
 



 
                              

 

                                               

  

 MÁJ: 

• Sviatok práce                                            

• Deň víťazstva nad fašizmom 

• Deň matiek 

• Mesiac lásky                                          

 

 

 

 

 

  JÚN: 

• MDD 

• Prvý letný deň 

• Deň otcov 

• Koniec školského roka 

• Vysvedčenie 



                        
                
 
                                                                           
 

 

Hurá, deti, slnko jasá... 
Príroda je samá krása! 
Fialky, narcisky kvitnú zas, 
začíname máj – lásky čas, 
čo zobúdza krásne city v nás. 
 
 
Nie pomsta, ale láska mení svet. 
Bez nej šťastia na Zemi niet! 
Odpúšťajme si, radi sa majme... 
Na lúkach krásnych detské hry hrajme... 
                   
                              
Veď čoskoro už prázdniny nastanú,  
povinnosti školské v júni  prestanú. 
Ale dovtedy učiť sa treba veľmi,  
veď vysvedčenie je predo dvermi.                                                                   

  
 



Koruna končí   
 
 
 
 

 
 
Euro začína 

 
 
Mnohí z vás ešte nestihli otvoriť ani nové číslo nášho časopisu a my sme v redakci mali 
už prvú a ešte k tomu aj správnu odpoveď. Tak tomu sa hovorí superrýchlosť! Tu je náš 
víťaz, právom mu patrí odmena a naše blahoželanie: 
 

   
 
Ondrej Krivoklátsky, 8.B 

 
Správne odpovedal, že koruna u nás platila od roku 1892, čiže takmer 120 rokov. Od 1. 1. 
2009 u nás platí mena s názvom … 
 
          

- výsledok sčítania 
- výsledok násobenia 
- výsledok odčítania 
- výsledok delenia 

     

       

        

       



Matematické 
okienko 

 
 

Čísel máš viac ako treba, 

no kombinovať ich hoc-ako sa nedá, 

i matematika má svoje zákony. 

Musíš správne ovládať matematické úkony. 

Násobilka a delilka vždy prednosť majú, 

sčítanie a odčítanie sa s nimi nehádajú. 

 
 

 
  E = 71 + 0 . 9    S = 38 – 72 : 9 
  Č = 61 – 21 : 3   E = 37 + 0 : 8 
  V = 12 + 6 . 4    E = 99 – 7 . 6 
  Y = 56 – 3 . 9    V = 7 + 63 : 7 
  N = 67 – 36 : 4   I = 78 – 48 : 6 
  D = 40 + 45 : 5 
 
 
 
Dnešná tvoja úloha je odhaliť zašifrované slovo. Stačí uspo-

riadať výsledky od najmenšieho po najväčšie a nahradiť ich 

správnymi písmenami. 

 
 
 



        
- - - - - - - - - - - 

 
 
 

Známku každý dostane, akú si zaslúži. 

Po samých jednotkách, ktože by netúžil. 

Aby mali z tvojej práce i druhí radosť, 

musíš sa celý rok snažiť viac než dosť. 

Keďže sa ti veľmi nechcelo,  

teraz sa netváriš príliš veselo. 

Ešte máš mesiac čas, iste ti napadne. 

Tak sa teda snaž a dobre to dopadne. 

 

 

Držím ti palce a želám príjemné prázdniny! 

Za matematické okienko 

p. uč. Horňáková 

 
  

 



   

 

 

 

 

 

24.3.2009 sa v priestoroch knižnice J. Fándlyho konal už 5. ročník  

školského kola v prednese poézie a prózy, pod vedením pani 

učiteliek Hagarovej a Horváthovej. Súťažilo 22 žiakov, ktorí boli 

rozdelení do troch kategórií -  podľa ročníkov. Porota to veru nemala 

ľahké, deti boli výborne pripravené. Nakoniec  rozhodla nasledovne:  

 

 

1. kategória: 1. – 3. ročník                  

1. miesto – Stojková Sandra, 3. A                

2. miesto – Graus Anton, 3. A 

3. miesto – Mirga Dominik, 2. A 

 

 

2. kategória: 4. – 6. ročník 

1. miesto – Benčúrik Branislav, 4. A 

2. miesto – Schatz Patrik, 6. A 

3. miesto – Karvai Tomáš, 5. A 

 

 

3. kategória: 7. – 9. ročník 

1. miesto – Hrebíková Magdaléna, 7. A 

2. miesto – Karvai Jozef, 9. A 

3. miesto – Tajcnárová Jana, 7. A 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                              

 

  

 

 

 

Predstavujeme Vám nového kráľa a kráľovnú tanca na rok 2009 – Jožka KARVAIA a Sandriku 

STOJKOVÚ. 

