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A sme tu opäť v novom školskom ro-
ku 2016/2017. Určite ste si užili 
letné prázdniny tak ako my, nazbie-
rali kopec zážitkov a spoznali veľa 
nových ľudí.                          
Celý prvý polrok ubehol veľmi rých-
lo, napriek tomu  sme zažili  veľa 
školských akcií, výletov, výstav, 
športových súťaží... a o všetkých 
Vám prinášame zaujímavé postrehy a 
informácie.               
Na stránkach tohto čísla časopisu si 
môžete prečítať niečo aj o tohto-
ročných novinkách, nájdete v ňom 
zábavu  aj rôzne zaujímavosti. Stačí 
len začať čítať.  Dúfame, že Vás 
Školák ani teraz nesklame a všetci si 
v ňom nájdete niečo zaujímavé..       
          Vaša RR 

Kaja, Ela, Saša, Nika, Ema, Mery, Vanes 

Pani učiteľka, chystáte sa odletieť 
na metle? 

Pán učiteľ je 
fajn, väčši-
nou je s ním 
aj zábava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nielen pani učiteľka, 
aj my si užívame 
krásny slnečný deň  
na klzisku 
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 Pani učiteľka,v našej škole učíte prvý rok. Ako ste 
zatiaľ spokojná so žiakmi? 

Samozrejme, so žiakmi som spokojná. Zvlášť s 
tými, ktorí sú šikovní a majú snahu sa niečo nové 
naučiť. 

 Prečo ste sa rozhodli stať sa učiteľkou? Čím ste 
chceli byť, keď ste boli malá? 

Chcela som byť naozaj všeličím, ale  v detstve 
som sa často s bratom hrávala na učiteľku a žia-
ka. A keďže odmalička som vyrastala v školskom 
prostredí, lebo moji starí rodičia boli učitelia, 
rozhodla som sa stať učiteľkou aj ja. 

 Aké boli vaše naj 
predmety v základnej ško-
le? 

Vždy som mala rada deje-
pis, lebo sa mi ľahko učil. 
Nikdy som nemala rada te-
lesnú výchovu, hlavne beh a 
basketbal. 

 Máte nejaký vtipný záži-
tok zo školských lavíc? 

Na to sa už nepamätám, 
ale spomínam si na vtipnú 
príhodu počas vysokoškolskej praxe. Učila som u 
šiestakov dejepis a jeden žiak mi položil otázku, 
či si v stredoveku varili vyprážaný syr.  
      

Obľúbená farba: ružová 
Obľúbené jedlo:  pizza 
Znamenie v horoskope: býk 

 Ako dlho pôsobíte v našej škole? 
Ste spokojná so žiakmi? 

Kedysi dávno som tu už učila, potom som bola v jazykovej škole 
a znovu som sa vrátila. Žiaci sú úplne super. 

 Keby ste mohli v našej škole niečo vylepšiť, čo by to bolo? 
Vôbec nič, deti sú úžasné, kolegovia tiež. 

 Boli ste dobrou žiačkou? Kedy ste dostali prvú päťku? 
Asi som bola dobrá žiačka a prvú päťku som dostala  
na strednej škole. 

 Pamätáte si nejaký vtipný zážitok  zo a koly? 
Obávam sa, že príliš nepobavím.  

Obľúbená farba: fialová 
Obľúbené jedlo:  cestoviny 
Znamenie v horoskope: váhy 

 Pani učiteľka, 
učíte v našej škole už takmer dva roky. Čo si 
myslíte o našich žiakoch, ako sa vám s nami 

pracuje? 
Vychádzam zo svojich skúseností z viacerých škôl trenčianskeho regiónu a 
môžem povedať, že žiaci sú slušní a dobre sa mi s nimi pracuje. 

 Máte nejaký vtipný zážitok ako učiteľka? Aký? 
Mám ich určite dosť, ale momentálne ma nič vtipné nenapadá.  

 Ktorý predmet ste ako žiačka mali najradšej? 
Telesnú výchovu. 

