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Namiesto úvodníka 
 

Na tomto mieste sa Vám mala prihovoriť naša šéfredaktorka. Ona ale nemá tento rok na časopis čas. 

Keby bola u nás zamestnaná, nedostala by plat a pravdepodobne by sme sa s ňou  rozlúčili.  

Keď sa na niečo dáme, mali by sme vytrvať. Ak sa prihlásime na  krúžok, patrí sa, aby sme tam 

chodili a ak náhodou nemôžeme prísť, mali by sme to pánovi učiteľovi alebo pani učiteľke povedať. 

Začala sa posledná štvrtina školského roka. Vonku je pekne a Vám sa učiť nechce. Ale skúste ešte 

vydržať  a plniť si svoje školské povinnosti tak, aby Vaše vysvedčenie bolo čo najlepšie. Deviataci 

ukážu vysvedčenie na strednej škole, na ktorej začnú od septembra študovať. Ôsmaci, siedmaci 

a šiestaci budú  mať známky zapísané na prihláške na strednú školu. Aj ostatní chcú mať vysvedčenie 

čo najlepšie – budú ho ukazoať príbuzným a známym a určite sa zaň nechcú hanbiť. Ale samozrejme 

neučíme sa len pre dobré známky. Za nimi sa skrýva náš prístup k povinnostiam a všetci chceme byť 

vzdelaní, aby sme sa mohli  dobre uplatniť v živote.   

 PRAJEME VÁM VEĽA SÍL A ÚSPECHOV V POSLEDNÝCH DŇOCH ŠKOLSKÉHO ROKA !     

       

                                                                                                               AS 

 
  
 

Požiar vo Vikartovciach 

Stodoly horeli na Nový rok vo Vikartovciach v okrese 

Poprad. 

O 3.21 h došlo k požiaru deviatich stodôl, ktoré zhoreli 

do tla. Rovnako aj rôzne predmety, ktoré mali majitelia 

uskladnené a dva prívesné vozíky. Na štyroch rodinných 

domoch v blízkosti požiaru popraskali od sálavého tepla 

sklenené tabule. 

V súvislosti s požiarom vznikla 15 osobám škoda 32-tisíc eur. 

Prípad dokumentujú, príčinu aj okolnosti požiaru zisťujú 

policajti Obvodného oddelenia Policajného zboru v Hranovnici, 

informovala krajská policajná hovorkyňa Magdaléna Fečová.  

 

 

                                                                                                                       DadulQa 
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Vymenia materskú za základnú školu 
 

2.2.2010 od 11:30 hodiny prichádzali do 1. triedy deti v sprievode rodičov. Možno mali trochu strach, 

čo ich čaká, ale určite sa aj tešili, že budúci rok už budú chodiť do veľkej školy. V tento deň sa konal 

totiž  zápis do 1. ročníka. 

Detičky sa určite prestali báť, keď vošli do triedy a zbadali tam svoju pani učiteľku Silviu. Pekne 

recitovali, spievali a odpovedali na otázky, ktoré im ich pani učiteľka dávala. 

A my sme zisťovali, či majú dobrú výslovnosť, či vedia to, čo by mal  budúci prváčik vedieť. A vedia. 

Nakoniec ich potešil náš malý darček – pastelky, omaľovánka a lízatko. Všetci si môžu začať 

nakupovať veci do školy. Zápisu sa zúčastnilo 17 detí.     AS 

 

 

                 
 

Rozhovor s Filipom Glejdurom 

 
1. Nedávno /15.1./ sa naši žiaci zúčastnili stolnotenisového turnaja, ktorý sa konal u nás    

     v telocvični. Čo to bol za turnaj a kto reprezentoval našu školu ? 

     - Bol to okresný stolnotenisový turnaj a zúčastnil som sa na ňom ja, Ján Puška, Samo      

      Fendek a Martin Chlebovec /všetci 9. ročník/. 

2.  Koľko zápasov si hral Ty a ako si dopadol ? 

     - Ja som hral dva zápasy, jednu dvojhru a jednu štvorhru so Samom. V obidvoch zápasoch     

     ťahal Svit za kratší koniec. Jednoznačne sme boli lepší. 