Dňa 1. 4. 2009 sa konal nultý ročník novej tanečnej súťaže „DANCING QUUEN“, ktorý ako dúfame, sa 

stane tradíciou. Účasť bola hojná, tanečníci výborní. Porota v zložení pani Popovičová, Ďurianová 

a Cavarová, to nemali vôbec ľahké. Celý priebeh zachytila svojím fotoobjektívom pani Čierna. Diváci 

sa postarali o skvelú atmosféru. 

Ďakujeme všetkým účastníkom súťaže za pekné popoludnie a O ROK DOVIDENIA! 

Prídite aj Vy, čo ste ešte váhali, neobanujete!  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   
 

Pre mamičku 
 Milá mami čka 

Mami mám ťa rada. 
Šťastný Deň matiek Mám ťa strašne rád, 
a bude to aj tvoj šťastný deň. aby si bola zdravá a šťastná, 
Mama mám ťa veľmi rada aby sme boli spolu šťastní, 
a budem ťa poslúchať aj babku, aby nám nič nechýbalo. 
mám vás obidve veľmi rada, Mám ťa rád. 
toto je iba pre vás, Tomáško M. 4. A 
majte šťastný deň. 
Sandrika S.  3. A 

 Mama 
Pre tetu Maju z lásky 

 Mama si najlepšia na svete, 
Teta sa na teba teším,  mám ťa veľmi rada, 
že ťa mám veľmi rád. si najkrajšia na svete. 
Paťko F.  3. A      Mami, mami- 

 slnko je pekné ako ty! 
 Mám ťa rada z celej duše. 
 Mojej mami čke Ďakujem za pekné chvíle, 
 ďakujem za lásku. 
 Veľa, veľa zdravia a šťastia Mama moja mám ťa veľmi  
 mojej mamičke, rada! 
 veľmi ťa ľúbim a mám Boženka S. 3. A 

ťa rada a som veľmi, veľmi, 
preveľmi šťastná, že ťa mám. Maminka 
Veľmi, veľmi, veľmi ťa z celej  
duše ľúbim. Som veľmi šťastný, 
Moja mamička najdrahšia  že ťa mám, 
z celej duše- ťa najviac ľubkám. keby nebolo teba, 
Pre moju mamičku, tak už som dávno 
ktorú tak veľmi, veľmi, veľmi v detskom domove. 
ľúbim. Ďakujem ti, že sa o mňa 
Ľúbim ťa mamička moja! staráš! 
Veronika S.  4. A       Braňo B.  4.A 

 
 



   

 

 

 

 

Iste všetci dobre viete, že sa nám blíži 10. máj a to je sviatok našich maminiek – DEŇ MATIEK. 

Urobte im preto spolu s nami  -  ako naši tretiaci  a piataci,  pekný maľovaný pozdrav vyzdobený 

prišívanými gombíkmi, či srdiečko z drôtu obtiahnuté  krepovým papierom... 

 

 

                                                                                                                                     



                  Mamine ruky 
 
Mama má ruky biele a také šikovné, že dokáže urobiť i hviezdy. Zamiesi cesto, vezme formičku 
a jedna za druhou sa jej pod nimi zažínajú. Ja jej ich pomáham ukladať na čiernu oblohu plechu. 
Svietia, hoci nie je večer ani noc. Upečené hviezdičky mama z oblohy poskladá a pocukruje, aby 
ráno nezhasli. Pocukrované ich mám veľmi rád. Zoberiem si z nich do školy. Vo vrecku sa mi 
jagajú a trblietajú, a nik o tom nevie. Keď ich zhasínam, sú sladké a chrumkavé. Aké má ruky 
slnko, keď ráno hviezda zhasína a dáva spať?  
Moja mama má ruky teplé a jemné.  
  