 Ste triedna šiestakom. Čo si myslíte o ich správaní? 
Sú slušní a vnímaví, aj keď, samozrejme, ich niekedy treba správne usmerniť a vytýčiť  určité hranice. 

 Čo robíte vo voľnom čase? Ako oddychujete? 
Mám rada prechádzky so psom. Rada chodím do prírody na huby, na chatu. . .  

 Chceli ste byť vždy učiteľkou alebo ste mali iné záujmy?  
Vždy som chcela byť učiteľkou, ale pôvodne na 1. stupni—1.-4.ročník. 

 Máte nejaký odkaz pre žiakov našej školy? 
Treba sa pravidelne učiť, aby ste mali čo najlepšie vedomosti a,samozrejme,  
potom aj známky. 

Znamenie: strelec 
Obľúbená farba: fialová 
Obľúbené jedlo: zjem všetko 
Obľúbený film: Forest Gump 

 

Pani, učiteľky, ďakujem za 

rozhovor. Karolína Č. 
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 Navštívili sme Yosemitský ná-
rodný park, ktorý sa nachádza 

vo východnej časti strednej Kalifornie 
v Spojených štátoch. Pre park sú typické žulové skalnaté 

útvary, vodopády. Založený bol v roku 1890 a v ro-
ku 1984 bol uznaný za svetové dedičstvo. Je obľúbeným 
turistickým miestom, ročne ho navštívi viac ako 3,5 milióna 
ľudí, z ktorých väčšina trávi svoj čas v Yosemitskom údo-
lí.  Jeho stredom preteká rieka Merced. Medzi populárne 
turistické miesto patrí skalnatý útvar El Capitan. Tá-
to granitová skala má výšku 1 095 m , je najvyšším monoli-
tom svojho druhu na svete a je obľúbeným miestom pre 
horolezcov. Yosemitské vodopády sú 20. najvyššie na svete, 
spolu majú výšku 739 metrov.  Vrchol zažívajú počas mája 

a je s nimi spojená aj zaujíma-
vá legenda. Domorodci tvrdia, že 
pod Dolným vodopádom, v malom 
jazierku, žijú čarodejnice. Mal tu 
byť iný svet, do ktorého nešťast-

ne vkročila mladá žena. 
Za trest jej dom vietor 
odfúkol priamo do vody, 
spolu s ňou a jej novona-
rodeným dieťaťom.  

Zimný palác 
sa nachá-

dza v Petrohrade, 
v Rusku. Bol postavený v rokoch 1754 –
 1762 ako zimné sídlo ruských cárov.  
Navrhol ho význam-
ný barokový architekt Francesco Bar-
tolomeo Rastrelli ako budovu zeleno-
bielej farby s 1786 dverami a 1945 
oknami. Jeho prvou obyva-
teľkou bola cárov-
ná Katarína Veľká. Palác je 
v súčasnosti súčasťou kom-
plexu budov známeho aj 
ako Štátne múzeum Ermi-
táž, v ktorom sa nachádza 
jedna z najväčších sveto-
vých zbierok umenia. Petro-
hradská Ermitáž je jedným z najväč-
ších a najznámejších múzeí planéty. 
Hoci mnohé fakty z jej histórie a sú-
časnosti sú verejnosti známe, i ona má 
svoje tajomstvá. V rozsiahlom podzemí 
tu žijú už stovky rokov desiatky ma-
čiek-lovcov. Pred hlodavcami slávne 
diela uchránili, nedokázali ich však 
uchrániť pred útokmi vandalov. V roku 
1985 v útrobách Ermitáže vyvádzal 
vandal, ktorému padol za obeť jeden z 

najslávnejších obrazov od Rembrandta. 
Škody na obraze Danae odborníci od-

straňovali dva-
násť rokov! 
Tri milióny expo-
nátov robia z Er-
mitáže Mekku 
všetkých milovní-
kov umenia. A 

vedzte, že pokiaľ by ste chceli každé-
mu exponátu venovať minútu, strávili 
by ste v útrobách Ermitáže bez pre-
stávky šesť rokov. Vystaviť všetky 
exponáty naraz je nemožné - drvivá 
väčšina z nich preto odpočíva v ohrom-
ných depozitároch a na denné svetlo 
sa pozrie len pri časovo obmedzených 
výstavách. I tak sa však vyplatí       
Ermitáž navštíviť.  

