
 

..............................................  Slovo na úvod  

Ahojte, kamaráti! 

Školský rok 2014/2015 sme 

úspešne rozbehli, čoskoro pôjdeme 

na jesenné prázdniny....... 

Aj vám sa zdá, že čas rýchlo letí? 

V pondelok je to najhoršie, ale 

potom to už ide...........a je piatok  

Starí deviataci sú preč, máme 

nových. Na týchto tak skoro nezabudneme. Po chodbe sa 

naháňajú noví malí prváci, ktorí si 

zvykajú na to, že majú nejaké 

povinnosti. Trápia sa s písmenkami 

a číslami. Malé hlavičky pracujú na plné 

obrátky, nečudo, že cez prestávky chcú 

vypnúť a vrátiť sa do škôlky. Veď kto 

by sa nechcel vrátiť do bezstarostného 

kolobehu života?  

Rodičia, učitelia vidia len naše povinnosti, my zase len naše 

práva.......kde ja tá zlatá stredná cesta? Kedy už konečne niekto 

vynájde lievik, ktorým si nalejeme vedomosti do hláv a bude pokoj 

 Kamaráti,  my sa tej radosti už nedočkáme. Neostáva nám nič 

iné, len sa fakt začať učiť a dokázať dospelákom, že my 

nezabúdame na naše povinnosti.........len občas .  



Postrach Monitor príde aj tento rok, žiaľ! Deviataci, hor sa do 

učenia! Nebude to také ľahké, držíme palce! 

My ostatní nejako preplávame oceán zvaný Škola, s vestami i bez 

nich.......Podaktorým bude treba aj záchranné koleso, ale hádam to 

zvládneme .  

Ozaj, kamaráti, všimli ste si niečo nové?????? Nič???? Jasné, 

veď my máme oči len na učenie, domáce úlohy, vzorce, vybrané 

slová, občas 

pokukujeme po 

pekných babách a ony 

po nás......to ostatné 

už 

uniká....................nestí

hačka  Máme 

krásne kríky 

vysadené pred 

jedálňou, vysadil ich náš pán školník s pár pomocníkmi, deviatakmi. 

Predsa z nich niečo bude.  Sú krásne, ale ešte krajšie sú tuje, 

ktoré tak zrazu  vyrástli pri škole. Vďaka šikovným rukám pána 

školníka. Keď vyrastú, budeme ukrytý pred svetom. Máme sa čím 

pýšiť. Máloktorá škola má také pekné prostredie ako my! Čo 

pekné.....Krásne! 

        

      Redakčná rada 

 

.............  Spomíname na našich bývalých deviatakov  

 

Kamaráti, len nedávno sme sa rozlúčili s deviatakmi a už je 

október. Prešli dva mesiace, snáď sa už aklimatizovali v novom 

prostredí. Oslovili sme niektorých a spýtali sme sa ich na prvé 

dojmy z nových škôl. Prečítajte si ich postrehy  

 

1. Aké boli prvé dojmy z prvého dňa v škole a potom postupne sa 

to zlepšovalo alebo zhoršovalo  po prvom týždni? 

2. Aký je kolektív? Kto vám chýba z triedy? Zvykli ste si rýchlo? 

3. Aký je život na internáte? Alebo aká je dennodenná cesta 

vlakom? Musíte skoro ráno vstávať? 

4. Prezraďte niečo pekné i nepekné na „veľkých“ pánov 

profesorov? Sú mladí, svieži  alebo nejakí uhundraní dedkovia 

a babičky? 

5. Ľahko či ťažko si zvykáte na nových ľudí, na nové móresy? 

6. Ako je to so žiackymi knižkami? Máte ich? Koľko pätiek vám 

tam svieti? 

7. Ozaj, je to pravda, že na strednej škole vám už vykajú? 

 



Niki 

1. Uh, prvý deň ubehol strašne rýchlo. Bol to 

taký typický zoznamovací deň. Najprv začal 

celkom nudne- dlhým (až príliš dlhým) 

príhovorom p. riaditeľky a troch p. zástupkýň, no 

zvyšok dňa bol celkom fajn. Po 1. týždni sa to 

samozrejme iba zlepšovalo. :) 

2. Zatiaľ to vyzerá tak, že budeme dobrý kolektív, celkom rýchlo 

sme si na seba zvykli. Chýba mi však väčšina mojich spolužiakov zo 

základky. Boli to úžasní spolužiaci! :)  

3. Život na intráku- hmm, čo o ňom povedať? Má to svoje výhody 

aj nevýhody. Treba si zvyknúť na veľa vecí, ale keď máte takých 

super spolubývajúcich ako ja, pôjde to ako po masle. :P 

4. U nás je to také zmiešané, no uhundrané babičky víťazia nad 

mladými profesormi. :( Niektoré vyzerajú priam nebezpečne, keď 

vchádzajú do triedy s triednou knihou a pravítkom, haha.) 

