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Mimoriadna udalosť! 

 

 Keďže sme nemali vlastnú školskú knižnicu (pretože pobočka Knižnice Juraja Fándlyho sa 

musela odsťahovať a uvoľniť priestory škôlkarom), naši učitelia pod vedením pani učiteľky 

Hrnčírikovej sa rozhodli vyhlásiť zbierku kníh na založenie novej knižnice.  

  

Na zariadenie knižnice sa využili peniaze z vianočného 

bazáru, ale aj 2% z dane, ktorými prispeli aj vaši rodičia. 

Slávnostné otvorenie sa konalo 1. 4. 2015. Zúčastnili sa na ňom aj 

pozvaní hostia, ku ktorým patrili pán poslanec Peter Halada, 

vedúca odboru vzdelávania, športu a kultúry Mgr. Ružena Maková 

a v tom istom odbore  v pozícii referátu škôl a školských 

zariadení aj Mgr. Mariana Gergelová. Nemohli chýbať ani 

zástupcovia rady rodičov a náš učiteľský zbor z 1. a 2. stupňa. Za otvorenie knižnice sa 

považovalo úvodné slovo našej pani riaditeľky Mgr. Emílie Benedikovičovej a slávnostné 

rozkrájanie torty v podobe rozprávkovej knihy, na ktorej si mohli naši milí hostia a učitelia 

pochutiť. O program sa postarali žiaci našej školy. Veselú prózu zarecitoval Oliver Naniaš z 1. B, 

Alžbetka Feješová z 5. A nám krásne zahrala na gitare a samozrejme nemohli chýbať ani 

moderátori Lukáš Poláček a Diana Schatzová z 9. B, ktorí nám neskôr tiež zarecitovali poéziu. 

Na túto udalosť nezabudli prísť ani moderátor a kameraman z Mestskej televízie Trnava. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veríme, že našim návštevníkom sa páčilo a knižnici prajeme len to dobré.   

      Patrícia Piešťanská 7. B 



Drahí naši spolužiaci, 

náš pobyt na tejto škole sa pomaly blíži ku koncu, no Váš ešte 

pokračuje a pobyt nových, najmladších spolužiakov sa len 

začne. Niektorí z nás si na tejto škole vytrpeli celých deväť 

rokov, niektorí prišli neskôr, no aj tak sme si všetci prirástli k srdciam. Nebudem preháňať, keď 

napíšem, že aj niektoré „úkazy“, ako nás nazývala pani učiteľka Reptová, mi budú chýbať. 

Vyrastali sme spolu celých dlhých deväť rokov. Nebolo by vhodné v tejto chvíli klamať. Všetci 

sa tešíme na čas, keď konečne odídeme.  

Na začiatku sme boli dve rozličné triedy, ktoré nechceli mať nič spoločné. Aj keď sme sa 

pomiešali a z mnohých áčkarov sa stali béčkari a naopak, zvykli sme si na seba. Síce po dlhšom 

čase, ale podarilo sa. Pani učiteľky Repíková a Kolláriková sa o nás starali na prvom stupni 

a z dvoch rozhádaných kolektívov v každej triede spravili jednotný kolektív. Na druhom stupni 

nás prevzali pani učiteľka Cúciková, ktorá nám teraz chýba a dúfame v jej skoré uzdravenie, 

a pani učiteľka Jankovičová, ktorá odišla do dôchodku a nahradila ju pani učiteľka Reiffersová.  

O nejaký ten čas sa rozídeme každý iným smerom. Náš ročník je silný, či už po umeleckej 

stránke, kde sme vyhrávali ceny, tak po športovej, kde sme neboli takí úspešní za školu ako      

v súkromí. Máme silu dotiahnuť to ďaleko, tak dúfam, že ju, moji zlatí, len tak nezahodíte.  

Vám, nižšie ročníky, chcem povedať len toľko: pripravte sa na spŕšku cukríkov, pretože tento 

rok hádžeme MY. A nebuďte zlí na spolužiakov, pretože neskôr si uvedomíte, že tí mimoni      

vo Vašej triede Vám budú chýbať. 

Ôsmaci pani učiteľky Novákovej a pani učiteľky Mrnkovej, začnite sa chystať, toto bude          

na budúci rok Vaša úloha. Verím, že rovnako ako my, aj vy sa tešíte na hádzanie cukríkov a na 

to, kedy konečne odídete.  

P.S.: Na monitor si berte aj synonymický slovník (len tak pre istotu)           

 

 

 

 

 

9. A a 9. B 

 

 



Rozhovor s pánom učiteľom Blažekom 
 

 Ako často vás žiaci rozosmievajú? 