3. Ktorý zápas bol pre Teba najťažší a prečo ? 

     -  Pravdupovediac asi žiadny, pretože všetci naši hráči vrátane mňa dominovali. 

4. Ako dopadla Šuňava na tomto turnaji ? 

     -  Naši žiaci dopadli veľmi dobre. Za celý turnaj sme neprehrali ani jeden set. Síce boli     

    niektorí chlapci zo Svitu starší ako my, ale my sme mali viac skúseností. Nakoniec už len   

    poďakujem mojim spolužiakom za veľmi dobre zvládnutý turnaj. Vyhrali sme ho. 

Ďakujem za rozhovor ! 

   Nemáte za čo, aj nabudúce.                AS 

/ Poznámka autora : Filip bol v tomto rozhovore naozaj neskromný. Ale treba povedať, že 

naši hrali dobre.  O pár dní hrali chlapci v Poprade a tam s Matejovcami prehrali/. 
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Minulý rok sa to osvedčilo, tak aj tento rok sa tradičný fašiangový karneval konal v našej telocvični. 

Videli sme krásne masky, ktoré si pripravili deti sami alebo tým menším určite pomohli rodičia. 

Niekedy naozaj stačí dobrý nápad a zaujímavá maska je na svete a nie je vôbec nákladná. Oceňujeme, 

že ani  starší žiaci sa na karneval nevykašľali a nebolo „pod ich úroveň“ prísť v maske. V piatok 

 5. februára sa tancovalo a súťažilo. Rodičia pripravili pre deti malé občerstvenie a bola aj tombola. 

Do tanca vyhrávali naši bývalí žiaci – už tradične. 

Karneval sa vydaril a my sa už tešíme o rok !      AS 

 

               
 

 
 

Dňa 11.2.2010  sme sa boli pozrieť na našich spolužiakov. Divadelníci mali poslednú 

generálku pred premiérou na Divadelnej Šuňave. Predstavenie, ktoré nám zahrali sa volalo 

„Medovníkový domček verzus Domček z medovníka“. Nacvičila ho so žiakmi naša pani 

riaditeľka. Moderná verzia rozprávky o Jankovi a Marienke sa nám všetkým veľmi páčila. 

A nevadí, že cez víkend na súťažnej prehliadke nezískalo toto predstavenie žiadnu cenu. 

Videli sme, že máme na škole talenty, ktoré možno raz nadviažu na nedávne divadelnícke 

úspechy Šuňavy.                                                       AS 

 

  Tieto a iné kulisy zhotovili šikovní deviataci. 
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Rozhovor s pani učiteľkou Mgr. Darinkou Vojtekovou 

1. Ako sa Vám páči na našej škole?   - Som tu spokojná, prežila som tu pekné tri roky. 

Výborný učiteľský zbor a dobrí žiaci. 

2. Na ktorých  školách ste učili? - ZŠ-ŠTRBA   a ZŠ s MŠ – Letná Poprad 

3. Ktorá trieda je najlepšia? - Každá trieda je dobrá, ale v niečom inom. 

4. Boli ste niekedy triedna učiteľka? - Bola som stále triednou učiteľkou. 

5. Koľko máte rokov? - 61 . 

6. Kedy prestanete dávať zlé známky? - Keď sa žiaci budú dobre učiť. 

Ďakujeme za rozhovor ! 

Tina a Aja 

 

 

 

 

 

 
Právo usporiadať zimné olympijské hry v roku 2010 dostal kanadský Vancouver. Na ZOH vo 

Vancouveri a horskom stredisku Whistleri sa zúčastnilo 2500 športovcov z  82 krajín. Slovensko 

vyslalo najväčšiu výpravu v histórii ZOH: 73 športovcov a 68 členov vedenia výpravy realizačných 

podporných a technických tímov jednotlivých športov. Na Vancouver vrhla tieň tragická smrť 

gruzínskeho sánkara Nodara Kumaritašviliho počas piatkového tréningu pred samotným začatím 

ZOH. Vlajkonosičom slovenskej výpravy na otváracom ceremoniáli sa stal hokejista Žigmund Pálffy. 