5. Je dosť vecí, na ktoré si treba zvyknúť, ale nie je až také 

ťažké zvyknúť si na ne. Myslím si, že to zatiaľ zvládam. :D 

6. Žiacke knižky máme, ale nepoužívame ich. Známky nám zapisujú 

do elektronickej ž.k. Päťka mi tam zatiaľ žiadna nesvieti. Zatiaľ.. 

No na budúci týždeň píšeme z matiky...na túto otázku sa ma 

spýtajte znova po týždni.. :D 

7. Áno, je to pravda. Je to zvláštny pocit, keď vám zrazu povedia 

niečo ako: ''Ciganyeczová, poďte k tabuli!'' Vyká nám väčšina 

profesorov, ale nájdu sa aj výnimky, ktoré vykajú iba tomu, kto 

ich o to požiada. :) 

 

 

 

 

 

Cinti 

1. Prvý deň som sa veľmi bála :D. Každý sedel 

potichu v lavici, ešte sme sa nepoznali. Ale už 

druhý deň sme sa začali zoznamovať. Prvý 

týždeň bol ťažký.. 

2.Našťastie máme veľmi dobrý kolektív, ale aj 

veľmi dobrú pani triednu profesorku.:) 

Samozrejme máme aj triedneho šaša :D.  

3.Ranné vstávanie je najhoršie...hlavne keď máme aj 0-hodinu :/. 

4.No profesorky..dá sa s nimi dohodnúť, niektorí povedali, vraj akí 

budeme mi k nim, takí budú aj oni k nám :).  

5.Nie je to ťažké, ale ani ľahké, musíme si na to ešte zvyknúť. 

6.Mámé študentské preukazy,  vyzerá to ako malý slovník, a my si 

tam musíme zapisovať známky. Ešte ani jedna päťka tam nesvieti, 

zatiaľ len jednotky. :) 

7. Áno, je to pravda. Ale niektorí sa opýtali, či nám majú  vykať 

alebo tykať. 

Viki 

1. Prvý deň v škole bol hrozný, každý len v 

tichosti sedel ani sme sa medzi sebou 

nerozprávali. Na druhý deň to bolo už o niečo 

lepšie, začali sme sa spoznávať. Prvý týždeň 

prebehol veľmi rýchlo, cez ten týždeň sme sa 

stihli aj skamarátiť.           

2. Hmmm, aký kolektív máme? No zatiaľ  dobrý, ale nájdu sa 

ľudia, ktorí ten kolektív len kazia -,- Tak občas vznikajú aj menšie 

hádky :| Určite mi chýbajú najmä tí,  ktorí odišli  na internát do 



Nitry :( , ostatných stretávam takmer každý deň, či už vo vlaku 

alebo v škole :) Áno dá sa povedať, že som si už takmer zvykla... 

Prvý týždeň bol veľmi nezvyčajný, ale teraz je to už v pohode! :)  

3. Ja každý deň cestujem vlakom, to ranné vstávanie je hrozné, 

najmä na tie nulté hodiny.:( Tak vo vlaku je ráno vždy kľud a ticho, 

každý je ospalý, ale cestou naspäť, to je zábava :D. Hlavne keď 

nás upozorňujú, aby sme boli ticho, lebo nie sme sami vo vlaku! :D 

4. Tak na našej škole sa nájdu aj starší, aj mladší profesori, závisí 

od toho, koho považujete za mladého :D Ale skôr nájdete tých 

starších uhundraných profesorov. Ale máme mladého, 

(sexi)školníka :33 aspoň niečo.:D 

5. Keď som bola prvé dni v škole, tak som si myslela, že na tie 

nové pravidlá a nových profesorov si nezvyknem. Ale teraz keď sa 

nad tým zamyslím , tak nebolo ťažké si zvyknúť. Len treba 

poslúchať a hlavne rešpektovať staršie osoby na škole, sú oveľa 

prísnejšie pravidlá ako na základke :).  