                     
Orechové hviezdičky 
30 Dg hladkej múky                                                                           
20 Dg masla 
7 Dg cukru 
1 žĺtok 
6 Dg orechov 
Všetko zmiešame, cesto rozvaľkáme na tenko a vykrajujeme hviezdičky. Potrieme ich 
rozšľahaným vajíčkom a posypeme mletými orechami. Upečené posypeme mletým cukrom. 
 
 
 Milí žiaci! 
Blíži sa koniec školského roka. Dúfam, že niektoré recepty z nášho časopisu ste si aj sami 
vyskúšali, alebo Vaše mamičky. Ak Vám niektorý koláč veľmi chutil, napíšte nám o tom. Našu 
rubriku môžete obohatiť aj vy všetci, ak nám napíšete svoj obľúbený koláč, zákusok alebo inú 
nepečenú maškrtu a prinesiete ju p. učiteľke Pavlíkovej. Už teraz sa veľmi teším na Vaše 
príspevky. 
 
 
A po dobrom vysvedčení si určite radi pochutnáte na smotanovej zmrzline. 
 
Potrebujeme. 2 šľahačkové smotany, 3 vajcia, 3 PL jemného kryšt. cukru a 1 vanilku. 
Smotanu vyšľaháme s 1 lyžicou cukru. Osobitne vyšľaháme žĺtky s 1 lyžicou cukru. 
Z bielkov urobíme tuhý sneh s 1 lyžicou cukru. Potom všetky tri peny zľahka spolu zmiešame, 
zmesou naplníme nádobky a dáme do mrazničky. Môžeme ešte ozdobiť čokoládou a ovocím. 
 
 
 

Dobrú chuť!                                                  



  
 

     

 Raz v lete pri lesnom potôčku 
   stretli sme pichľavú guľôčku. 
 Vôbec si nedala spiatočku, 
 len na nás hľadela po očku. 
 Čo je to ? J  .  .  .  . 
 
Išla nočná víla, 
perly potratila. Na halúzku vyšli 
Mesiačik to zbadal, pritúliť sa myšky.  
a nič nepovedal. Slniečko im po šušky 
Keď slniečko vstalo, hladká sivé kožúšky. 
perly pozbieralo. Čo je to ? B  .  .  .  .  .  .  .  . 
Čo je to ? R  .  .  . 
 
 
Po pažiti skáče, behá, chodí... 
 Je to hus ? V záhrade ma nahnevá 
Má to štyri nohy, teraz nevítaná návšteva. 
 hádať skús. Kôpka hliny,  

Štyri dlhé nohy, už  mám zlosť. 
 malý chvostík, uši ? V noci tu bol zase hosť. 
Aké je to zviera, Spravil v zemi dlhý vrt. 
čo pod kríkom čuší ? Že,  kto to bol ? Čierny ... 
Čo je to ? Z  .  .  .  .  
 Čím vonia záhradník, 
 keď vyjde zo záhrady? 
 N  .  .  .  m 



                       
                
                                                                           
 

 
 
A už je tu tá vysnívaná chvíľa. Si veľký, veľká! Otvára sa 
brána do života! Spoznali ste tu veľa kamarátov. Spoznali ste 
ľudí, ktorým na Vás záležalo, majú Vás radi a budú Vás vždy 
mať v láske. Aj keď sa naše cesty rozchádzajú, naše srdcia 
bijú naďalej pre všetky deti, s ktorými sme tu spolunažívali. 
Miláčikovia naši, prajeme Vám veľa lásky, šťastia, odvahy 
a dobrých priateľov! 
                                 Vaši kamoši, pedagógovia a personál  
 
 
 
Valčík na rozlúčku  
 

Prečože máme opustiť,  
Čo každý z nás mal rád, 
Prečo sa máme rozlúčiť  
Bez viery na návrat? 
 
To nie je, nie je lúčenie,  
Hoc´chveje sa nám hlas,  
Sme navždy v láske spojení  
A zídeme sa zas! 