Žiaci sa snažia byť vtipní vždy od začiatku vyučovacej hodiny až do okamihu, keď vyvolám prvého z nich 

k tabuli. Potom im akosi klesne nálada. 

 

 Ako veľmi ste spokojný so svojou triedou? 

Ja si myslím, že si vzájomne rozumieme so všetkými žiakmi, ktorých učím. Možno je to iba môj pocit, ale 

tak to vnímam. 

 

 Čo vás zaujalo na našej škole? 

Najprv si treba uvedomiť, čo tvorí školu. Škola nie je budova s vybavením, ako si niektorí myslia. Školu 

tvorí vedenie školy, pedagogickí zamestnanci, nepedagogickí zamestnanci a žiaci. Títo ľudia vytvárajú 

atmosféru v škole. Myslím, že atmosféra tejto školy je veľmi dobrá. 

 

 Páči sa vám v Trnave? 

To je podobné ako s tou školou. Nie je dôležité, v akom meste žijeme, ale akých máme okolo seba ľudí. Už 

dávno som si prestal všímať to, čím je vydláždený chodník, po ktorom kráčam. Dôležité je, kto kráča 

vedľa mňa. Zatiaľ som v Trnave nemal s ľuďmi negatívnu skúsenosť, takže aj tie pocity sú zatiaľ 

pozitívne. Ale nikto z nás nevie, čo bude zajtra. 

 

 Akých máte domácich miláčikov? Ak nemáte, akých by ste chceli? 

Deti majú morča, ale nenazval by som ho miláčikom. Niekedy mám však pocit, že je to jediný tvor            

na svete, ktorý mi rozumie. 

 

 Ktoré predmety najradšej vyučujete? 

Mám rád prácu s deťmi a je mi jedno, či sa s nimi rozprávam o Jankovi a Marienke alebo o vývoji ceny 

ropy na svetovej burze. Ale výtvarník a spevák zo mňa nikdy nebude. 

 

 Ste na žiakov radšej prísny alebo milý? 

Predstavte si učiteľa, ktorý rozdáva päťky s úsmevom na tvári a žiakom je to úplne 

jedno. Takýto učiteľ nie je prísny ani milý. Všetko závisí od záujmového vzťahu medzi 

učiteľom a žiakmi. Dôležité je, aby spolu vedeli komunikovať, aby sa žiaci nebáli zdôveriť 

svojim učiteľom so svojimi problémami a aby si uvedomili, že známky z odpovedí nezávisia len od učiteľa, 

ale najmä od toho, ako zodpovedne žiaci pristupujú k učeniu. Ak má učiteľ v triede snaživých žiakov, 

ktorí poznajú zásady slušného správania a dodržujú ich, nepotrebuje nikoho napomínať, zvyšovať hlas ani 

písať poznámky. Potom sa žiakom môže javiť ako milý. 

 

 Aký je váš najväčší trapas? 

Sme iba ľudia a každý robí chyby. Nie je dôležité zaoberať sa tým, ktorá chyba bola väčšia alebo ktorá 

nás priviedla do trápnejšej situácie. Dôležité je, aby sme sa z chýb poučili a nerobili tú istú chybu znova. 

Ale aj to sa stáva a o tom je život. 

 

 Máte rád humor? 

Každý sa rád aspoň občas zasmeje, no tí najlepší - a tých si aj vážim - si dokážu spraviť 

srandu aj sami zo seba. 

 

 Vybuchol vám niekedy televízor? 

To zatiaľ nie, ale v poslednom čase mi v ňom akosi často vybuchujú slovenskí hokejisti. 

Boris Nižnanský 6. B 
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PPRREEVVEETTRRAAJJ  SSII  SSVVOOJJEE  MMOOZZGGOOVVÉÉ  ZZÁÁVVIITTYY  

Výsledky:  

1. jašterica, 2. opilec, 3. jazyk, 4. žaba v mixéri, 5. Florián, 6. jazdec na koni, 7. posteľ, 8. 

pŕhľava, 9. noviny 

Patrícia Piešťanská 7. B 

HLAVOLAMY  

Hlavolam so zápalkami 

Na obrázku vidíte zo zápaliek napísanú číslicu päť. Dokážete premiestniť zápalky tak, 

aby vznikla číslica šestnásť? Premiestniť môžete ľubovoľný počet zápaliek, ale žiadnu 

nesmiete rozlomiť. Úloha sa skutočne dá vyriešiť. 