6. Žiacke knižky máme, či vlastne Študijné preukazy, ktoré si 

vedieme sami, známky si zapisujeme sami, rodičia ich 

nepodpisujú.:) Ešte zatiaľ ani jedna päťka nesvieti! :) ale veď ešte 

som len na začiatku! :p 

7. Áno, vykajú nám, :( ale nájdu sa aj takí,  ktorí nám tykajú. A to 

vraj preto, lebo sme už dospelí). Mne to osobne vadí, cítim sa 

staro :s :D!!  

Jedna rada!!! Učte sa!:) lebo je to drina! A to som ešte len na 

začiatku :) Pozdravujem našich učiteľov !!! Úprimne??  Chýbate mi 

!!!! <3 :) 

Lucka 

1.Prvý dojem z novej školy... no bol hrozný. Chaos 

a panika ovládala celú školu, nikto nevedel, kam má 

ísť. Asi prvý týždeň bol ten najťažší, hlavne si 

zvykať aj na intrák a na nových ľudí. Ale teraz po 

mesiaci už cítim, že sa väčšinou všetko upokojilo 

(okrem imatrikulácií) a každý si našiel priateľov 

medzi sebou  

2. Nový kolektív je veľmi zaujímavý, vždy stvárame nejaké 

hovadiny, spolu nechápeme matiku (s prekvapením, ani ja ju 

nechápem), spolu vytvárame program na celý deň a hlavne spolu 

máme postarané o zábavu na celý deň. 

3. Z mojej starej triedy zo základky mi chýba asi každý nejakým 

spôsobom. 

Na nový „školský život“ som si zvykla asi po týždni. Prvý týždeň je 

vždy najťažší. 

4. Život na internáte bol najprv veľmi čudný. Zaskočili ma prísne 

pravidlá (ktoré už teraz nedodržiavame  ).  Potom som si už 

zvykla na vychádzky, ktoré boli iba do šiestej a večierku, ktorá 

bola o 21:30. Ráno vstávam o 6:30, pretože chvalabohu môj rozvrh 

nemá nultú hodinu. 

5. Väčšina mojich profesorov je (zatiaľ) veľmi naladená na učenie. 

Niektoré hodiny som znenávidela už len kvôli niektorým učiteľom, 

ako napr. slovenčina alebo matematika (je mi to ľúto, ale 

profesori na týchto hodinách sú hrozní) , ale i naopak som si 



zamilovala nejaké predmety, ako je chémia. Triednu našťastie 

mám vynikajúcu, učí angličtinu. I keď ma musí asi miliónkrát 

upozorniť, aby som sa na hodinách nesmiala (mám dobrú 

spolusediacu), je v pohode. 

6. Na ľudí sa vždy ťažko zvyká. Trvalo mi aspoň týždeň, pokým 

som vedela „vylúštiť“, čo mi moja spolusediaca hovorí, pretože 

hovorila tak rýchlo. Asi po 2 týždňoch sme si už našli na seba aj 

prezývky a mňa (prekvapujúco) nazvali tyranka (po čase sa to 

zmenilo na šikanovaná tyranka, pretože mi vždy robili zle (v 

dobrom zmysle)) 

6.Žiacke knižky nemáme . Iba na internetovej stránke. Zatiaľ 

mám veľmi krásne známky . Jednu trojku z diktátu a dvojku 

z 5minutovky na slovenčine. Nejaké jednotky z angličtiny, 

španielčiny a chémie. 

7. Pri niektorých 

profesoroch to je pravda. 

Keď som si to všimla, 

hneď som im povedala, že 

mi kľudne môžu tykať. 

 

Ďakujeme babám za 

rozhovor a prajeme im veľa šťastia a dobrých známok  

                                                     Redakčná rada 

                       

......................................  U našich najmenších  

Naši malí 

prváčikovia  sú vždy 

skúpi na slovo, keď 

sa s nimi robí 

anketa. Asi sa ešte 

hanbia, možno im 

chýba slovná 

zásoba.........., no 

naháňať sa po dvore či na chodbe, tam im odvaha nechýba  

Nevadí.......aj tak sú zlatí a my sme im položili zopár otázok: 

1. Páči sa vám škola? 

* áno 

2. Čo sa vám najviac páči v škole? 