Šikmá 
veža v Pise  

Stavba veže so zvonicou 
začala pod vedením architekta 

Bohanna Pisana v roku 1174. Keď 
stavba dosiahla tretie poschodie 
a výšku asi 11 metrov, veža sa na-
klonila na stranu presne o 15 cm. 
Šikmá veža 
je známa aj 
tým, že na 
nej fyzik Ga-
lileo Galilei 
prevádzal 
merania 
a štúdia 
o gravitácii 
a voľnom pá-
de. Na konci 
20.storočia 
už bol sklon 
veľký 4,5 metra.    

Zaujímavosti:         

Taliani vynašli písací stroj, husle, 
klavír, dioptrické okuliare, 
espresso kávovar, zmrzlinový kor-
nútok, teplomer, operu, či príbeh o 
malom drevenom chlapcovi s me-
nom Pinochio 

Taliani priemerne zjedia 25 kg 
cestovín a vypijú takmer 100 litrov 
vína ročne                    

Najstaršia európska univerzita s 
nepretržitou výučbou je Bolonská 
Univerzita, založená v roku 1088    

V talianskej Umbrii je olivový 
strom, ktorý má vraj viac ako        
1 700 rokov 

 

SLOVENSKY RUSKY ANGLICKY TALIANSKY 
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1. Ako sa ti páči v našej škole? 
F.K. V tejto škole je super. Na pred-
chádzajúcej škole ma šikanovali, robili 
mi zle a nikto to neriešil. Tu sa cítim 
dobre a lepšie sa mi tu učí. 
A.D. Je tu super. Dobrí učitelia aj spo-
lužiaci. 
V.G. Páči sa mi dejepis aj biológia a aj to, že tu 
dobre varia. 
 
2. Ako si zapadol do triedneho kolektívu? 

A.D. V tejto triede je oveľa lepší kolektív, som rád, že som prišiel do 
tejto školy. So spolužiakmi som sa hneď skamarátil a keď potrebu-
jem, pomôžu mi a poradia. 
V.G. Všetci sa s mnou bavia, dobre a cítim, v triede je kľud. Keď nie-
čo neviem, tak mi pomôžu. Najradšej mám Bronku. 
F.K. Výborne vychádzam so spolužiakmi, možno aj preto, že sa s nimi 
poznám už dlhšie. 
 
3. A čo noví učitelia? 
F.K. Učitelia nám pomáhajú a dobre vysvetľujú učivo. 
A.D. Nerobia problém z toho, keď si niečo zabudnem. Na minulej ško-
le som musel vedieť všetky poučky od slova do slova a veľa sme sa 
učili naspamäť. 
V.G. Dobre vedia vysvetľovať novú látku. Moja najlepšia učiteľka je 
naša triedna Kudelková, lebo je veselá a vie nás dobre naučiť 
 
4. Ktorý je tvoj najobľúbenejší predmet a prečo? 
F.K. Najradšej sa učím literatúru, pretože rád čítam, tiež dejepis, 
baví ma učivo o praveku a dobrá je aj telesná – veľa cvičíme, to je 
fajn. 
A.D. Môj naj predmet je angličtina, chcem sa ju naučiť, aby som sa 
mohol rozprávať aj s ľuďmi z iných krajín.  
V.G. Dejepis, naučím sa veľa nových informácií 
 
5. Prečo si sa rozhodol prestúpiť do tejto školy? 

A.D. Hlavne kvôli niektorým učiteľom a žiakom, ktorí mi robili zle. Tu 
sa cítim lepšie. 
F.K. Z predchádzajúcej školy som odišiel, lebo ma šikanovali. A tiež 
preto, lebo tam chodili dodávky, čo brali deti. 
V.G. Je tu kľud. Na predchádzajúcej škole mi spolužiačka robila zle 
a to sa mi nepáčilo. 

