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Redakčná rada 
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                                      Spolupracovali:    
 
 
 

 
 

                Škola 
  
Škola je veľký dom. 
Škola je celá veľká. 
Žijú v nej školáci  
aj pani učiteľka. 
 

. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tatiana Mitasová, IV.B  
 

        

Michal Galgoci VIII.C 
Marián Buzma VIII.C 
Soňa Hrdličková V.B 

Učiteľské šéfstvo: Mgr. Iveta Reptová 

Nech teda zasvietia  
deťom v nej do svetlice, 
ak už nie slniečko,  
aspoň tie slnečnice! 

Škola je vážny dom, 
celá je vážna – škola. 
A škola bez kvetov 
je ako jeseň holá! 

Červenú strechu má  
a strecha komín v dyme, 
aby tam detičkám  
nebolo chladno v zime. 
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Deň narcisov  M 
 
V piatok 13. apríla sa aj naša škola zapojila do 11. ročníka tejto verejnej zbierky. 
Na podporu boja proti rakovine sme prispeli čiastkou 4 454,- Sk.  

                                                                                             Vďaka! 
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Oslavovali sme 
 
     14. marca 1932 prvýkrát deti zasadli do lavíc Masarykovej štátnej ľudovej 
školy na Kukučínovej ulici. Tak sa naša škola kedysi volala... 
     Neskôr sa presťahovala do terajšej budovy na sídlisku Vodáreň. Čas plynul 
a teraz má 75 rokov. Sú to krásne narodeniny, tak sme ich aj poriadne oslávili. 
Slávnostná akadémia ukázala svetu, koľko tu máme šikovných a nadaných detí: 
 
sprievodné slovo – Barbora Brestovanská zo 6.C a Erik Machala z 5.B 
CANDY CHEERLEADERS – Z. Kováčová a N. Foltínyová zo 6.B 
spev a tanec – žiaci 3.A, 3.B, 4.B a školský klub 
prednes poézie a prózy – B. Köváriová zo 7.B, N. Foltínyová zo 6.B, P. Čaplová a 
                                       D. Slamková z 8.A  
spoločenské tance – S. Viskupičová z 3.A, M. Selecký zo 4.A, J. Čížiková z 9.D 
                                a L. Vavro z 9.C 
hra na flaute – L. Molnárová z 8.B 
hra na syntetizátore – H. Huňavá z 3.A a F. Kubinec z 5.A 
gymnastika – L. Sláviková z 2.B 
hip-hop – E. Daniš a M. Forner z 8.B 
moderný tanec – D. Ryšavá, J. Závodná, S. Jasencová a B. Škultétyová zo 6.B 
 

 
D   Dobré zdravie  D 

 
      
     Do misky dáme dobrú náladu, k tomu pridáme veľa športu, zdravé 
jedlo, trocha hudby, zmiešame s jasnou mysľou a múdrymi 
myšlienkami. Polejeme smiechom a radosťou, nastrúhame veľa 
pokojného spánku a nakoniec podávame s citom. 
                                                 

                                                         Dobrú chuť!       
                                                                          
                                                                           Diana Gombíková, 2.B  
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                                                          Zber papiera 
 
Nazbierali sme 15 265 kg.                                 
  
I. stupeň – 8 173 kg (1. miesto: 2.A, 2. miesto: 1.B, 3. miesto: 3.A) 
II. stupeň – 7 092 kg (1. miesto: 5.A, 2. miesto: 7.A, 3. miesto: 6.A) 
 
Najviac nazbierali: 1. Martin Kyselica, 1.B ................... 540 kg 
                              2. Júlia Bošnáková, 2.A ................. 471 kg 
                              3. Natália Buchancová, 2.A .......... 454 kg 

Jazyk.............4 Sk  
 Tic-Tac......  10 Sk  

Chipicao..... 10 Sk  

Horalka........ 7 Sk  

Perník.......... 8 Sk  
Nugy........... 2 Sk  
Kremini....... 8 Sk  
 Corja coca....6 Sk  
Kat Kat;;;;;;; 6 Sk  
Čipsy........... 7 Sk   

Mafia.......... 7 Sk  
Voyager.......6 Sk  
Kak. rezy.... 7 Sk  

Baldovská  10 Sk 
Hello džús... 7 Sk 

 
Cake Bar..... 5 Sk  
Müsli........... 6 Sk   
Mila............. 8 Sk  
Tutku........... 6 Sk  
Single........... 6 Sk 
Horalka........ 7 Sk 
Kávenky....... 8 Sk  

Runy........... 7 Sk  
Dido............ 6 Sk  
Piknik......... 6 Sk  

Náááš 
školníííííík 
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Pikošky... 
 

...z chodby 
Keď sme sedeli v kreslách, vyhnala nás pani upratovačka: 
„Tam nesmíte sedzet! To je pre ludzí a pre pany učitelky!“ 
 

...z jedálne 
Žiak pri okienku: „Prsíčko mi nedáte?“ 
Pani kuchárka: „Jedzine keby si scel moje.“ 
 

...z vyučka 
Na fyzike: „Žiaci, vymenujte hnačku jednotku.“ (hnaciu jednotku) 
 
Učiteľka: „Prečo nesmú tehotné mamičky piť alkohol a fajčiť?“ 
Žiak:        „Neviem, nezaujíma ma to. Neny som tehotná mamička  
                 a any nygdy nebudem.“ 
 

                                                   - Daj sem žiacku knižku. 
                                                   - Za čo? 
                                                   - To ešte neviem. Aj ty si daj žiacku knižku! 
                                                   - Za čo? 
                                                   - Za včera. 