* pani učiteľky, interaktívna tabuľa, sovičky, triedy a Adamko 

(maňuška) 

3. Aké predmety sa vám najviac páčia? 

*Slovenský jazyk, prírodoveda, informatika, telesná a matematika 

4. Aké krúžky navštevujete? 

*anglický krúžok 

5. Ako sa vám páči prvý mesiac v škole?  



*veľmi dobre 

6. A teraz vyspovedáme pani učiteľku: Aké sú deti? 

*veľmi dobré 

7. Ako sa vám páči trieda? 

* veľmi pekná 

8. Rada vchádzate do tejto triedy? 

*áno, veľmi rada 

9. Ako sa učia detičky? 

* veľmi sa snažia                          
              Sebi a Laura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............................................  Stalo sa na škole  

September 

Súťaž tekvicové hlavy 

Pre žiakov I. stupňa pani učiteľky vyhlásili súťaž 

o najkrajšiu tekvicovú hlavu. Zapojili sa do nej aj 

niektorí z II. stupňa, tí najmladší – piataci. Opäť 

sa dokázala 

stará 

múdrosť, že fantázii sa 

medze nekladú. Tekvice boli 

super, jedna krajšia ako 

druhá. Keďže tento rok 

babie leto bolo, ako sa patrí.....Všetky tekvice zdobili náš vonkajší 

prestávkový  priestor. Boli tam, až kým nezhnili  Oživilo to 

školu........dnes sú miesto nich vysadené tuje. A tie sú hádam ešte 

krajšie  Len nech vydržia!!!!!!!!!!!!!!! 

Čert a Káča 

Kultúra zavítala na školu  Každý 

rok nás prekvapí v podobe malého 

divadelného predstavenia. Hovorí 

sa tomu pojazdné divadlo. Traja 

mladí herci (alebo čo sú..... ) 

prišli aj s kulisami. Rozbalili sa, my 

sme sa presťahovali so stoličkami 

na chodbu a divadlo sa začalo. Išlo o starú klasiku Čert 



a Káča......o jednom uhundranom dievčati, ktorého ani čerti 

nechceli, všetkých len dirigovala, na každého zazerala, všetko ju 

hnevalo........a pritom stačilo máličko. Keď sa usmiala, bola aj 

celkom pekná a milá. Úsmev pristane každému.....Celé predstavenie 

bolo vtipné, okorenené srandou a aktuálnymi vecami.  

 

Septembrový deň otvorených dverí 

29. 9. sa konal na škole Deň otvorených 

dverí netradičnou formou. Nevyučovalo 

sa, pretože sa konali rôzne aktivity pre 

žiakov. Zorganizovali sa cyklistické 

preteky, futbalový zápas so susednou 

ZŠ, v rámci Európskeho dňa jazykov žiaci vyrábali veľké pexeso, 

najmenšie deti sa mohli povoziť na 

koníkovi a niektorí žiaci mali zelený 

deň. Prišli celí poobliekaní v zelenom 

a vyrábali 

rôzne 

jedlá, 

nápoje či 

vecičky v zelenom prevedení. 

Technického ducha nezapreli v sebe 

niektorí žiaci, ktorí tvorili prezentácie 

v počítačoch na tému ochrany nášho 

prostredia.  

Prišli sa na nás pozrieť mnohí rodičia a mohli sa podieľať svojou 

prítomnosťou na týchto aktivitách.  

 

Október 

Zber papiera 

V dňoch 13. -17. októbra sme mali zber papiera.  Opäť svoju 

súťaživosť v sebe nezapreli žiaci I. stupňa. Zbierali tak usilovne, 

že už tretí deň bol obrovský kontajner naplnený. Žiaci z II. 

stupňa sa mohli už len 

smutne pozerať  . 

Nemali šancu vyhrať nad 

malými.....stihli to akurát 

piataci a šiestaci..... 

 

Októbrový deň otvorených dverí 

Pred jesennými prázdninami sme si 

trošku oddýchli od učenia a venovali 

sme sa učeniu trochu inak, 

zábavnejšie. Žiaci sa rozdelili na pár 

skupín. Prvá podnikla exkurziu do 

Kaštieľa v Belej, kde si pozreli jeho 

vonkajšiu i vnútornú časť. Preniesli 

sa o pár storočí späť a nasávali historické vedomosti. Druhá 

skupina sa pobrala do Obecnej knižnice, kde sa priučili ručným 



prácam, naučili sa vyšívať. Tretia skupina sa pripravovala na 

blížiaci sa Halloween a pripravovali si lampášiky, aby sa večer 

nebáli, keď budú lúštiť záhady..... Poslednú skupinu tvorili najlepší 

z najlepších, elita, chlapci. A tí? Čo sa už len tí mohli naučiť? No 

predsa vyrábať jesenné ikebany. Mnohí ani netušili, čo majú 

vyrábať, ale nakoniec pochopili podstatu.  