Aj v tomto školskom roku naše rady rozšírilo niekoľko nových spolužiakov. Samo-
zrejme, prváci, za ktorými sme sa vybrali s otázkou, ako sa im po prvých mesiacoch vyučova-
nia páči naša škola, učitelia, spolužiaci a čo zaujímavé sa už naučili. Noví žiaci pribudli však 
aj do iných ročníkov a nás zaujímalo, prečo sa rozhodli prestúpiť na našu školu a ako sa im 
u nás páči.  Tu sú ich odpovede:  

 

 

Oliver Bátky 
V škole sa mi páči, lebo sú tu pre-
stávky a prvá trieda je dobrá, nie-
kedy sa mi chce učiť a niekedy 
nechce, ale nie je to moc ťažké. 
Najradšej mám matematiku, lebo 
sa učíme čísla a naša pani učiteľka 
je dobrá. Určite je lepšie v škole 
ako v škôlke. 

Alexandra Ďuďáková 
Páči sa mi tu. Máme dobrú pani 
učiteľku. Chce sa mi učiť a je 
to pre mňa ľahké. Mám rada 
telesnú a výtvarnú, ale najrad-
šej mám matematiku, lebo sa 
tam učíme číslice. Zmenila by 
som prestávky, aby boli aspoň 
pol hodinu. Naj-
radšej mám pani 
učiteľku Joze-
kovú, lebo nám 
dáva jednotky. 

Dorotka Pastierová 
V škole sa mi páči, lebo sa 
učíme niečo nové a je tu lep-
šie ako v škôlke. Najradšej 
mám prvouku, lebo sa tam učí-
me, čo nepoznáme. Chcela by 
som trojhodinové prestávky. 

Pýtali sme sa za vás.  
                  Saša a  
                  Monika 
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Začiatkom novembra sa 
deviataci a ôsmaci  trošku za-

potili pri riešení úloh Komparo. Nakoniec sa 
však ukázalo, že úlohy zvládli veľmi dobre, teda aspoň 
väčšina z nich. Dokonca niektorí dosiahli až 100% 
úspešnosť. Napríklad Martin Jozek z MAT, Karolína 
Čupalková zo SJL.  
Testovanie absolvovali aj piataci a  obstáli veľmi 
dobre. Filip Mikuš dosiahol 100% z MAT a Hanka 
Kišová 96,7% zo SJL.    

Pamätáte si ešte na 
septembrové branné? 
Bolo ešte krásne teplé počasie a my 
sme užívali turistiku do prírody. Zabá-
vali sme sa  ako každý rok. Boli sme sa 
prejsť na našich soblahovských kysel-
kách a tam sme hrali  rôzne hry, naprí-
klad naháňačku, aktivity.  

Už tradičná každoročná akcia a opäť aj 
tento rok super zážitok! Poča-

sie nám prialo, 
bolo úplne ideálne, 
šarkany lietali, aj keď niektorým sa 
podarilo ukončiť svoj let na strome. Aj s tým-
to problémom sme si poradili a v záverečnom 
hodnotení sme získali diplomy.  
Kto predviedol naj-lietajúceho šarkana? 
Marek Jantošovič—3.tr., Lukáš Lehocký—
3.tr., Petrer Švehla—3.tr., Zorka Horvátho-
vá—3.tr., Maroš Horváth—1.tr. 
S najväčším šarkanom sa predviedla: 
Simonka Vojteková—3.tr., Juraj Vojtek—1.tr., 
Matej Ďuďák—3.tr., Matej Kalinčík—3.tr., 
Matúš Sedláček—1.tr. 
Naj-farebnejšieho šarkana si priniesol: 
Michal Mitický—1.tr., Dominika Švehlová—
1.tr., Lukáš Országh—3.tr. , Adrián Mrázik—
4.tr., Andrej Izrael—3.tr. 