ZOH otvorila guvernérka Kanady Michaelle Jeanova. Olympijsky sľub za športovcov zložila kanadská 

hokejistka Hayley Wickenheiserová. Za rozhodcov zložil sľub kanadský rozhodca 

v rýchlokorčuľovaní na krátkej dráhe Michel Verrault.  

Slovensko nastúpilo ako 70. z  82. krajín. olympijskú pochodeň na plochu štadióna priniesol na 

vozíčku Rick Hansen, mnohonásobný zlatý paralympijský medailista v maratóne vozičkárov. 

Olympijský oheň zapálila štvorica kanadských legiend: hokejista Wayne Gretzky, lyžiarka Nancy 

Greeneová, rýchlokorčuliarka Catriona LeMayDoanová a basketbalista Steve Nash. Medailovú 

bilanciu krajín vyhrala Kanada ziskom 14 zlatých, 7 strieborných a 5 bronzových medailí. Slovensko 

obsadilo 17. miesto ziskom 1 zlatej, 1 striebornej a 1 bronzovej medaily. Pre Slovensko to bola 

najúspešnejšia olympiáda v histórii. Získali sme kompletnú zbierku medailí: Anastazia Kuzminová 

získala zlatú medailu v biatlone - šprinte na 7,5 km a striebornú medailu v stíhacích pretekoch na 10 

km a Pavol Hurajt (zo Štrby) získal bronzovú medailu v disciplíne preteky na 15 km s hromadným 

štartom a zemiakovú medailu (4.miesto) pridali naši hokejisti. Naše hokejistky obsadili posledné 8. 

miesto. 
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Dôležitá skúška 
V stredu 10.3.2010 skladali deviataci svoju prvú dôležitú skúšku. Konalo sa 

celoslovenské testovanie deviatakov z matematiky a slovenského jazyka. 

Oproti minulému roku mali na matematiku trochu viac času, čo určite všetci 

ocenili. Mali čo robiť do poslednej minúty. So slovenčinou boli hotoví skôr. 

Keď sme sa ich na záver opýtali, ktorý predmet bol ťažší, väčšina odpovedala, 

že práve slovenčina. Ešte v ten istý deň si prešli všetky úlohy s pani riaditeľkou 

a tak už hneď každý vedel, kde urobil chybu. Matematiku si skontrolujú určite 

tiež v najbližších dňoch. 

Výsledky testovania sme sa dozvedeli  v apríli. V matematike dosiahli naši 

žiaci priemernú úspešnosť 67,4% /celoslovenský priemer bol 60,1%/ 

a v slovenskom jazyku a literatúre 63,5% / celoslovenský priemer bol 67,6%/. 

Štyri žiačky dosiahli úspešnosť 100% aspoň z jedného predmetu, jedna žiačka 

dokonca z obidvoch. Ako škola sme dosiahli najlepšie výsledky v histórii 

testovania.   Výsledky sú jedným z rozhodujúcich kritérií pre prijatie na strednú 

školu.              VP 

 

       
 

Neobyčajná nástenka 
 

Možno ste si všimli na dolnej chodbe oproti piatemu ročníku nástenku. 

Obyčajne býva určená informáciám výchovného poradcu, ale v marci sa 

zmenila. Deviataci sa takouto formou chceli s nami rozlúčiť a oznámiť nám, na 

ktorej strednej škole ich budúci rok nájdeme. Keďže sa s nástenkou tento rok 

veľmi poponáhľali, nájdu sa tam nie celkom aktuálne informácie. Prihlášky na 

strednú školu  sa podávali 10. apríla a ešte sa čo to zmenilo. Ale nie o tom 

chcem písať. Talentovaná Michalka Cvanigová nakreslila portréty všetkých 

žiakov a nakreslila ich nádherne. Dokonale sa podobajú originálom. Ak ste tak 

ešte neurobili, choďte sa tam pozrieť. Stojí to za to.          AS 
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Naša škola sa pravidelne zúčastňuje recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Najprv sa recituje v triedach, potom 

víťazi zastupujú svojich v školskom kole. To tohtoročné sa konalo 18. marca v 9. ročníku, deviataci bolo diváci. 