Halloween 

A prišiel Deň duchov.......Halloween........tentokrát ho pani učiteľka 

Mészárosová and spol. pripravila pre tých menších, tretiakov, 

štvrtákov a piatakov. Takže sa niesol v takom miernejšou 

duchu......žiadna motorová píla, hľadanie pokladov 

v húštine........strach a hrôza nehrozila........skôr išlo o zábavu a ten 

pocit chodiť po večernej škole  Ale narok.....to roztočíme zas!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... Aký bude tento školský rok pre teba podľa horoskopu?  

 

Panna – august/september 

Hrozí ti totálny prepad, ak budeš 

naďalej uzavretý len do seba, všímaj si 

okolie, spolužiakov a vysvečko bude 

v suchu.  

Váhy – september/október 

Raz si hore a raz dole ako na hojdačke, snaž sa byť viac hore 

ako dole, dosiahneš to usilovnosťou a trpezlivosťou. 

Škorpión – október/november 

Nepichaj a nezlosti sa na celý svet, ak si nahnevaný, radšej 

sa ukľudni. Učitelia ti nechcú zle, tak nerob ani ty im zle.  

Strelec –november/december 

Ak chce strelec trafiť stred tabuľky, musí veľa trénovať. Aj 

ty sa musíš veľa učiť, aby si trafil do svojho cieľa úspešne. 

Kozorožec – december/január 

Ak chceš byť veľkým pánom, nemusíš sa predvádzať. Svoju 

veľkosť dokážeš aj známkami,  okolie ohúriš ....... 

 Vodnár – január/február 



Zo začiatku sa ti nebude veľmi dariť , vstupné testy 

nedopadnú najlepšie, ale potom sa to o niečo zlepší. Dávaj si 

dobrý pozor na tvoje známky. 

Ryby – február/marec 

Najlepšie sa cítiš vo vode, takže prestúp do školy, ktorá má 

aj skrytú plaváreň. Dobre hľadaj, možno ju má aj táto škola. 

A úspech je zaručený! 

Baran – marec/apríl 

Ak sa začneš včas učiť, všetko pôjde ako po masle. Vyhneš sa 

päťkám a rodičom nespôsobíš hlavybôľ. 

Býk – apríl/máj 

Pamätaj si, že hlavou múr neprerazíš. Nebuď tvrdohlavý/á, 

sleduj pokyny učiteľov a dorazíš úspešne do cieľa. 

Blíženci – máj/jún 

Uč sa s kamarátom, vysvetlí ti to, čomu nerozumieš, ale 

pamätaj žiacke knižky nemáte spoločné a vaše cesty sa raz 

rozdelia.  

Rak – jún/júl 

Nechoď dozadu ako rak, radšej choď dopredu, aj za cenu 

neúspechu, veď po daždi vyjde slnko zas.  

Lev – júl/august 

Nebuď kráľom stále, občas sa stiahni, netočí sa svet okolo 

teba, daj priestor iným a všetko bude OK. 

 

    Sebi a Laura, 6. ročník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



.........................  Výtvory umeleckých duší, dušičiek  

Čarovné mesto a zázračný človek 

Nad siedmimi stromami, pod 

desiatimi planétami bolo jedno 

mesto, ktoré sa volalo Bahmraha. 

Všetko sa tam nachádzalo ,čo si len 

môžeme predstaviť. Dňa 2018 luji 

o 29tej hodine sa niečo veľmi 

zvláštne stalo uprostred mesta. 

Začal fúkať vietor, padať sneh, pršať a svietiť slnko. Každý sa 

začudovane pozeral, čo za počasie to je.  

 Na ďalší deň sa objavil človek v čiernych šatách a len čo  sa 

pozrel na obchod alebo na zoo ,či zábavný park, hneď sa všetko 

zatvorilo. Prechádzal sa po uliciach a keď sa unavil, zrazu zmizol. 

A čo bolo ešte zvláštnejšie, na tretí deň tučniaky pobehávali po 

uliciach a tulene na stromoch. Štvrtý deň  

sa vrátil zase ten neznámy človek,  ale 

vyzeral veľmi nahnevaný. 

