
 

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

30. júna 2015 sme s ňesmjernou radosťou opúšťali 

bráni našej školički a aňi sme ňetušili, ako to ten čas ríchlo 

ubehňe. Veru, bolo nám fajn, sladkje ňičňerobeňja, žjaďen 

hlas nás ráno ňebuďiu, ňikdo nás ňenaháňau: Poď už, pohňi, 

zmeškáš prvú hoďinu!......máš všetko pobaleňje?......úlohi 

napísaňje?......ňezabudňi, dňes iďeme poobeďe k očnej, 

žjadňi kamaráťi a po vonku behaňja.....musíš sa 

učiť.....Rozumješ????? 

Školákom ríchlo ubehli sladkje dva 

mesjace ňičňerobeňja a školskje chodbi sa 

opeť zaplňili ďetskím smjechom a 

džavotom. Začína sa známi ďesaťmesační 

kolobeh rannjeho vstávaňja, učeňja, 

domácej prípravi, krúžkou, čakaňja na 

prázdňini.....S novím školskím rokom prichádza aj nová serja 

školskjeho časopisu Smajlík s timí istimí rubrikamí, možno 

pribudnú aj novje, keď členou redakčnej radi kopňe múza. A 

musí to biť rjadni kopaňec, lebo velmi ťažko sa nám rozbjeha 

 

Kamaráťi, máme dva mesjace úspešňe za sebou a ešťe 

osem mesjacou pred sebou .....tak si teda prajeme úspešní 

školskí rok 2015/2016, nach nám ríchlo ubehňe a nach nám 

priňesje samje úspechi, ňezabudnuťelňje zážitki a vjac radosťi 

a úsmevu na tvári z dobre vikonanej práce  

Redakčná rada 



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

Jedného dňa sme nakukli k našim najmenším a spýtali sme sa 

ich a ich pani učiteľky....... 

 Položili sme im krátke otázočky a oni na ne 

odpovedali tiež krátko, stručne: 

Deti: 

1. Páči sa vám škola?  

* áno 

2. Čo sa vám najviac páči? 

* telesná výchova a informatika 

3. Aký bol prvý mesiac v škole? Plakali ste veľa? 

* dobrý, vôbec sme neplakali......... 

Pani učiteľka 

1. Aké sú deti?  

* super, šikovnééééé 

2. Ako sa vám páči trieda? 

veeeeľmi 

3. Ako sa učia detičky? 

* snažia sa.... 

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

 Slnko svieti pre všetky deti rovnako....... 

Nie všetky deti dostali do 

vienka len obyčajné starosti. Mnohé 

sa musia popasovať s oveľa väčšími 

ťažkosťami, ako sú tie, ktoré som 

vyššie spomenula. Sú deti, ktoré trápi 

nejaká pliaga – choroba, hendikep, ktoré prišli o svojich 

najbližších, ktoré pred niečím či niekým utekajú, ktoré sú skrátka 

iné.....Rady by svoju bolesť a súženie vymenili za bezstarostný 

denný úsmev.  

Veď slnko svieti pre všetky deti rovnako....A to  je i 

mottom  OZ Integrácia, ktorá svojimi charitatívnymi aktivitami 

pomáha všetkým deťom. Veď niet krajšej odmeny ako žiarivá 

a úprimná radosť, ktorá sa objaví v detskej tvári.  

Dňa 3. septembra 2015 sa konal charitatívny nadnárodný 

koncert Integrácia 2015 v Slovnaft Aréne v Bratislave, ktorého 

sa zúčastnili aj žiaci ZŠ v Gbelciach. Našu školu navštevuje 

žiačka, ktorá sa narodila so zrakovým a telesným hendikepom.  

Zapojili sme sa do projektu Integrácia, a tak sme sa mohli 

zúčastniť s Hankinými spolužiakmi koncertu.  