Najprv recitoval triedni víťazi z prvého stupňa, potom tí starší. Porota v zložení  p. riaditeľka, p. uč. Mgr. 

Vojteková a p. uč. Ing. Skokanová hodnotili, či si súťažiaci vybrali vhodný text, či sa ho pekne naučili a či vedeli 

pekne pozerať do publika, alebo na svoje topánky. Hodnotila sa zvlášť poézia a zvlášť próza. Víťazi jednotlivých 

kategórií postúpili na obvodné kolo do Popradu. Boli to : Lucka Chlebovcová – 2. ročník, Janko Závacký – 4. 

ročník a Barborka Capová – 9. ročník. Barborka vyhrala svoju kategóriu aj tam a postúpila na okresné kolo. 

V ňom síce nevyhrala, ale rozhodne zaujala. 

Recituje sa ale aj v nemeckom jazyku. Na okresné kolo šli reprezentovať školu z 9. ročníka a Radovan Zajac zo 

7. ročníka. Radovan v silnej konkurencii obsadil krásne druhé Deniska Jurčová miesto. 

VŠETKÝM ÚSPEŚNÝM RECITÁTOROM BLAHOŹELÁME !   AS 

 

                                    
 

 

 
Je vám veľmi teplo ??? keď áno tak si  urobte   zmrzlinovo- ľadový pohár.  

Potrebujete na to : nejaký džús , sáčok , držiak na ľad , valček  a pohár . 

Zoberte džús a nalejte ho do držiaka  na ľad,  dajte ho do mrazničky a čakajte .  

Vyberte ľad a dajte ho do sáčka a rozklepte ho  valčekom . 

Dajte ho do pohára a už je to hotovo .  
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Čo potrebuješ na chov ANDULKY:                               
                                                                        

-klietku, brusný papier, drobný štrk, kŕmidlo, napájaciu fľašu, bidielka,                                                

  kefu na bidielka, potravu: zmes semienok,  čerstvú zeleninu, prosný klas, 

sépiovú kosť, 

  minerálnu tyčinku, hrubý piesok,  vitamínové kvapky, sprej proti 

roztočom, hračky, 

  svorku na zachytávanie sépiovej kosti  a prosného klasu o mriežku klietky. 

                                                         

                                                      KLIETKA 

 

Vyberte si tú najväčšiu klietku,  akú si môžete dovoliť a na akú máte miesto. Ideálna veľkosť 

pre dve andulky je asi  91 x45 x45 cm, pre jednu andulku asi dve tretiny tejto veľkosti.     

 

 

 

 

 

 

Andulky ťažko znášajú nedostatok spánku. Prikryte teda večer klietku ľahšou 

látkou. Mala by stlmiť svetlo. Ale vták by nemal byť v úplnej tme. (Presvedčte sa či andulka 

bude mať dosť vzduchu!) 

     !!! NIKDY !!! 
Nikdy nenechávajte klietku v prievane a pri horúcom radiátore alebo otvorenom ohni. 

Nikdy ju nedávajte do kuchyne, pretože výpary z varenia  andulke  škodia, a keď lieta mimo 

klietky, striehne na ňu priveľa nebezpečenstiev. Nikdy ju nedávajte k oknu. V zime je tam 

chladno  a v lete horúco. 

!!! NIKDY !!! 

Na podlahu klietky pokiaľ nepoužijete brusný papier, môžete pod vrstvu štrku položiť noviny, 

ale nikdy nie farebne tlačené, pretože môžu byť jedovaté. Na bidielka nikdy nepoužívajte 

drevo z tisu- je jedovaté. Najlepšie sú konáriky z ovocných stromov. 

 

Kúpa Andulky 
                                             V akom veku by andulka mala byť? 

Čím mladšia, tým lepšie. Už šesť mesačná andulka sa ťažko dá skrotiť. Najlepší vek je asi , 

                               šesť týždňov. Ledaže by ju skrotil už sám chovateľ. 

Ako rozoznať samičku od samčeka? 