Pravdepodobne z toho, čo sa stalo 

v meste ............ 

Ďalej sa dozviete v ďalšej časti....... 

                                           Sebi, 6.ročník 

 

 

  

 Somár, orol  a ťava                      

 
Jedného pekného dňa orol letí nad krajinou 

a uvidel,  ako sa somár opaľuje a  pýta sa ho:  

- Čo robíš, somár?- 

- No predsa opaľujem sa- odpovie somár. 

- A prečo sa opaľuješ? - opýta sa orol. 

- Aby som bol biely,- povie somár. 

-Predstav si, somár môj, dnes som videl ťavu, ako sa kúpe na 

kúpalisku,- povie  orol. 

- Poďme za ňou,- povie somár. 

Ide somár a orol za ťavou. Keď ju stretnú,  pýtajú sa jej :  

-Nejdeš s nami na Antarktídu?  

Ťava odpovie: -Pôjdem, rada pôjdem.-  

Ide orol, ťava a somár na Antarktídu. 

 Keď sú už pri mori, orol povie: - Poďte,  preletíme ho.-  

Uprostred mora orol povie: -Musím si oddýchnuť.-   



A ako pustil ťavu  a somára,  hneď sa utopili v mori.  

A orol? Ten zamrzol na Antarktíde.        

                                                              

Sebastián, 6.r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...............................................  Pobavme sa  

Čo prezrádzajú naše iniciálky? 

 

Jestvujú rozličné recepty, ako možno spoznať 

povahu človeka. Dá sa to určiť aj 

jednoduchým numerologickým výpočtom podľa 

iniciálok - začiatočných písmen vášho rodného 

mena a priezviska. Ak máte iniciálky mena a 

priezviska rovnaké, uvedené vlastnosti sú u 

Vás dvojnásobne charakteristické. 

 

Takže akí ste ? Vlastnosti, ktoré vás vystihujú :  

 

- A prezrádza silu a panovačnosť 

- B schopnosť prežívať veľké city 

- C sklony k hlbokým duševným zážitkom 

- D pracovitosť, neustály vývoj 

- E zručnosť, vitálnosť, schopnosť zmobilizovať svoje sily 

- F citlivosť, schopnosť prispôsobiť sa 

- G tajomnosť, záhadnosť 

- H nedostatok systematickosti a veľká ctižiadostivosť 

- I túžba po láske, obchodnícke schopnosti 

- J inteligencia, umelecké sklony 

- K veľké inšpirácie a nervozita v úsilí o ich dosiahnutie 

- L precitlivenosť, napätie 

- M pracovitosť, úzkostlivosť 

- N veľkú energia a tvorivé ambície 

- O značná emotívnosť, tajné túžby 

- P diskrétnosť, uzavretosť až osamelosť 

- Q neistota, obavy o budúcnosť 



- R ustavičné napätie, emocionálnosť 

- S časté sklamania, nervozita 

- T večné hľadanie, honba za ideálom 

- U zábrany, stavy úzkosti, veľká intuícia 

- V hľadanie psychickej rovnováhy 

- W nestálosť; nesystematickosť 

- X  citová nestálosť 

- Z materiálne ťažkosti, nespokojnosť 

 

Zdroj: internet a trošku, ale len trošku upravené Redakčnou 

radou  

PS: Tak čo........sedí to? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................  Uhádnete, kto sa skrýva na fotke?  

 

Kamaráti, v tomto školskom roku v každom čísle uverejníme fotky 

niektorých z vás a aj z radov učiteľských. Nebudú to len tak 

hocijaké fotky  Budú to fotky z detstva, z toho najdávnejšieho 

detstva......... Fotky, na ktorých ste mali sami problém spoznať sa 

 

Sme zvedaví, či vás ostatní odhalia. Niečo na každom z nás 

ostane: potmehúdsky pohľad, šibalský úsmev, veľké uši, strapaté 

vlasy ...........no skrátka zahráme sa na Sherlocka či Poirota..... 

Ponúkneme vám tri fotky a vašou úlohou bude odhaliť dnešnú 

podobu toho malého človiečika na fotke.  

Odmena????????  

                  Bude............................. 

                                          Sladká................. 

                                                                                Prekvapenie  

Tak do toho......... 

Tu sú prvé dve fotky: hahahahahahahah........ 