Povedali o Šarkaniáde: 
Matej Ďuďák: bolo 
to dobre, ale keďže 
začalo veľmi fúkať, 
uletel mi šarkan. 
Dávid Juriga: Šarka-
niáda sa mi páčila a 
bola super a boli tam 
aj moji najlepší ka-
maráti. 
Oliver Širanec: bolo 
pekné počasie a páči-
lo sa mi tam. Až na to, že sa mi roztrhal šar-
kan.  

V decembri sme navštívili  
sklárne v Lednických Rovniach. 
Ukázali nám výrobu sklených 
výrobkov, pohárov, váz. . . Zau-
jímavé bolo aj  múzeum skla.  
 

 Vďaka tomu, že niekoľko januárových dní bolo per-
fektné mrazivé počasie, mohli sme si užívať ľadovú zábavu 
nielen na telesnej výchove, ale aj počas veľkých prestávok 
a aj po vyučovaní.  

  Podrobnejšie in-
formácie o besede 

so spisovateľkou aj o tom, ako sme strihali pásku sa dočí-
tate v ďalšom čísle nášho časopisu. 
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Aj tento rok k  nám opäť zavítal 
Mikuláš. Na pomoc si so sebou vzal 
aj pomocníkov čertov a anjelov. 
Niektoré šikovné deti si pripravili 
pre Mikuláša aj básničku alebo 
pesničku. Všetky poslušné deti 
boli odmenené čokoládou. A tých, 
čo neposlúchali, čerti zašpinili 
uhlím. Už sa tešíme na ďalší rok.  

Viete, kto sa skrýval za 
maskou Mikuláša? 

1. Der-
niéra je: 

 a/ divadelná hra s jedným dejstvom 
 b/ prvé uvedenie divadelnej hry 
 c/ posledné uvedenie divadelnej hry 
 d/ divadelná hra s tragickým obsahom 
2.  Prológ je: 
 a/ úvodná časť literárneho diela 
 b/ záverečná časť literárneho diela 
 c/ prerozprávanie literárneho diela 
 d/ prvopis literárneho diela 
3. Lingvistika je: 
 a/ literárna veda 
 b/ jazykoveda 
 c/ divadelná veda 
 d/ rečníctvo 
4. Anotácia je: 
 a/ opakovanie rovnakých hlások na začiatku slov  
 b/ opakovanie rovnakých slov na začiatku veršov  
 c/ poznámka pod textom 
 d/ obsah 
5. Filantrop je: 
 a/ zberateľ poštových známok 
 b/ ľudomil 
 c/ nezodpovedný človek 
 d/ cestovateľ 
6. Onomatopoje je: 
 a/ slovné spojenie s obrazným významom 
 b/ zjemňujúci výraz 
 c/ citoslovce napodobňujúce zvuky 
 d/ združené pomenovanie 

 

1. Najväčší ostrov:   8. Najväčšia krajina: 
 a/ Madagaskar          a/ Kanada 
 b/ Grónsko          b/ USA 
 c/ Nová Guinea          c/ Rusko 
2. Najvyšší vrch:    9. Najväčší počet ob.: 

a/ Makalu          a/ Čína 
 b/ Mont Blanc          b/ USA 
 c/ Mont Everest         c/ Brazília 
3. Najväčšie jazero: 10. Najväčšia krajina EÚ: 
 a/ Ladožské          a/ Ukrajina 
 b/ Michigan          b/ Rusko 
 c/ Kaspické more         c/ Francúzsko 
4. Najdlhšia rieka:   11. Najmenší štát: 
 a/ Amazonka          a/ Vatikán 
 b/ Níl           b/ Nórsko 
 c/ Mississippi          c/ Írsko 
5. Najväčšia púšť:   12. Najslanší oceán: 
 a/ Kalahari           a/ Atlantický 
 b/ Sahara   b/ Indický 
 c/ Gobi            c/ Severný ľadový 
6. Najväčší poloostrov: 
 a/ Arabský 
 b/ Labradorský 
 c/ Somálsky 
7. Najväčšia sopka: 
 a/ Kľučevska 
 b/ Etna 
 c/ San Pedro
  Správne odpovede: 1b,2c,3c,4a,5b, 

