.A 

1. Áno 

2. Áno 

3. Bicykel 

4. Darčeky 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky pre žiakov 

1. Sporia vám rodičia peniaze? 

2. Dostávate vreckové? Ak áno, dokážete niečo 

ušetriť? 

3. Čo vás motivuje k sporeniu? Prečo sporíte? 

4. Na čo nasporené peniaze najčastejšie míňate? 

Peter 6.B 

1. Áno 

2. Áno, dostávam vreckové, 

ale neviem ušetriť 

3. Na fifu 18 

4. Na sladkosti 

Sofia 6.B 

1. Áno 

2. Áno, áno dokážem 

3. Dovolenka, keď niečo 

chcem, môžem si to 

kúpiť 

4. Na oblečenie a to, čo 

potrebujem 

Diana 7. A 

1. Nie 

2. Áno, ale nedokážem ušetriť. 

3. Chcem si kúpiť niečo svoje. 

4. Na oblečenie, na jedlo. 

Bušovský 7.A 

1. Áno 

2. Už nie, áno, dokážem si 

ušetriť. 

3. Istota, keď niečo 

potrebujem, kúpim si to. 

4. Veci, ktoré mi rodičia 

nechcú kúpiť. Dano Z. 9.B 

1. Áno 

2. Áno, áno ušetrím a niečo si zarobím 

na brigádach 

3. Na vodičský preukaz 

4. Nápoje  

Laura 9.B 

1. Áno 

2. Áno 

3. Aby som si mohla kúpiť, čo mi rodičia 

nedovolia 

4. Oblečenie  
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Pripravili sme si pre vás krátky rebríček piesní, ktoré vám odporúčame. Prajeme 

príjemné počúvanie. Dúfame, že si každý 

niečo nájde pre seba.  

Pesničky: 

 

1.Why dont we- These girls:  nová americká 

chlapčenská skupina. Sú zatiaľ spolu len 

rok, ale už teraz sa im veľmi darí. Zložili 

pieseň so známym vinerom a youtuberom 

Loganom Paulom. Pesnička sa volá Help me 

Help you. Vo videoklipe sa objavila aj 

herečka Shay Mittchel. 

 

 

2.Imagine Dragons - Whatever it takes - 

pieseň je zaradená do albumu Evolve 

 

3.Justin Bieber  -  Bloodpop-Friends 

 

4. Jax Jonas - Instruction ft.Demi 

Lovato,Stefflon Ron 

KULTÚRNE OKIENKO 
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5.Pink - What about us: Po dlhšej pauze 

sa známa speváčka opäť vrátila na 

scénu. Začala  pesničkou What about 

us. S touto piesňou jej dokonca 

pomáhala malá dcérka. 

 

 

Jax Jonas-Instruction ft.Demi 

Lovato,Stefflon Ron (preklad) 

 

Vidíš ma čo sa chystám  robiť 
Na zoznam hostí netreba kývať 
Ja a moja parta máme džús 
Takže poď sem a nechaj ma ťa učiť 

 
R: Niekto hovorí: ,, Ja som šéf "takže ja som šéf 
Kúp čokoľvek, nezaujíma ma koľko to stojí 
Skladané ako casino, Armani, Moschino 
Ak si Supreme, tak ja som Diana Ross 

    
Všetky moje dievčatá 
Otočka doľava, zhupnúť doprava 
Spadnúť dole a znova hore 
Dievča, nepotrebujem tvoje predstavenie 
Nasleduj moje jednoduché pokyny 

 
Otočka doľava, zhupnúť doprava 
Spadnúť dole a znova hore 
Dievča, nepotrebujem tvoje predstavenie 
Nasleduj moje jednoduché pokyny 

 
krok jedna 
Hlás sa na parkete, keď hovorím, oh yeah 
krok dve 
Povedz mame, že budeš dlho vonku 
krok tri 
Natiahni si svoj bumper, zavrtí pás 
krok štyri 

Všetky moje dievčatá 
Všetky moje dievčatá 
Všetky moje dievčatá 
Čo urobíte? 