A bolo to jedno fantastické podujatie. Hneď v úvode 

významní predstavitelia našej politickej scény – pán prezident 

Kiska, pán predseda NR Pellegrini, pán minister školstva Draxler, 

pán primátor hlavného mesta Nesrovnal – prestrihli červenú pásku 

ako symbol odstránenia akýchkoľvek rozdielov vo svete detí či 

dospelých....Celým programom nás sprevádzali skúsení , zábavní 



a známi televízni moderátori ako 

Katarína Brychtová, Michal 

Hudák, Jarmila Hargašová, Milan 

Zimnykoval, Marcel Frogáč a so 

svojím chorým synčekom prišiel 

pozdraviť a povzbudiť deti 

Peter „Pinďo“ Lengyel.  

Pre všetkých nás to bol jeden nezabudnuteľný zážitok! Mať 

takú príležitosť! Vidieť takmer všetkých našich futbalových 

reprezentantov s ich trénerom a po nich vzápätí sa na pódiu 

objavili hokejisti ako Hossa, Šatan, Lintner, Gáborík, Višňovský či  

Marko Daňo. Mnohým z nás sa na chvíľku aj dych zastavil. Detské 

dušičky plesali a jasali, ba dokonca aj výskali, keď futbalisti a 

hokejisti rozdávali darčeky. Kto mal šťastie, domov odchádzal s 

fotografiami, podpismi, tričkami či loptami.....  

Charitatívny koncert podporili aj herecké hviezdy Diana 

Mórová, Nela Pocisková a Tomáš Maštalír, ktorí priniesli pozvánku 

do divadla a pozdravy od všetkých hercov. Kabelky rozdávať 

chcela jedna z najznámejších televíznych zlatokopiek Cuky a Luky. 

Svojím vystúpením nás rozosmiala a pobavila.  

Dojímavé boli vystúpenia speváckych hviezd, ktoré sa na 

pódiu objavili spolu s deťmi s telesným znevýhodnením. Školákov 

potešili Rytmus, Bekim, Miguel, Kmeťo band, Kontrafakt či Lobo. 

Dospelých dvíhalo do tanca pri Lúčnici, Olympicu či Tublatanke.  

Atmosféra bola úžasná, nezabudnuteľná a jednoducho 

jedinečná. Celá aréna bola nasiaknutá neskutočne veľkou energiou 

a domov sme odchádzali nabití pozitívne a integrovane.  

 9.septembra do našej 

školy zavítali dvaja príjemní ľudia. 

Otec s dcérou. Pán Ištvanec a jeho 

dcéra Paulína. Je to mladá slovenská 

speváčka, ktorá sa profesionálne 

venuje spevu od svojich desiatich rokov. Od malička sa úspešne 

zúčastňovala rôznych súťaží. Jej najväčším úspechom bol  postup 

do finále speváckej súťaže Československá superstar v roku 2009 

a teraz  cestuje po Slovensku s výchovnými koncertmi pre 

základné a stredné školy. To, že práve k nám prišli, nebola náhoda. 

Žiaci našej školy sa zapojili do projektu Doktor Zdravie a v rámci 

ktorého bolo treba odpovedať na pár otázok o zdraví. Výhercovia 

získali koncert zadarmo pre školu. A jedným z výhercov bol aj náš 

spolužiak Martin Mikula.  

Cieľom koncertu  bolo ukázať deťom 

spôsob, ako sa dá zdravo žiť a zdravo 

sa stravovať. Zároveň nás  naučiť 

rozoznať, ktoré výrobky obsahujú 

všetky potrebné vitamíny a ktoré len klamú svojím obalom či 

reklamou. Paulína nás naučila, čo by sme mali jesť na raňajky, na 

obed a na večeru. Porozprávala nám veľa zaujímavých príbehov zo 

svojho okolia. Najdojímavejší bol ten, keď jej sused dokázal 

schudnúť z takmer 140tich kíl na 90 a ešte sa vypracovať na 

chlapa so svalmi. Fotky boli úžasné... 