(Zápalky treba premiestniť do rímskej číslice 16) 

Logická úloha – bumerang vs. loptička 

Ak hodíte správne bumerang, tak sa k vám vráti. Veľa ľudí to vie a vlastne na tom nič nie je. 

Dokážete ale hodiť loptičku tak, aby sa k vám vrátila? Loptička pritom nesmie do ničoho 

naraziť, nesmie byť k ničomu pripevnená a nikto iný sa jej nesmie dotknúť.  

(Loptičku stačí hodiť presne nad seba. Ak to tak urobíte, vždy sa k vám vďaka gravitácii vráti. Nakoniec je to ešte 

jednoduchšie než s bumerangom  )  

Samuel Slivoš 8. B                                                                                                                                  

http://hadanky-a-hlavolamy.webnode.cz/news/logicka-uloha-bumerang-vs-micek/  

1. V nebezpečenstve nám daruje   

chvostík. Čo je to ?  

(ašretjcia)    

 

2. Na obed má 2 nohy, večer má už  

    3 nohy a ráno za svitania má 4.  

    Kto je to ?   (pioecl)  

 

3. Niekto ho má ako britvu.  

   Čo je to ?     (jzkya)  

 

4. Je to zelené a točí sa to 

    rýchlosťou 400 km/h.  

    Čo je to ?   (abaž v mréixi)  

5. Ktorý svätý má 3 uši ?  

    (nroFlái)  

 

6. Má to šesť nôh, dve hlavy, dve ruky,  

    štyri uši a kráča to po štyroch.  

    Čo to je? (azdejcaninok)  

 

7. Čo je najlepším štvornohým 

    priateľom človeka? 

 (ľsepot)  

 

8. Čo páli a nie je to oheň? 

    (ahŕpľva)  

 

9. Aké viny sú z papiera? 

    (ovnniy)  
 

http://hadanky-a-hlavolamy.webnode.cz/news/logicka-uloha-bumerang-vs-micek/


Jazykové okienko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Timotej Gazdarica 7. B   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

Leto 
Keď sa školský rok končí, 

každé dieťa zakričí: 

„Hurá, leto prichádza 

a škola nám odchádza.“ 

Tešíme sa na prázdniny, 

aspoň môžeme byť leniví. 

Keď pršať začalo, 

ukryme sa do stanov. 

Prázdniny sa už končia, 

slzy objavia sa v detských očiach. 

No nič sa nebojte 

a v škole slušne stojte! 

Len čo príde prvý mráz, 

prázdniny tu budú zas. 

Budeme sa sánkovať 

a možno aj guľovať. 

Ľubica Ondrejkovičová 8.B 

škola – école                     more – mer    tábor – camp 

oddych – repos                 slnko – soleil    leto – été 

 

teplo – chaleur  

 

škola – e Schule                                        more – s Meer 

oddych – e Siesta /e Entspannung            slnko – e Sonne 

tábor – r Sommercamp      horúčava – e Hitze 

leto – r Sommer  

 

 

 

Francúzsko 

Nemecko 

škola – a school                      more – the sea   horúco a dusno – fug  

oddych – a vacation               slnko – a sun           leto – a summer 

tábor – a camp        

 

 

 

 

 

 

 

Anglicko 
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Lukáš Neu 8. B 

3 Doors Down – Here Without You 

„Here Without You“ je singel americkej rockovej skupiny 3 Doors Down z ich druhého 

štúdiového albumu Away from the Sun. Dosiahol na 5. miesto v hitparáde Billboard Hot 100  

(8. novembra 2003). Iba dve z ich piesní „Kryptonite“ a „When I'm Gone“ dosiahli v rebríčku 

vyššie pozície. Odvtedy získal platinové ocenenie v USA a Austrálii. Brad Arnold uvádza,  

že hlavnou inšpiráciou pre túto pieseň bola jeho exmanželka.  

Pieseň je o osamelosti („And when the last one falls, when it's all said and done..“ - aj keď sa 

svet rúca, láska nikdy neumiera). 