6a,7c,8c,9a,10b,11a,12b 

S
právne

 od
pove

d
e
: 1c,2

a,3
b
,4

c,5
b
,6

c 
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Dňa 29.11. sa konala v Drie-
tome súťaž v strieľaní zo vzduchovky. Z našej 
školy išli strieľať traja najšikovnejší a to Samuel 
Fabo, Juraj Sivák a Mikuláš Krátky. Pred súťažou 
chalani neboli vôbec nervózni. Darilo sa im, ale na 
víťazné miesta im chýbalo pár bodov. Z trinástich 
družstiev sme sa umiestnili na krásnom 4. mieste. 
Chalani nastrielali celkovo 183 bodov. Samo—> 69 
b. ,  Juraj—> 63 b. a Mikuláš—> 51b. 

Dňa 7.10. 2016 sa v na-
šej škole uskutočnil 
florbalový zápas 
dievčat. Zápasu sa 
zúčastnili: ZŠ s MŠ 
Soblahov, ZŠ Hor-
ná Súča, ZŠ Mo-
tešice a ZŠ No-
vomeského.  
Umiestnili sme sa 
na krásnom 1. mieste s cel-
kovým skóre 19:10. Góly dali Hiklo-
vá R., Jandová P., Vojteková A. a Holúb- ková T. 
Postúpili sme do okresného finále, ktoré sa ko- nalo 
11.10. 2016. Zahrali sme si so ZŠ Nemšová, ZŠ Hodžová a 
ZŠ Trenčianská Turná. V tomto kole vyhrala ZŠ Nemšová 
a my sme sa umiestnili na peknom 2.mieste. Góly dali Voj-
teková V., Vojteková A., Hiklová R., Jandová P. a Červeňa-
nová S. Dievčatá, Gratulujeme!  

V novembri sa naši 
prvostupniari zúčastnili florbalového zápasu v Trenčíne, 
kde bojovali o pohár primátora mesta.  Bojovali sme proti 
školám ZŠ Kubranská, ZŠ 
Na dolinách, ZŠ Hodžova a 
ZŠ Veľkomoravská. Švehla 
P., Červenka A., Juriga A., 
Jantošovič M., Pagáč M. a 
Straka M. spolu nastrielali 
15 gólov a s týmto výsled-
kom sme sa umiestnili na 3. 
mieste.  

Začiatkom októbra naši chlapci hrali florbal pro-
ti ZŠ Trenčian-
ská Teplá, ZŠ sv. 
Michala Nemšová, 
ZŠ Drietoma a 
ZŠ Horné Sŕnie. 
Chalanom sa však 
veľmi nedarilo a 
skončili sme na 
poslednom mies-
te.  To nevadí, 

nabudúce to bude lepšie . V Soblahove sa dňa 30.11. uskutočnila súťaž chlapcov vo 
futsale. Zahrali sme si so školami: ZŠ Novomeského, ZŠ 
Dlhé Hony a ZŠ Kubranská. Umiestnili sme sa na 3.mieste.  

Florbal žiakov 2.stupňa O pohár primátora mesta Trenčín 
skončil pre nás veľmi úspešne! Zásluhou Matúša Kohúta, 
Adama Urbana, Sama Faba, Denisa Scheryho a Mareka 
Ďuďáka a ich úspešným gólom sme porazili ZŠ Kubranská, 
ZŠ Na dolinách a remizovali so ZŠ Dlhé Hony. Skončili 
sme na 2.mieste!!!  
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Dajme veciam novú šancu Ovocné tanieriky 

Pomazánkovo 

Tekvičkovo 
Tvoríme a hráme sa 

Zelenina na tanieri 

 

Začiatok školského roka u prvákov 

 

 Páči sa mi, keď nie-
čo vyrábame 

 Máme dobrú pani 
učiteľku, je k nám 
milá 

 Rád sa hrám v teloc-
vični 

 Páči sa mi, keď cho-
díme von na ihrisko 

 Niekedy je aj sran-
da a zábava 

V ŠKD sa mi veľmi páči. Pani učiteľka je na nás veľmi 
dobrá. Najviac sa mi páči, keď chodíme von, do teloc-
vične, vyrábame rôzne veci, súťažíme, kreslíme a tro-
chu sa aj učíme.    Karin Izraelová 