Nadnozdrie dospelého samčeka je jasné modré a samičky hnedé. Výnimkou však je Strakatá                                          

andulka a Lutinská andulka, ktoré majú nadnozdrie jasné ružové. 

 

 

Pokračovanie v budúcom čísle.                            Mimča 
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Vysoké Tatry 
Pohorie Vysoké Tatry sa nachádza na severnej časti Slovenska, na hranici s Poľskom. V roku 1949 boli 

vyhlásené za prvý národný park na Slovensku (TANAP) a roku 1993 boli spolu s poľskou časťou Tatier 

vyhlásené organizáciou UNESCO za "Biosférickú rezerváciu Tatry".  

    Vysoké Tatry vznikli v treťohorách zdvihom žulového masívu nad úroveň terénu a súčasnú podobu nadobudli 

činnosťou ľadovcov v štvrtohorách. Touto horotvornou činnosťou vznikli charakteristické skalné vrcholy 

(Gerlachovský štít, Kriváň, Rysy, Lomnický štít), hlboké ľadovcové doliny (Mengusovská dolina, Veľká a Malá 

Studená dolina), morény a plesá (Štrbské pleso, Skalnaté pleso).  

    V oblasti sa nachádzajú obce s historickými pamiatkami (Kežmarok, Spišská Sobota, Poprad) a turistické 

strediská (Starý Smokovec, Štrbské Pleso, Tatranská Lomnica, Ždiar) s možnosťou ubytovania. Z ubytovacích 

stredísk je možné robiť celodenné výlety do širšieho okolia (Nízke Tatry, Pieniny, Slovenský raj, Levoča, Chrám 

sv. Jakuba, Spišský hrad, Plesy). Najvyšší štít Vysokých Tatier a Karpatského oblúka je Gerlachovský štít.. 

Masív Gerlachovského štítu je pre svoju členitosť,  množstvo žľabov a rebier orientačne veľmi náročný. Z 

turistického hľadiska výstup na vrchol, i keď je sprístupnený z dvoch smerov železnými reťazami, patrí k 

najťažším výstupom v Tatrách. Pre horolezcov je príťažlivá jeho V a JZ stena, ktoré poskytujú lezenie 

neobvyklej dĺžky prevažne v pevnej skale. Známy a populárny vrchol Vysokých Tatier je Lomnický štít. Jeho 

trojhranná štítová pyramída vysoko prevyšuje okolie. Tvorí ukončenie dlhého JV hrebeňa, ktorý vo Vyšnej 

Baranej strážnici vybočuje z hlavného hrebeňa. Z Lomnického štítu vybieha na S a SV krátky, ale veľmi členitý 

a exponovaný Vidlový hrebeň cez Kežmarskú štrbinu na Malý Kežmarský štít. Na J a JV spadá spočiatku strmo, 

potom pozvoľna Lomnický hrebeň, ktorý oddeľuje Malú Studenú dolinu od Skalnatej doliny. Na štít vedie visutá 

lanovka. Na vrchole pracovisko SAV. 
Tina a Aja 

/Poznámka: aj  tieto a iné zaujímavé informácie sme sa dozvedeli na besede s pánom Františkom Mrázikom, členom Horskej 

služby dňa 31. marca. Besedy sa  zúčastnili žiaci 6.-8. ročníka/. 

 

 

 

 
 

                                                            Hádanky 
Keď ho vyhodím, biele je, keď dolu spadne, žlté je. 

(vajce ) 

 

Hoc má dlhú bradu, 

nevie ti dať radu. 

(koza ) 

 

Sedí pani na kláte 

v tmavom, čiernom kabáte. 

(noc ) 

 

Modrý klobúk, čo celý svet prikryje. 