A hundred days had made me older 

Since the last time that I saw your pretty 

face A thousand lights had made me colder 

And I don’t think I can look at this the same 

But all the miles had separate They 

disappeared now when I’m dreaming of your 

face 

 

R: I’m here without you baby but your still on 

my lonely mind I think about you baby and I 

dream about you all the time 

I’m here without you baby but your still with 

me in my dreams And tonight it’s only you and 

me 

 

The miles just keep rolling 

As the people leave their way to say hello I've 

heard this life is overrated 

But I hope that it gets better as we go 

 

R: Everything I know, and anywhere I go 

it gets hard but it won’t take away my love And 

when the last one falls, when it’s all said and 

done it gets hard but it won’t take away my 

love 

 

2R: 

Zostarol som o sto rokov odkedy som 

poslednýkrát videl tvoju krásnu tvár 

Stovky klamstiev ma urobili chladným a 

nemyslím že to ešte niekedy uvidím takto ale 

všetky tie míle ktoré nás delili zmizli akonáhle 

som začal snívať o tvojej tvári 

 

 

R: Som tu bez teba drahá ale stále ťa mám  

v mojej osamelej mysli 

myslím na teba baby a snívam o tebe celý čas 

som tu bez teba ale v mojich snoch si stále  

so mnou a dnes v noci sme tu len my dvaja 

 

 

Míľ pribúda stretávam na nich ľudí  

ktorí mi vravia ahoj 

náš život je vraj precenený  

ale dúfam že to bude lepšie 

 

R: Jediné čo viem je že kamkoľvek sa pohnem 

je to stále len horšie ale ja sa svojej lásky 

nevzdám a keď aj posledný z nás padne keď už 

naozaj bude po všetkom bude to ťažké ale ja 

sa svojej lásky nevzdám 

 

2R: 



História merania času 

Ľudia sa oddávna snažili odmerať a vyjadriť plynúci čas pomocou pravidelne sa 

opakujúcich javov. Deň a noc či ročné obdobia patrili k najstarším spôsobom 

merania času. Najstaršími hodinami sú slnečné hodiny, ktoré slúžili aj ako 

kalendár. 

Slnečné hodiny 

Prvýkrát sa objavili v starom Egypte okolo roku 3000 pred 

naším letopočtom a v Číne približne o tisícročie neskôr.  

V podstate sa používajú dodnes, aj keď zväčša ako 

atrakcia,  sú však veľmi presné. Pozostávajú zo žrde 

zapichnutej do zeme, ktorá pri zdanlivom pohybe Slnka po 

oblohe vrhá na zem tieň, ktorý je ukazovateľom času. I keď sa 

dĺžka tieňa v rôznych ročných obdobiach mení, tento dôvtipný 

vynález si získal medzi ľuďmi obľubu a veľmi rýchlo sa rozšíril. 

 

Sviečka 

Na meranie času sa v minulosti používala aj sviečka.  

Pri tomto spôsobe však bolo potrebné zabezpečiť rovnaké 

rozmery sviečok a knôtov, aby sa čas nameraný rôznymi 

sviečkami navzájom príliš neodlišoval. Podstata merania 

času spočívala v zisťovaní úbytku 

zhoreného vosku alebo parafínu, ktorý vyjadroval časové 

jednotky. Pretože horenie bolo ovplyvňované mnohými rušivými 

faktormi, sviečka sa na meranie času používala pomerne 

zriedkavo, zväčša v kláštoroch a kostoloch. 



Vodné hodiny 

V Egypte na meranie času využili tiažovú energiu vody a 

skonštruovali tzv. vodné hodiny. Používali sa napríklad na súde a 

verejných zhromaždeniach, kde ukazovali rečníkovi vymedzený 

čas. Voda pretekala sústavou nádob a 

meniaca sa výška jej hladiny alebo pohybujúci 

sa plavák ukazoval plynutie času. Keď voda 

dokvapkala po čiaru, rečník musel skončiť. Boli pomerne 

presné, vyžadovali si však neustálu obsluhu. 

 

 

Presýpacie hodiny 

Presýpacie hodiny boli založené na podobnom princípe ako 

vodné hodiny. Boli nenáročné na prepravu, takže ich  

s obľubou používali námorníci a cestovatelia. Využívali 

tiažovú energiu padajúceho piesku: piesok rinúci sa cez 

zúžené miesto naznačoval plynutie času a 

ak bola nádoba označená značkami, dali sa odčítať aj menšie 

časové úseky. Podobne ako vodné hodiny, aj tieto si vyžadovali 

neustálu obsluhu. 

 

 

                                         

Viktória Vrobelová 7.A 

 



Interview s Tamarou Heribanovou 
 

V súčasnosti sa veľmi veľa ľuďom páči literatúra od mladých spisovateľov. 

Jednou z mladých spisovateliek je aj Tamara Heribanová. Jej knihy sa ľuďom 

páčia. Pani Heribanová nám odpovedala na tieto otázky:    

 

Ako vám napadla Eva Šidlová, hlavná postava knihy Misia Eva? 