 

V školskom klube je 
dobre. Páči sa mi to 
tam tak, ako to je. 
Nič by som nemenil. 
Pani učiteľka je do-
brá, učí nás rôzne 
veci. Rád chodím do 
telocvične hrať fut-
bal.        Dávid Juriga 



L  i  t  e  r  a  t  ú  r  a 
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Škola 
sa začala 

zakričím tralalá 
Deti sa už tešia 
príklady riešia 
Veľa vecí pochopíme, 
keď sa všetko naučíme. 
    Ivan H. 

Prázdniny sú za nami, 
škola opäť volá. 
Spomínajú všetky deti, 
keď si mohli pospať. 
Zašantiť si s kamarátmi 
a či hrať sa celý deň. 
Veď to boli krásne chvíle, 
rád si na ne spomeniem. 
       Michal H. 

 
Prázdniny sa skončili, 
školy brány otvorili. 
Učitelia s úsmevom               
do tried nás volali. 
Všetci žiaci, veľkí, malí, 
do lavíc si posadali. 
Keď sa spolu zvítali, 
prázdninové zážitky vy-
rozprávali.             Hana K. 

Mám rád našu mačku, 
mám ju ako hračku. 
Hrám sa s ňou aj celý deň, 
úlohy si nepíšem. 
Mia ju voláme, 
keď ju všade hľadáme. 
      Matúš F. 

Ivko je môj kamarát, 
pohrajká sa so mnou rád. 
Mainkraftík či GTA-čko, 
pohrajká sa so mnou všetko. 
Občas hráme viac než máme, 
vtedy mamu nahneváme. 
           Filip M. 

 šetko sa to 
stalo po-

čas slnečného popoludnia. B o l o 
teplo a ja som sa rozhodol, že pôjdem do lesa. Zobral 
som aj psa. Bol to nemecký ovčiak, veľmi múdry, ale strašne 
lenivý. Prechádzali sme cez čierny les.  Bola tam tmy, no 
rozoznával som hrubé kmene a rozkonárené koruny. Pôsobilo 
to strašidelne. Mal som obavy. No osmelil som sa a po pár 
krokoch som začul čudný zvuk. Môj pes sa tiež bál, vyšmy-
kol sa z vodítka a ušiel. Mal som pocit, že ten zvuk sa stále 
približuje. Na chvíľu aj prestal, ale potom som ho počul zas. 
Rozhodol som sa, že musím pohľadať psa. Kráčal som veľmi 
opatrne, aby som sa nešmykol. Prešiel som celý les trikrát, 
no psa som nenašiel. Nevedel som sa rozhodnúť, čo ďalej. 
Či psa hľadať ďalej, alebo ísť domov. Ešte raz som na neho 
zakričal:!Beny, kde si?“ Ozvalo sa kňučanie. Nevedel som 
celkom identifikovať, odkiaľ zvuk prichádzal, ale povedal 

som si, že ešte raz prezriem les. Zvečerievalo sa a ja som 
bol rád, že mám baterku, ktorou som si posvietil na cestu. 
Niečo sa mi zamotalo o nohu. Posvietil som na to baterkou a 

zistil, že je to roztrhané vodítko. 
Dával som si ho z nohy dolu a 

popri tom som opäť začul ten zvuk. Dokonca 
som ho vedel aj definovať. Bol som si istý , že je to zavýja-
nie. Opatrne som sa poobzeral a vtedy som to uvidel.  Dvaja 
vlci stáli len pár metrov odo mňa a vrčali. Nevedel so, či 
mám utekať alebo zostať stáť. Vlastne som sa nemohol ani 
pohnúť. Začal som sa potiť. Vlci sa približovali. Ja som ich 
hypnotizoval pohľadom a myslel si, že je to moja posledná 
chvíľa. Vtom sa objavil môj lenivý pes. Neviem, čo sa stalo, 
ale on sa pred nich postavil a začal ich vrčaním a štekaním 
odháňať. Bolo to neuveriteľné, podarilo sa mu to a vlci sa 
dali na ústup. Až cestou domov som si uvedomil, že môj pes 
Beny mi vlastne zachránil život.    Mikuláš K. 
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Otec sa rozčuľuje nad synovými známkami: 
„Vieš, Jožko, že za také vysvedčenie by si niekto zaslúžil pár 
zaucho?“ 
„Dobre, otec. Poď, ukážem ti, kde býva učiteľka.“  