(nebo )                                                       Saška 

http://www.vysoketatry.com/tanap/tanap.html
http://www.vysoketatry.com/ciele/gstit/gstit.html
http://www.vysoketatry.com/ciele/krivan/krivan.html
http://www.vysoketatry.com/ciele/rysy/rysy.html
http://www.vysoketatry.com/ciele/lstit/lstit.html
http://www.vysoketatry.com/ciele/medolina/medolina.html
http://www.vysoketatry.com/ciele/vsdolina/vsdolina.html
http://www.vysoketatry.com/ciele/msdolina/msdolina.html
http://www.vysoketatry.com/ciele/msdolina/msdolina.html
http://www.vysoketatry.com/ciele/jspleso/jspleso.html
http://www.vysoketatry.com/ciele/skpleso/skpleso.html
http://www.vysoketatry.com/obce/kezmarok/kezmarok.html
http://www.vysoketatry.com/obce/ssobota/ssobota.html
http://www.vysoketatry.com/obce/poprad/poprad.html
http://www.vysoketatry.com/obce/ssmokovec/ssmokovec.html
http://www.vysoketatry.com/obce/ospleso/ospleso.html
http://www.vysoketatry.com/obce/tlomnica/tlomnica.html
http://www.vysoketatry.com/obce/zdiar/zdiar.html
http://www.vysoketatry.com/ubytovanie/ubytovanie/ubytovanie.html
http://www.slovenskyraj.sk/vylety/vylety.html
http://www.nizketatry.com/
http://www.pieniny.sk/
http://www.slovenskyraj.sk/
http://www.slovenskyraj.sk/vylety/levoca/levoca.html
http://www.chramsvjakuba.sk/
http://www.chramsvjakuba.sk/
http://www.spisskyhrad.sk/
http://www.slovenskyraj.sk/vylety/plejsy/plejsy.html
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1. V ktorom meste sa konali posledné olympijské hry? 

a / Tokio     b / Vancouver      c / Londýn 

2. Aké je hlavné mesto štátu Holandsko? 

a / Amsterdam      b / Lisabon       c / Oslo 

3. Koľko má Slovensko medailí z olympiády vo 

Vancouveri? 

a / 3          b / 4            c / 1 

4. Aká je vlajka štátu Monako ? 

a/                                                     b/ 

            c/ 

   

 

 

           
    

5. Kto vyhral hokejový turnaj mužov na ZOH vo Vancouveri? 

a / Kanada         b / Rusko       c / Švédsko 

6. Ktoré skončilo Slovensko na tomto turnaji ? 

a / 3.           b / 6.              c / 4. 

                                                                                               Maťa 
Riešenie : 1b, 2a, 3a, 4a, 5a, 6c 

 

 
 

Algoritmus je stručný postup riešenia domácej úlohy. 

    Zlomok vylomíme dvoma. 

       Neandertálec žil v Neandrtálii. 

            V Číne vynašli geomatematiku. 

                  India vznikla pri rieke India. 

                     Atentátnici spáchali samovraždu, lebo boli vo vodotesnom priestore. 

                         Cyril a Metod boli slovenskí zvierozvanovia. 

                             Pračlovek sa živil lovom lesných plodov. 

 

 

        ( Maťa ) 
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Výber mačky 

1.   PREČO MAČKU?                               2.   MAČKA ALEBO KOCÚR?         

Mačka je ideálnym domácim                           Skôr ako sa rozhodnete, zvážte       

zvieratkom. Postará sa o zábavu, je než-      odlišnosti medzi mačkou 

ná a až prekvapujúco samostatná , hoci       a kocúrom. Mačka je o čosi  

tak ako iné domáce tvory vyžaduje                poslušnejšia a prítulnejšia. 

starostlivú opateru.   

                       3.   MAČIATKO ALEBO MAČKA? 

                             Mačiatko vyžaduje väčšiu 

                              starostlivosť  ako dospelá mačka. Je 

                              veľmi hravé a zvedavé, a tak naň 

                              treba väčšmi dozerať. 