 
Všetky moje dievčatá, 
Otočka doľava, zhupnúť doprava 
Spadnúť dole a znova hore 
Dievča, nepotrebujem tvoje predstavenie 
Nasleduj moje jednoduché pokyny 
 

Otočka doľava, zhupnúť doprava 
Spadnúť dole a znova hore 
Dievča, nepotrebujem tvoje predstavenie 
Nasleduj moje jednoduché pokyny 
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Chyť niekoho tvárou v tvár a povedz 
R:1* 

 
 
Vidíš, že som všetko, čo chceš 
Daj to na mňa, oni nepoznajú najstaršie hviezdy 
Pretože ona si nehrá 
Vidíš, Ja robím všetko 
Gyál OFE Bakony Bakony banom 
Gyál Aset bakok bakok banom 
 
Zlé dievča, zlé dievča 
Miluje čokoľvek, miluje čokoľvek 
Povedz: ,, Milujem čokoľvek '' 
R:1* 
 
Dievča, nepotrebujem tvoje predstavenie 
Nasleduj moje jednoduché pokyny 
 
Dievča, nepotrebujem tvoje predstavenie 
Nasleduj moje jednoduché pokyny  

 

V kultúrnom okienku sme si ďalej prichystali dva seriály a dva filmy, ktoré stoja 

za to, aby ste si ich pozreli.  Snáď si vyberiete).  

 

1.Riverdale - Seriál sa začína vo chvíli, keď v malom meste zomrie mladý chalan. 

Počas prvej série sa dozvedáme, kto ho zabil a ďalšie zaujímavé veci z tohto 

mest

ečka.  
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2.Sherlock - Sherlock Holmes rieši rozličné záhady 

v Londýne. Pri tomto všetkom mu pomáha 

spolubývajúci a priateľ John Watson, ktorý sa len 

nedávno vrátil z vojenskej služby. 

 

 

IT - Určite väčšina z vás už počula o horore To. 

V malom mestečku Derry začnú miznúť deti. Mladá 

partia to len tak nenechá a začne pátrať.  

Dozvedajú sa zaujímavé informácie. 

 

 

 

 

Emoji film- Mesto Texopolis 

obývané smajlíkmi. Každý má 

svoju úlohu. Lenže nájde sa 

jeden, ktorý je chybný. Hľadá  

niekoho, kto by ho opravil, aby sa mohol vrátiť späť do svojej práce.  
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                                CROSSWORD 

 

  
        1 
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                JAZYKOVÉ OKIENKO 
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„Čo budeš dnes robiť?“ 
„Pôjdem si kúpiť okuliare.“ 
„A potom?“ 
„Potom uvidím.“ 
 

„PÁN DOKTOR ,  PRIBERÁM NA URČITÝCH  MIESTACH .“  
„TAK NA TIE MIESTA NEC HOĎTE .“  

 
 
 
„Dežko, čo to piješ?“      

„Sekundové lepidlo...“ 

„Že čo?“ 

„Mmmmmm...“ 

 

 

Rozprávajú sa dvaja spolužiaci: 

„Škoda, že Ľudovít XIV. nebol 

gréckym kráľom.“ 

„Prečo?“ 

„Lebo som to včera napísal do 

písomky.“ 

 

 

„Ferko, poznáš abecedu?“ 

„Áno, teta, až do dvanásť...“ 

 

                VTIPY        ZÁBAVA 



 

- 24 - 
 

 
Šéfredaktorka: Martina Šaradínová, 8.B 

Predseda redakčnej rady: Lucia Gardianová, 8.B 

Redakčná rada:   Patrícia Vojteková, Sabina Matušíková, Juraj Stehlík, Katarína 

Pozníková, Juraj Adamík, Richard Haviar, Marko Mitrovič, Peter Podolák, Izabela 

Vojčáková, Ladislav Dúbravka, Kevin Večerík, Peter Frivaldský,Mgr. Lucia Mináriková, 

PaedDr. Adriana Miková 

OBČASNÍK 

Dátum vydania: december 2017 

Ročník XII, č. 38 