Evka Šidlová sa mi jednej noci prisnila, normálne sa z čista-jasna zjavila v mojom sne a 

porozprávala mi o problémoch s rodičmi, pani Elvírou a pánom Emilom. Keď som sa ráno zobudila, 

bolo rozhodnuté: okamžite som sa pustila do písania dobrodružnej knihy o Evkinej misii.  

 

Máte rada knihy?  

Knihy mám veľmi rada. Keby ste videli moju knižnicu! Ani sa neodvážim 

spočítať všetky knihy, ktoré mám. To by som totiž rátala do Vianoc!  

 

Učili ste sa rada, keď ste boli malá? 

Ani veľmi nie, nemala som rada písomky a domáce úlohy som niekedy písala na 

poslednú chvíľu. Ale potom som zistila, že keď sa človek dobre pripraví a všetko 

sa naučí, zrazu je škola zábavou. Keď sa niečomu naplno venujeme, vráti sa to 

vždy späť. Dnes som rada, že som sa niekedy aj prinútila k učeniu a teraz vďaka 

tomu, že som sa v škole učila, môžem robiť to, čo ma baví. Nie ako môj spolužiak 

zo základky, Milan, ktorý sa nechcel učiť, mal samé štvorky (ale len preto, lebo 

bol lenivý), dnes je vrátnik v železiarstve a náramne sa celé dni nudí.  

 

Aké ste mali známky? 

Aj jednotky, aj trojky. Dokonca aj päťku som párkrát dostala, ale vždy som sa snažila, aby som 

si všetko opravila. Niekedy nie sú v živote najdôležitejšie známky, ale čo sme sa všetko v škole 

naučili. Chodiť do školy je totiž úžasná vec! (áno, môže to znieť podozrivo, ale vysvetlím!)  

Predstavte si, v niektorých krajinách na svete deti miesto sedenia v školských laviciach sedia 

v továrňach a musia pracovať. A teda môžeme byť vďační, že na Slovensku je povinná školská 

dochádzka. Dokonca aj ja chodím opäť do školy a to som mala minulý týždeň tridsať rokov. Som 

interná doktorandka, celé dni sa učím a veľmi sa z toho teším!  

 

Máte rada šport? 

Rada chodím do lesa na prechádzku a veľmi rada plávam, lenže 

väčšinou sa mi zdá voda príliš studená. Ale v teplej by som vedela 

plávať od rána do večera. Párkrát som bola v Egypte na dovolenke 

a zobrala som si so sebou šnorchel a potápačské okuliare. Keď som 



šnorchlovala pri ružových koraloch, videla som stovky nádherných farebných rýb. Celkom som 

zabudla na čas a po niekoľkých hodinách šnorchlovania ma až plavčík vytiahol na breh, lebo sama 

by som v mori ostala možno aj do ďalšieho dňa.  

 

Ktorú knihu ste rada čítali, keď ste boli malá? 

Tak predovšetkým Pipi Dlhú pančuchu, to je základ. Potom Bendovej Opice z našej police. 

Výborná kniha! Keď som mala dvanásť, prečítala som prvý román, knihu od Daniela Defoa 

Robinson Crusoe. Bola som vtedy chorá a síce som ležala v posteli s horúčkou, ale vďaka 

Robinsonovi som zažila neskutočne exotické a vzrušujúce momenty na opustenom ostrove.  

 

Čo rada robíte? 

Rada som s mojím manželom. Teraz v lete vždy v sobotu ideme na trh, nakúpime si ovocie, 

zeleninu, potom ideme domov a keď prídu kamaráti, tak napríklad grilujeme na terase, kde mám 

kopec kvetín. Totižto ja milujem kvety, bylinky a mám vysnívané, že jedného dňa budem mať 

záhradu plnú ovocných stromov.  

 

Ako vnímate školu teraz? 

Moja mamka hovorila: ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku. To v preklade 

znamená, že ak makáš a dobre sa pripravíš, tak v živote pôjdu veci oveľa ľahšie. 

S mojimi knihami som prešla mnoho škôl od Trebišova až po Senec a vždy hovorím 

študentom, aby školu neflákali. A aby si vážili pani učiteľky. Lebo mať dobrú pani 

učiteľku, to je veľký a vzácny dar do života.  

 

Píšete veľa kníh. Aké napríklad čítate? 