 

Základná výbava 

- miska na vodu 

- miska na jedlo 

- krytá miska 

- hračky 

- hrebeň                                                                                                                               

                                                                         DaduliQ 
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Nádherná expozícia nezobrazuje iba Kristovo narodenie v meste Betlehem a jeho život, ale aj dejiny 
slovenského národa. Scéna Božieho narodenia sa nachádza uprostred diela a je zaclenena do obce 
Rajecká Lesná. Okolo nej sú zastúpené všetky slovenské regióny svojimi najznámejšími miestami a 
pamiatkami. Hrady Devin, Bratislava, Trencin, Orava, katedrály v Nitre, Trnave, Spišskej Kapitule, 
Košiciach a daľsie. V pozadi sa týci Kriáaň, jeden z tatranských štítov, ktorý je symbolom slovenskej 
krajiny. 
Celé dielo je 8,5 m dlhe, 2,5 m široke a 3 m vysoké. Spolu je tu rozmiestnenych cca 300 postav, z 
ktorych sa olovica pohybuje . 
Slávnostné verejné otvorenie sa uskutočnilo 26. novembra 1995, kedy bola sprístupnená prvá cast - 
oblasť Stredoslovenského kraja, pričom v nasledovných dvoch rokoch sa dielo skompletizovalo 
doplnením Západoslovenského a Východoslovenského kraja. 
Súčasťou budovy Slovenského Betlehemu je Galéria na prvom poschodi, kde su vystavené 
drevorezby vyznamných rajeckých rezbárov, ako Briestensky, Veselý, Bača. 

 

 

 

 

        

 
 

Rozšifruj vetu ukrytú v číslach! 

 
A = 1    K = 20    V = 28  

B = 9    L = 15    X = 26 

C = 3    M = 12                Y = 41 

D = 8    N = 7    Z = 27 

E = 4    O = 19    Č = 39 

F = 2    P = 6    É = 48 

G = 22    Q = 30    Á = 50 

H = 13    R = 14    Š = 60 

CH = 18   S = 17    ô = 64 

I = 5    T = 34    Ú = 61 

J = 10    U = 11  

 
7,5,39,  7,5,4,  10,4,  34,1,20,48,  9,4,27,7,50.8,4,10,7,48,  1,9,41,  17,12,4,  7,4,7,1,60,15,5,   

8,64,28,19,8,  7,1,  7,19,28,61,  7,50,8,4,10. 
         ( MATA) 
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VTIPY 
 
Vrchný sa nakloní a šepká zákazníkovi: -Verte tomu, že u nás sa budete cítiť ako doma! 

-Azda tu tak dobre varíte?  -Nie, ale máme tu strašne sprostú a drzú čašníčku... 

                         ––––––––––––––––––––– 

Prídu manželia s autom na pumpu. 

Pumpár hovorí: - Vidím, že máte nové auto. 

Manželka sa spýta manžela: - Čo hovorí? 

Manžel odpovie: - Hovorí, že máme nové auto. 

Potom pumpár povie: - Podľa ŠPŽ-ky vidím, že ste z Košíc. 

Manželka sa spýta: - Čo hovorí? 

Manžel odpovie: - Hovorí, že sme z Košíc. 

Pumpár povie: - Viete, ja som poznal jednu ženu z Košíc, bola blbá, nevedela variť. 

Manželka sa spýta: - Čo hovorí? 

Manžel odpovie: - Hovorí, že ťa pozná. 

                          ––––––––––––––––––––––––– 

Veľké dopravné lietadlo Boeing 747 Jumbo Jet je už plné ľudí. Všetci sa uvelebujú vo svojich kreslách. Pri 

zadných dverách sa zrazu spustí nejaký povyk. Uličkou medzi cestujúcimi kráča do pilotnej kabíny prvý pilot. 

Má na očiach čierne slepecké okuliare a bielou paličkou si oťukáva cestu. Za ním druhý pilot, taktiež v 

slepeckých okuliaroch a s paličkou. Cestujúci sa na to pozerajú ako vo sne. Niekto prehodí: 

- To bude vari nejaký fór... 

BrrrrZZZZZZzzzzzzZZZZZ... 

Nabiehajú motory a lietadlo sa dáva do pohybu. Cestujúci sú už skutočne nervózni, noria sa do kresiel a ani 

nedýchajú. Lietadlo zrýchľuje, už by malo byť vo vzduchu, ale nie je. Blíži sa koniec štartovacej dráhy. Ktosi to 

už nevydržal a začal jačať. Po sekunde jačí strachom celé lietadlo. V tom momente sa lietadlo zdvihne a odlepí 

od zeme. Slabšie nátury už vracajú... A v pilotnej kabíne hovorí prvý pilot druhému: 

- Kolega, mám také obavy, že jedného dňa tí vzadu nezačnú včas jačať a všetci sa tu pozabíjame. 