Kriminálka pátra 
 
     Vedeli ste, že... naša obľúbená pani učiteľka má veľmi 
pestrú minulosť? Zistenia, ktoré sú tu uvedené, jej  
určite neuľahčia školský život. Keď nazrieme jedným 
očkom do trestného registra, nájdeme tam zaujímavé 
odhalenia:  
- pestovanie podozrivých rastlín v školskej záhrade  
   v spolupráci s nemenovanou p. učiteľkou 
- pravidelné slovné útoky na bezbranné školopovinné deti 
- krádeže školského majetku (každý deň tajne vyťahuje 
  3 kancelárske papiere z kopírky) 
- psychické týranie pravopisom a Hviezdoslavom                        

                                                                                                     Wanted 
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Tyčkujeme s Alicou  
 
 
 
Potrebujeme:   
3 vajcia  
1 párok  
1 melón  
2 kokosy  
0,5 kg múky  
štipku soli  
prášok do pečiva   
 
 
 
 
Príprava:  
Párok uvaríme. Prihodíme 3 vajcia aj škrupinu. Banány a melón pokrájame a 
pomiešame v miske.  Priložíme párok a vajcia a dôkladne rozmiešame. Zoberieme 
vŕtačku a urobíme 2 dierky do kokosov. Do misky s párkom, melónom, vajcami a 
banánom vylejeme mlieko  z obidvoch kokosov. Dáme štipku soli, prášok do pečiva 
a múku. Vykydneme na plech a polhodinku pečieme. Po ukončení konzumujeme na 
vlastné riziko. Dobrú chuť!!!                              

                                                                                       Vaša Alica      

                                 SLOCH t 
 
* Jej priblblý výraz na jej priblblej tvári je vždy osviežujúci, veľký, krásny. 
* Moja sestra má vypuklý zadok a brucho ako veľký bubon. Ona si však o sebe 
   myslí, že je štíhla topmodelka. 
* Nosí stále rovnaký účes. Tuším som podobný videla v obchode s parochňami. 
* Neviete si predstaviť, aká sa tam dá zažiť zábava. Napríklad minule sme si 
   lepili na činžiak paličky z lízatiek alebo sme sa zasmiali na tom, ako sme stúpili 
   do psačieho bobčeku. 
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  IQ TEST n 
                                                                                                                        
Aké máš IQ? Sliepky alebo Einsteina? Uvidíme... 
Za každú správnu odpoveď si pripočítaj 10 bodov! 
 
1. Kto chodí najradšej do školy? 
a) žiaci          b) riaditeľka         c) učiteľka       d) školník a upratovačky  
 
2. Čo odpovieš na to, keď ti otec prikáže, aby si mu priniesol pivo? 
a) „Ani ma nehne!“    b) „Jasné, oci, hneď to bude!“    c) „Ak mi dáš odpiť!“  
d) „Ak mi napíšeš domácu úlohu z matiky!“ 
 
3. Čo je absolútna hlúposť? 
a) Keď červík povie, že ide na ryby.     b) Keď žiak povie, že sa teší na písomku. 
c) Keď blondínka povie, že je hlúpa, ale krásna.  d) Keď sa ti nechce vstávať. 
 
4. Čo je to zborovňa? 
a) sídlo nepriateľa    b) odpočinková miestnosť   c) herňa  d) učiteľská kaviareň 
 
 5. Čo je to žiacka knižka? 
a) potešenie žiaka    b) pýcha rodičov    c) zradný sprievodca   d) sen učiteľa 
 
6. Kto je to stredoškolák? 
a) chudák    b) človek, ktorý chodí do školy iba v stredu    c) blázon   d) nikto 
 
7. Čo zastavuje padanie vlasov? 
a) podlaha     b) hrebeň      c) vlasová frizúra     d) nič, každý je plešatý 
 
8. Ktorý vynález pomohol ľuďom k lietaniu? 
a) lietadlo      b) vzducholoď        c) balón       d) dynamit 
 
9. Aká je školská hymna? 
a) škola nemá hymnu                                 b) škola má hymnu, ale nik ju nepozná 
c) Nad Tatrou sa blýska                         d) Nad školou sa blýska, päťky divo bijú... 
  
10. Čo donesie a povie žiak učiteľke na konci školského roka? 
a) ruže a básničku                                    b) kvety a zaspieva jej obľúbenú pieseň 
c) „V láske ja vás nemám práve,                d) „My sme dobré a šikovné dietky,            
     tak Vám nesiem mäsožravé!“                      nesieme Vám všetci kvietky!“  
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 VYHODNOTENIE:  
 
100-90 bodov: IQ múdreho človeka 
 80-70 bodov: IQ normálneho človeka 
 60-50 bodov: IQ hojdacieho koníka 
 40-30 bodov: IQ opitej sliepky 
 20-10 bodov: IQ záchodovej kefy 
 
SPRÁVNE ODPOVEDE: 1c), 2d), 3a), 4a), 5c), 6b), 7a), 8d), 9d), 10c)    
 
 
Zo žiackych knižiek a klasákov 
                                 

• Nevypýtal som si domácu úlohu cez ICQ a heslo 
na   POKEC som zabudol.                                                                           

• Namiesto školského WC použil školské kríky.              
• Žiak sa pobil na WC preto, že má hnedé oči. 
• Počas hodiny literatúry nepracoval a kreslil si po ruke 

kružidlom. 
• Nechcela spolupracovať na hodine NJ a protestovala. 
• Otvárali cez prestávku dvere dievčatám na WC. 
• Žiaci sa počas pestovateľských prác ohadzovali hnilými 

jablkami. 
• Priniesol do školy slzotvorný sprej (kaser) 

a striekal s ním cez hodinu matematiky. 
• Považuje predmet hudobná výchova za „haluz“ 
• Počas prestávky sa pokúsila oklamať triednu 

učiteľku pri pokuse dostať sa na dolnú chodbu. 
 

QONMS 
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