Momentálne, keďže som internou doktorandkou v Ústave svetovej literatúry, 

tak čítam mnoho kníh, napríklad o kabarete, o Nemecku v dvadsiatych rokoch 

minulého storočia. Často čítam teoretické knihy a literatúru faktu. Ale čítam 

aj slovenskú a svetovú literatúru, aby som vedela, čo sa vydáva a čo sa číta.  

 

Čo vás pri písaní inšpiruje? 

Ten pocit, keď mi moje čitateľky a čitatelia povedia, že ich moje knihy potešili, že im pomohli. 

 

Dúfam, že sa vám rozhovor s Tamarou Heribanovou páčil a Atomik si kúpite i nabudúce.  

 

 

 

 

Alexandra Krupčíková 5. B 

 

 



Druhy koní 
Lipický kôň 

Je to kôň stredne mohutný, dlhšieho rámca, valcovitého trupu.  

V práci je vytrvalý, tvrdý a pohyblivý. Má dobré povahové vlastnosti – poslušnosť, 

učenlivosť – využitie pre vysokú školu jazdeckú. Pred viac ako 400 rokmi kúpil 

rakúsky arcivojvoda Karol II. vilu v obci Lipica, aby tam choval kvalitné a 

reprezentačné kone pre viedenský dvor. 

 

 

 

 

 

Hafling 

Patrí medzi horské plemená. Hlavu má dlhú, trup široký, bedrá silné. Sfarbením je 

ryšiak s bielou hrivou a chvostom. Hafling pochádza z Tirolských Álp v Rakúsku, 

kde pravdepodobne vznikol krížením malých horských plemien a orientálnych koní.  

 

 

 

 

Nónius 

Je najťažší, najsilnejší, vysoko úžitkový teplokrvný kôň chovaný na Slovensku.  

Je dobre stavaný s obdĺžnikovým rámcom tela. Plemeno nónius bolo vyšľachtené  

v maďarskom žrebčíne Mezöhegyesz v roku 1784. Cieľom bolo vyšľachtiť 

mohutnejšieho, ťažšieho koňa pre potreby intenzívnejších poľnohospodárskych 

oblastí, pre armádu a dopravu. 

 

 

 

 

 

 

Marcela Rišková 8. B 

 



Viete, že…: 
 ...dve kukuričné vločky nikdy nevyzerajú rovnako?  

 ...citróny obsahujú viac cukru ako jahody?  

 ...8% ľudí má jedno rebro navyše?  

 ...85% rastlinnej ríše sa nachádza v oceánoch? 

 ...rožok bol vynájdený v Rakúsku?  

 ...vo východnej Afrike môžete kúpiť pivo uvarené z banánov? 

 ...krokodíl nedokáže hýbať jazykom?  

 ...jahody sú jediné ovocie, ktoré má semená na svojej vonkajšej strane? 

 ...leguán môže zostať pod vodou 28 minút? 

 ...vaše ústa produkujú 1 liter slín denne? 

 ...mora (nočný motýľ) nemá žalúdok? 

 ...v Saudskej Arábii nie sú žiadne rieky? 

 ...priemer Mesiaca je 3476 km? 

 ...Slnko spotrebuje za 1 sekundu viac paliva než odnesie 30 miliónov nákladných áut? 

 ...až za štyri hodiny uvaríte pštrosie vajcia natvrdo? 

 ...elektrické kreslo vynašiel zubár? 

 ...ryža je základnou potravinou pre 50% svetovej populácie? 

 ...priemerný ľudský život je dlhý len zhruba 650 000 hodín? 

 ...pri pohľade na osobu, ktorá nás priťahuje, sa nám zväčšujú zreničky? 

 ...jedna ľudská slza váži 15 miligramov? 

 ...ľavá časť pľúc je menšia ako pravá? Vytvára sa tým miesto pre srdce. 

 ...keď sa začervenáte, povrch vášho žalúdka sa taktiež zmení na červeno? 

 ...najdlhší záchvat štikútania trval podľa Guinnessovej knihy rekordov 68 rokov? 

 ...keby mal človek vrstvu tuku hrubú presne 1,20 metra, bol by nepriestrelný? 

 ...najsilnejším svalom v ľudskom tele je jazyk? 

 ...DNA všetkých dnes žijúcich ľudí by sa vošla na lyžičku a vážila by menej ako 1,2 gramu? 

 ...ľavá strana tváre je viac fotogenická? 