                        –––––––––––––––––––––––– 

Na potápajúcej sa lodi pribehne vydesený pasažier ku kapitánovi a s hrôzou v hlase sa ho pýta: " Ako 

ďaleko je najbližšia pevnina? "  

Kapitán odpovie: " 2 míle. " 

Cestujúcemu sa viditeľne uľaví a hovorí: " No to je skvelé, a ktorým smerom? " 

Kapitán odpovie: " Smerom dole. " 

                         ––––––––––––––––––––––––- 

- Mám novú prácu, spravujem sieť v NBÚ. 

- A koľko ti platia? 

- Nič, zatiaľ o tom nevedia.                                 Maťa                                                                                                                                      

 
 

 
 

 

Okrúhly, lesklý je  Nenosí šaty na sebe,   Je to domček malý, 

každého nakŕmi  ale vnútri v bruchu.   v lete sme v ňom spali, 

a sám sa nenaje.  Nemá rada mokrý kúpeľ,  keď sme boli na výlete. 

Čo je to?   len prachovku suchú.   Ak ste vnútri, nezmoknete. 

( Tanier )   Čo je to?    Nie je z tehál, ale z látky,  

    ( Skriňa )    stáť v ňom môže, 

          kto je krátky. 

         Čo je to? 

         ( Stan ) 
Mať 
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                   PRÁZDNINY                   VEDECKÝ ZÁZRAK 

 

 Prázdniny, prázdniny                    Máme v triede jednu Katku. 

            či len túžim za nimi!                     Múdra hlava, rozum dáva, 

                                                                  skrátka zázrak pre vedu. 

             Prázdniny, prázdnin                    ( Lebo vždycky jednu látku 

             S bazénikmi plnými.                     učieva sa dopredu ) 

   

   Prázdniny, prázdniny, 

              Čakám na ne od zimy.    

  

                  (Maťa)      

 

   

    

 

 

 

Bolo ráno 30. 6. Lucia ráno vstala a uvedomila si že dnes je posledný školský deň. Umyla sa 

a obliekla si ružové minišaty a doplnky ktoré mala aj na koncerte. Naraňajkovala sa a šla 

najprv do kostola a potom do telocvične. Po omši sa 

stretla so svojimi kamarátkami a spolu šli do 

telocvične kde prebehol rozlúčkový program 

a príhovory. Potom sa išlo do tried po vysvedčenia 

a odcenenia pre najlepších žiakov. Lucia sa stala 

najlepšou žiačkou svojej triedy a bola na to patrične 

hrdá. Keď prišla domov a podala vysvedčenie mamke 

jej mamka skríkla od hrôzy. 3 2 4 3 Lucia kde si 

takéto známky nachytala??? To preto že vždy čítaš!!! 

Lucia jej vytrhla vysvedčenie z rúk a pozrela sa na 

meno. Mami to nie je moje ale môjho spolužiaka čo 

sedí so mnou v lavici. No veď preto. Choď ho hneď 

vymeniť. Keď mamka uvidela Luciine vysvedčenie 

trošku sa upokojila a povedala jej že aj jej súrodeci 

mali dobré vysvedčenie a za odmenu pôjdu na 

kolotoče. Lucia sa prezliekla učesala a zbehla dolu 

pretože jej izba bola na prvom poschodí. Vyrazili. 

Katka celú cestu mrnčala aby šli aj do zoo a tak sa 

mamka nakoniec dala obmekčiť a povedala že pôjdeme. Na kolotočoch bolo perfektne. Lucia 

si vyskúšala tri a veľmi sa jej páčili. Potom boli vo veľkej zoo. Keď prišli domov, Lucia sa 

poďakovala mamke za perfektný výlet a šla do svojej izby. Aj preto sa oplatí dobre sa učiť 

a nosiť zo školy samé dobré známky v žiackej knižke, ale hlavne na vysvedčení. 

        ( Maťa) 
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