Pomôcka: na jednej je vaša spolužiačka z 5.-9. a na druhej  sa 

skrýva jedna z učiteliek tejto školy  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

......................  Úspechy, úspechy, ach, tie úspechy  

 

Hodnotenie školy 

Umiestnenie Základnej školy v okrese Nové Zámky v súťažiach POP 

 

 

 

   Predmetové olympiády a postupové súťaže žiakov ZŠ a OG - okres Nové 

Zámky                             šk.r. 2013/2014 

Názov školy Druh Obec Ulica ∑ bodov Poradie 

ZŠ 1-9. roč. Nové Zámky Nábrežná 95 190 1 

ZŠ 1-9. roč. Nové Zámky Devínska 12 189 2 

ZŠ 1-9. roč. Nové Zámky Hradná 22 155 3 

ZŠ 1-9. roč. Šurany Ul. SNP 5 144 4 

ZŠ 1-9. roč. Nové Zámky G. Bethlena 41 126 5 

Gymnázium Gymn. Nové Zámky  M.R.Štefánika 61 123 6 

ZŠ 1-9. roč. Gbelce 
Stampayho 

928/76 
74 11 

ZŠ s MŠ s vjs 

a vjm 
1-9. roč. Veľký Kýr Školská 7 74 11 

ZŠ 1-9. roč. Štúrovo Adyho 6 73 13 

ZUŠ Tibora 

Sládkoviča 
  Šurany Nám. Hrdinov 10 64 14 

ZŠ s MŠ 1-9. roč. Bánov 
ul. kpt. Nálepku 

43 
63 15 

Katolícka SŠ 

Antona 

Bernoláka 

1-9. roč. Nové Zámky Andovská 4 59 16 

Moje meno je  

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

Moje meno je  

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

 



 

Umiestnenie Základnej školy v okrese Nové Zámky v športových 

súťažiach:  

Okres Nové Zámky - umiestnenie ZŠ a OG 

školský rok 2013/2014 

Škola Druh Obec Ulica 
Body 

spolu 
Umiestnenie 

ZŠ 1-9. roč. Nové Zámky Mostná 3 195 1 

ZŠ 1-9. roč. Šurany Bernolákova 35 184 2 

     
 

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

ZŠ 1-9. roč. Gbelce Stampayho 928/76 11 25 

ZŠ s MŠ s VJM 1-9. roč. Salka 428   11 25 

CZŠ Žofie 
Bosniakovej 

1-9. roč. Šurany Nám. Hrdinov 6 8 27 

 

Krásne umiestnenie.............. 

Blahoželáme všetkým, ktorí priložili ruku  

                               k dielu  

 

 

 

 

 

..........................................  Zasmejme sa  

1. Akýsi človek je na rebríku a maľuje stenu. Ide okolo jeden 

a pýta sa ho: 

- Môžem zobrať rebrík?- 

- Áno, jasné, vezmite si ho. 

- OK,  a ty sa drž štetca, lebo rebrík beriem. 

2. Milan prosí sestru, aby mu požičala svoju fotku. Sestra fotku 

vyberie a pýta sa ho: 

- Načože ju vlastne potrebuješ? 

- Zajtra máme geografiu a máme doniesť fotku nejakej prírodnej 

katastrofy! 

3. Učiteľka povedala žiakovi, aby si sadol do prvej lavice.  

A žiak jej odpovedá: 

- To nie, nechcem vás vidieť v HD. 

 

4. Pani učiteľka zadáva v škole deťom úlohu: 

- Kto spraví najlepší skutok, dostane týždeň prázdnin. 

Paľo príde domov zo školy a hovorí mamičke: 

- Vieš, mami, učiteľka nám vravela v škole, že kto spraví najkrajší 

skutok, dostane týždeň prázdnin. 

A mamička mu nato: 

- A čo si spravil ty? 

- Už nikdy nemusíš polievať kvety.  

- A prečo? 

- Lebo som ti ich všetky vytrhal!                   Zdroj: Internet 



 

......................................  Nájdeš  10 rozdielov?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.................................... a ešte jeden na záver  

  

Večer pred spaním číta mamička dcérke, aby zaspala, na 

dobrú noc rozprávku. Po polhodine hovorí dcérka mamičke: 

- Mami, nemohla by si si ísť čítať niekde inde? Ja chcem už 

spať! 

Príjemné jesenné prázdniny Vám prajeme !   Táťa, Laura  a Sebi 

Jesenná omaľovánka  

 Vymaľuj si ju  