Policajt šoférovi: 
Už štvrtýkrát vám hovorím, že vám tečie 
voda z chladiča.  
A ja vám už štvrtýkrát vysvetľujem, že 
som polievacie auto! 

 Ideš spať o 8,00hod. Večer a nastavíš si budík na 
9,00hod. Ráno. Koľko hodín budeš spať? 

 Sedliak mal 17 oviec. Všetky okrem 9-tich mu zdoch-
li. Koľko mu ich zostalo? 

 Koľko má noha stoličiek? 
 Niektoré mesiace majú 30 dní, niektoré 31, ktoré 

mesiace majú 28dní? 
 Lekár predpísal pacientovi 3 tabletky, ktoré mal uží-

vať po pol hodine. Ako dlho ich užíval? 
 Čo bolo 6.12.1980? 
 Dedo býva na 70.poschodí.Keď ide dolu, zvezie sa 

výťahom. Ale keď chce ísť hore, vyvezie sa výťahom 
len na 55.poschodie a zvyšok ide pešo. Prečo? 

H E L S I N K I 

M O K A N O M A 

N I L R E B O M 

R B R S I A S A 

E A I F O S K N 

B K G N S I V A 

K U A M I L A P 

V osemsmerovke nájdeš 12 hlavných 
miest. Trináste, hlavné mesto Bielo-
ruska, tvorí tajničku. Veľa šťastia! 

 1.          

           

   3.        

  4.         

5.           

           

  7.         

           

   9.        

    10.       

  11.         

Viete, čo je ........................................ ? 
Agresívne a zámerné poškodzovanie a prenasledo-
vanie užívateľa elektronických médií. 

2. 

6. 

8. 

1. ublíženie na cti 
2. urážajúce výrazy 
3. osoba podliehajúca 

ničivému účinku nie-
koho 

4. nepravdivé správy, 
ohováranie 

5. snímky, obrazové 
pramene 

6. ovládnutie strachom 
7. mama a otec 
8. rozhovor 
9. internetová komuni-

kácia 
10. priamo, naživo /

angl./ 
11. obava 

-Ako sa volá dom v ktorom je myš a lienka? (Myšlienka) 
-Ktoré písmenko stojí najpevnejšie? (Písmeno M písané, má tri nožičky) 
-Nezeleniem sa a nerastiem a predsa veľa listov mám. (Kniha) 
--Chudý, tenký ako trieska, za vetou si bičom plieska. (Výkričník) 
 -Máte hada, máte Anku, už len dĺžeň chýba k článku. (Hádanka) 
-Aký je rozdiel medzi mozgom a rozumom? (Mozog má každý, rozum nie.) 
--Čo je ráno plné a obyčajne v noci prázdne? (Škola) 
- Čo robí dobrý žiak, keď ide do školy? (Kroky) Int. 

 



Školák—časopis žiakov ZŠ s MŠ Soblahov.  

Ročník:  15. 

Vychádza 2x ročne.  

Tlač: ZŠ s MŠ Soblahov 

Náklad: 50ks 

Zodpovedný pedagóg: PaedDr. Eva Kobzová 

Titulná strana:   naše výtvarné práce    

lego 

lego 

lego 

lego 

elektronika 

elektronika 

bábika 
Hot Wheels 

guličkový granát 
nirsoft sniper 

oblečenie 

kniha 
Ďalšie priania: 

 aby som bola zdravá a šťastná 

 aby som sa dobre najedla zákuskov 

 aby sme sa stretli celá rodina 

 škridlovú strechu od Súčana 

 celú sadu panvíc od Tefal 

 