 

 
 
 
                                                                     
 
 
Sme ináč obdarované deti, sme tu s Vami. Aj keď nemôžeme 
veľa urobiť rukami, nohami, ...srdiečko máme rovnako citlivé 
ako Vy! Nechoďte okolo nás ako namyslené pávy! TÚŽIME 
PO VAŠEJ LÁSKE, PRIATEľSTVE, POROZUMENÍ!!! 
Len to náš ťažký život v krajší zmení... 
Veríme Vám, kamaráti, že nás radi máte, milým slovom 
pocítiť nám to kedykoľvek dáte. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    



 

 

Máj  
 
       Odjakživa ho ľudia považovali za najkrajší mesiac  v roku. Býva slnečný, teplý, voňavý, zelený, 
rozospievaný a plný bzukotu hmyzu. Na lúke, v lese,  pri vode, všade sa čosi deje a chystá. V tráve je 
plno púpav, nad nimi poletujú motýle, pri nohách sa tmolí hmyz. Vtáci vyspevujú jeden cez druhého. 
To je máj! 
 
Máj, máj, máj, zelený, bez koreňov sadený  
 
       Voľakedy stavali mládenci dievčatám pod okná máje – vrcholec zrezaného stromu 
ozdobili farebnými stuhami a šatkami a zasadili ho do zeme. Neskôr, aby sa šetrili stromy,  
mohli vyťať len jeden, ktorý stavali uprostred dediny. A tento pekný zvyk sa zachoval 
podnes. 
 
Pichľavá rodina 
 
        Ježa od ježure rozoznať dosť ťažko. Obaja vyzerajú ako 
pichľavé guľky. Iba keď sú vedľa seba, je to jednoduchšie, jež 
je väčší. Lenže spolu sú málokedy. Cez deň spia v hniezde zo 
suchého lístia. Iba v čase rozmnožovania sú spolu. 
        Keď na jar ježko začuchá ježuru, správa sa ako pojašený. 
Ani to najlepšie jedlo ho nezaujíma tak, ako pichľavá dáma 
jeho srdca. Ježura spočiatku robí drahoty. Zlostne fučí a beží 
preč. Lenže ježko vie, že o chvíľu to už nebude pravda a ježura 
bude bežať len tak rýchlo, aby ju dobehol. Výsledkom tejto 
naháňačky sú mladé ježuliatka. 
        Vŕta vám v hlave, či sa narodia v pichľavom kožúšku ? Novorodenci sú slepí a hluchí. 
Na ružovom chrbátiku majú hrbolčeky, ktoré onedlho puknú, a objavia sa biele mäkké 
pichliačiky. S ježkami rastú a tvrdnú. 
 
Jún 
 
         Je to mesiac červených jahôd, čerešní, rozkvitnutých divých makov a sviežej zelene. V 
tomto mesiaci je najkratšia noc a najdlhší deň. Spev vtákov už utícha. Teraz majú plné zobáky 
práce, lebo mláďatá už pýtajú jesť. Spevavce prídu na svet holé, slepé, rodičia ich musia 
kŕmiť aj zohrievať, pokým im nenarastie perie. 
         Jún je posledným mesiacom školského roka, už sa tešíte na prázdniny. Iba Medard ich 
svojou kvapkou, čo štyridsať dní  kvapká, môže pokaziť.  
         Dúfajme, že tomu tak nebude a že si užijete krásne slnečné a teplé prázdniny pri vode, 

v lese, na výletoch, ktoré k prázdninám patria. Nezabudnite si dávať 
pozor, aby sme sa v septembri opäť stretli všetci a zdraví. Tak 
 
 
 

Hurá na prázdniny! 