 

 

Timea Körösiová  a Marcela Rišková 8. B 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://virtual-lab.sk/claroline/claroline/document/document.php?docView=image&file=L3BsdWNhLmpwZw==&cwd=&cidReset=true&cidReq=BIO_013&ei=ib9HVZCWFcWBU-qPgegI&bvm=bv.92291466,d.d2s&psig=AFQjCNFfG19bZJ1xjC1q_VsP_GSRktG9vw&ust=1430851820998208


Niečo zo školských lavíc ....... 

 

Žiacke hlášky… 

 Pančelka, čo keby prišla vlna cunami z Trnávky? 

 Na dejepise sme mali na domácu úlohu zistiť, ako bol objavený penicilín. Ja som omylom 

napísal pervitín a pani učiteľka si to nevšimla. 

 A oni spadli z toho hniezda a... spadli. 

 

Učiteľské hlášky... 

 Hýb sa! Šak to, čo tu predvádzate, by sa nemalo volať basketbal, ale 

súsošie! 

 Tie informácie máš z nejakej pravekej Wikipédie?  

 Stále len žereš a neučíš sa. 

 Zase si písal úlohu v spolupráci s kocúrom Garfieldom? 

 Neutekaj! Si jak cválajúci dinosaurus. 

 Ty máš rada také velké krémeše, čóóó?! 

 

Pikošky z vyučka... 

Žiak: „Pozrite, jak som pekne zavrel dvere na WC, nemohol by som za to dostať jednotku zo 

slovenčiny?“ 

Učiteľka: „Jasné, že nie. Jedine keby to bol predmet záchodová výchova.“ 

Žiak: „To by sa mi lúbilo. Som zvedavý, čo by sa na takom predmete učilo.“ 

 

Učiteľka žiakovi, ktorý sa správal ako trojročné decko: „A ty si jak chceš takto 

nájsť frajerku?!“ 

Jeho spolužiačka: „Leda tak tú metlu, čo mám doma...“ 

 

Učiteľka: „Táto autorka písala tiež knihy pre mládež.“  

Žiak: „No, volakedy sa aj čítalo.“ 

 

Učiteľka: „Je to zelené a chodí to hore-dolu. Čo je to?“  

Žiak: „Evergreen.“ (mal to byť hrášok vo výťahu) 

 

Učiteľka známkuje projekty: „Adam, tie obrázky máš nejaké lepkavé.“ 

Žiak 1: „Nemal som lepidlo, tak som dal cukor a citrón.“ 

Žiak 2: „To si my doma dávame na palacinky.“  

Učiteľka: "Majú aj spoločenstvá zvierat nejaké pravidlá?" 

Žiak: "Žee... pri vlkoch je tam ten riaditeľ svorky, ten alfa samec, a potom ten, koho vyženú – 

samojed." (myslel samotára) 



 

Učiteľka: "O optimistovi sa hovorí, že hľadí na svet cez ružové okuliare. Čo sa hovorí o 

pesimistovi?" 

Žiak: "Že sa pozerá cez škaredé oči." 

 

Učiteľka: "Hoci majú niektorí ľudia dobré vzdelanie a sú aj pracovití, aj tak majú..." 

Žiak jej skočil do reči: "Prd makový." 

 

Učiteľka: "Šaňo!" 

Žiak: „Čo?“ 

Učiteľka: „Chceš počuť tú odpoveď na päť písmen?“ 

 

Učiteľka:   

"Dám vám hádanku. Má to štyri nohy. Keď sa to narodí, je to tmavé, v dospelosti biele a je to 

nepárnokopytník. Čo je to?" 

Žiačka: „Škaredé káčatko!" 

Žiak: „Keby to nebol ten kopytník, tak sa to hodí aj na Michaela Jacksona."   

(mal to byť kôň – lipican)  

 

Jeden žiak druhému: "Ty si škrata." 

Učiteľka: "A ty si sa už pozrel do zrkadla?"  

 

Učiteľ: "Koho z tej slovnej úlohy poznáš?" 

Žiačka: "Svoju mamu."  

 

Učiteľka: "Ideme tvoriť pomenovania mláďat." 

Žiačka: "Mačka – mača."  

Žiak: "Pes – pesča." 

 

Učiteľka: "A aký je to vzor?" 

Žiak: "Tvrdý." 

 

Žiak: "To je jedno."  

Učiteľka: "Jedno je len, z ktorej strany do h***a skočíš!!!" 