 

  

                                             

 

 

      

            

 

 

 

 

 

 

                                       Lacko Hulko, C 2 variant     

                                                                                        

Mária Maruniaková, C 3 variant                                            Lacko Hulko, C 2 variant                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dávid Máčada, 2. A                                                                  Ľubo Kožuch, 5. A 

                                                                                              

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jana Tajcnárová, 7. A                                                                Majka Oláhová,  6. B  



 

NEHÁDAJ SA,  

UHÁDNI! 
SSSS 



                          
 

 

Príde Jarko domov a mamička zalomí rukami: 

„Čo si prosím Ťa robil? Šaty máš samú dieru!“ 

„Hrali sme sa na obchod a ja som bol ementál.“ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Kenguria mama si vyberie z vaku neposlušné mláďa a začne ho biť po zadku: 

„Koľkokrát Ti mám hovoriť, že sa v posteli nemáš hrať so zápalkami?“ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Jedného dňa sa pýta dcéra mamičky:  

„Mami, prečo máš niektoré vlasy biele?“ 

„To je z Tvojho hnevania. Vždy, keď niečo vyvedieš, zbelie mi jeden vlas.“ 

„A mami, prečo má stará mama bielu celú hlavu?“ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

„Čo robíš, Peťo?“                                                    

„Celkom nič, Feri.“ 

„Tak to Ti prídem odpoludnia pomôcť.“ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

„Vladko, zhasol si svetlo v detskej izbe?“pýta sa mamička. 

„Samozrejme, mami. Vypínač som stisol radšej dvakrát – pre istotu...“ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

„Prečo si dal na bránu ceduľku POZOR PES, keď máš také milé malé šteniatko?“ 

pýta sa Paľko kamaráta. 

„Bojím sa, aby ho niekto nezašliapol.“  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 

 

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieto práce vytvorili naši zruční deviataci. 



 

 

 

 

 

 

„Ako to, že si dostal z matematiky päťku?“ 

- pýta sa otec Ferka. 

„No, keď učiteľ nemal ...(tajnička – 6 písmen).“ 

 
 

S   T   A   R  O  S  Ť   D   A 

T   A   T   E   V  Y   K  D   R 

U  O  P   A  Ť   K   A   O  A     

R   Ň   T  M  S  R   L   H   T 

Í    E    S  K   O  B   A  A  U  

C   M  L   P   L   K  M  D  D 

E   E    B  E   Z   A   Á    N  E  

P   R   A  M Z  O   R    É   R 

 
DOHAD – KALAMÁR – KOMPAS – KYVETA – PORADA – 

REDUTA – REMEŇ – ROZMAR – SKLEP – SKOBA – STAROSŤ – 

SVATEC – TURÍCE – VKLAD – ZAMAT – ZELER – ZLOSŤ. 

---------------------------------------------------------------------------------- 

 
Milí žiaci ! 

 Prajem Vám krásne prázdniny a aby ste si užili ešte viacej  zábavy,  ako v našej „zábavnej 

školičke.“  Za celú redakčnú radu sa s Vami lúči,  no v septembri sa zase  na Vás teší,  pani 

učiteľka Čierna. 

 



  
 
 
Opäť sa končí ďalší školský rok a o pár dní sa začínajú vytúžené letné 
prázdniny. Spojovníček sa spýtal našich žiakov, na čo sa najviac tešia a prečo? 

 
 Lebo s mojím tatom pôjdem do Bulharska. Budeme sa kúpať v mori  

     a hľadať mušle s perličkami. Budeme sa voziť na delfínoch. 
Braňo B., 4. A  

 Teším sa, že budeme mať prázdniny. Teším sa na leto a keď pôjdeme do 
Talianska k moru a do Francúzska k sestre. Budem s mojou neterou, ktorú 
mám veľmi rada. 
Boženka S., 3. A  

 Môžem dlhšie spávať a môžem byť dlhšie vonku. 
Tomáš M., 4. A  

 Ja sa teším na leto a do Talianska a do Francúzska a ešte na kúpalisko 
s kamarátmi. 
Sandrika S., 3. A  

 
 

 
Ja sa teším na leto, lebo chodíme na kúpaliská, do tábora a cestujeme. 

Najradšej mám leto, lebo vonku sa hráme. Teším sa do tábora a možno aj do 
Talianska a ešte si môžeme dať sukne a tilka. Môžeme chodiť na jazerá, ale ja 
mám najradšej kúpalisko Družba. Vonku chodia ľudia a nie ako v zime, že 
musia nosiť teplé kabáty. V zime nemôžeme chodiť von, lebo onezdravíme. 
Vonku v lete porat ožije svet. a som rada , že začína leto. Pekne vtáčiky sa rodia 
a spievajú. Ľudia sa radujú. 
Veronika S., 4. A  
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