 

 

graficky upravil: Boris Nižnanský 6. B  
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Ema Vidličková 6. B 
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Zaujímavosti zo sveta 

Reed Flute Cave, Čína 

Reed Flute Cave sa nachádza na severozápadnom predmestí 

Guilin, 5 km od centra mesta. Reed Flute Cave je hlboká  

240 metrov a dlhá 500 m. Vnútri sú veľmi podivné scény, 

nádherne vyrezávané stalagmity, stĺpy a kamenné kvety ako 

v ríši divov. Je známa ako "Art Palace prírody." Od roku 1959 je tam postavená 

reštaurácia, čajovňa pri vode, jazierka, rybníček, mosty, výsadba kvetov a stromov. 

 

Pamukkale, Turecko 

Svah pokrytý snehovobielym travertínom skutočne 

vzhľadom pripomína kopec alebo hrad z bavlny. Rozloha 

bieleho "hradu" je  2 700 m na šírku a 160 m na výšku.  

Na povrch vytekajú minerálne pramene bohaté na 

vápnik.  Z minerálnej vody stekajúcej po skale vznikajú usadeniny – travertín.   

Tak vznikali v priebehu tisícok rokov pôsobivé terasy, kaskády a jazierka.  

A neprestali vznikať doteraz, prameň je stále aktívny.  

 

  Chapada Diamantina, Brazília 

  "Chapada" znamená oblasť strmých útesov blízko    

   náhornej plošiny. Táto studňa priezračnej vody je  

   dlhá 36 metrov. Ľudia tam objavovali zlato a  

   diamanty. 

 

Fingalova jaskyňa na ostrove Staffa, Škótsko 

Dobrodružstvo zaručuje výlet loďkou popri útesoch 

ostrova Staffa, ktoré skrývajú prírodnú rezerváciu 

Škótskeho národného dedičstva. Šesťstranné čadičové 

stĺpy tu lemujú vnútro asi 23 m vysokej a 82 m hlbokej 

jaskyne. Tá dostala meno po hrdinovi Fingalovi.  

V skutočnosti bol tento úkaz vytvorený rôznymi minerálmi a sopečnou činnosťou. 

Maličký ostrov Staffa pri pobreží Škótska je zvláštny čadičovým stĺporadím. 

Najznámejší útvar je Fingalova jaskyňa.                                                    

                                                                                       Timea Körösiová 8. B                                                                                                                                           
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OSEMSMEROVKY 

 
      Príde malý Ferko zo školy domov a hovorí: 

       - Dostal som tri päťky. 

       - A z čoho? 

       - (TAJNIČKA – 10 písmen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyškrtávanie do trojuholníka: 

ADVOKÁTKA, DREVENICA, KAMERAMAN, KOMANDANT, 

KONTRASTY, KARANTÉNA, MATEMATIK, MINERÁLKA, 

PASTORÁLE, PELERÍNKA, PLAMIENOK, POLICAJTI, 

POLOŽENIE, POMARANČE, PRAMIENOK, SLOVENSKO, 

ZAVÁRANIE. 

 

Klasické vyškrtávanie: 

ANTIKA, CESTA, CITÁT, GRIL, KAMEŇ, KÁRA, KOMODA, 

KOSTOL, LEPRA, METLA, NOVIC, OHAVA, OSTROV, 

OTROK, PALETA, PALMA, PARITA, POTOPA, SMERY, 

SVETER, TANKY, TELESO, TRAUMA, TRESKA. 

 

 

Samuel Slivoš 8. B                                                                                                                                   
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A na záver vám chceme zaželať úspechy (hlavne pri písomkách) v roku 2014/15.  
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Titulná strana:  Emma Ovečková 

Učiteľská spolupráca: PaedDr. Michaela Lošonská, Mgr. Iveta Reptová  

Atomik 
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Dobré duše, ktoré uznávajú kupóny : 
 

Reiffersová • Lošonská • Tarabíková • Nováková • Koleničová M.• Matúšek • Cúciková • Jaurová  

Krivičková • Beníčková • Beňadiková• Reptová • Kaššovicová • Švihoríková • Hrnčíriková • Bačová  

 

.............................................................................................................................  

1. Kupón odovzdáš, až keď ťa vyvolajú. 

2. Nemôžeš ho použiť pri vopred ohlásenom opakovaní, skúšaní či písomke. 

3. Na jednom predmete môžeš použiť kupón iba raz. 

4. POZOR! Nesmie byť zatieraný ani prepisovaný! 

5. Kupón platí do najbližšieho čísla.  

 

Kupón 

MENO: .....................                           

TRIEDA: ................. 

PREDMET: .................... 
 Do kupónu napíš svoje meno, triedu a predmet, z ktorého nie si pripravený.  

 