Do programu vstúpili prostredníctvom videí známi športovci a 

osobnosti z televíznej obrazovky so svojimi odkazmi o zdravej 

výžive a význame športovania v živote človeka. Počuli sme 



odborníkov na zdravú výživu, ale i moderátorov Adelu Banášovú a 

Sajfu, či futbalistov Škrtela a Hamšíka.... Počas koncertu bola 

pre deti pripravená súťaž, ktorej víťazi vyhrali ovocie. Program 

oživila Paulína piesňami zo svojho albumu a taktiež 

najpopulárnejšími slovenskými a svetovými hitmi. Aktívne zapájala 

do spevu aj žiakov a my menší sme sa spontánne odviazali a pustili 

sa  do tanca. 

 V rozprávkovom svete..... 

Kde bolo, tam bolo, za siedmimi 

horami a siedmimi dolinami, kde sa voda 

sypala a piesok sa lial....... Spoznávate to? 

Začiatok takmer každej slovenskej 

ľudovej rozprávky. Touto vetou začínala 

svoje rozprávanie moja starká, keď ma 

chcela uspať.  A podarilo sa jej to! Vďaka 

nej som sa dostávala do sveta fantázie, 

do sveta, v ktorom vždy dobro zvíťazilo nad zlom. 

30. septembra 2015 sa do podobného sveta sme sa dostali 

aj my, keď sme sa vybrali na divadelné predstavenie fantazijnej 

rozprávky Ako sa Lomidrevo stal kráľom v SND v Bratislave. 

Predstavenie sa začalo tak vesmírne, 

nadprirodzene a zázračne.....Scéna bola 

nádherná, trblietavá a spomalený pohyb 

hercov dodával divákovi pocit 

nadpozemskosti.  

Na svet prichádza Lomidrevo, 

ktorý sa narodil dvom staručkým manželom. Hrali ich dvaja 

skúsení a vynikajúci herci Dušan Tarageľ a Soňa Valentová. 

Lomidrevo robil svojim rodičom radosť, avšak v 17tich rokoch sa 

rozhodol ich opustiť a ísť do sveta na skusy. Našiel si dvoch 

kamarátov Valivrcha a Miesiželeza, s ktorými sa dostal do 

smutného kráľovstva. Žialil tu smutný kráľ za svojimi troma 

dcérami Modrovláskou, Zelenovláskou a Ružovláskou, ktoré si 

nasilu odniesli traja troj-, šesť- a dvanásťhlaví draci.  

K tejto rozprávke 

neodmysliteľne patrí aj Laktibrada 

a jeho veta: Varíš tú kašu, varíš? Ale 

ju nebudeš jesť! Veru ani tu ho 

nezabudli, avšak  trošku v inej podobe, 

v ženskej ako Škrata Laktibradka. 

Úžasne ju zahrala známa herečka 

Gabriela Dzuríková. Dokázala nám 

všetkým, že je stvorená na toto povolanie. 

V Lomidrevovi zvládala zahrať až 

niekoľko postáv: kmotru, krčmára, 

básnika, škratu.... Každej postave  dala 

nezabudnuteľný hlas a iný charakter. 

Klobúk dole pre ňou! 

Menším spolužiakom  sa úžasne 

páčilo, že ich herci vťahovali do deja. Pomáhali fúkať vetru, aby 

Lomidrevo dostal list od svojich rodičov, upozorňovali ho, že je za 

ním Škrata Laktibradka. Dojímavé a efektné bolo aj písanie 



spomínaného listu starých rodičov, ktorí nevedeli písať, ale vďaka 

syčaniu a vlneniu sa hada objavili písmeno S a napísali synček na 

list stromu. Lomidrevo hneď vedel, že je to list od jeho rodičov, 

pretože presne taký strom rástol u nich na dvore.  

V hre bola  veľmi dômyselne a hravo prepracovaná aj 

scénická hudba, ktorej základ tvorili ľudové piesne, ktoré ladili 

s oblečením postáv. Texty boli na známe melódie ľudových piesní. 

Zimomriavky v nás vyvolali aj tanečníci, ktorí stvárňovali drakov. 

Pohybovali sa a hovorili naraz, čo pôsobilo hrozivo a zároveň tak 

nádherne.  

Pôvodnú ľudovú rozprávku od Pavla Dobšinského prepísal 

a upravil do humornej a napínavej podoby spisovateľ Ľubomír 

Feldek a dodal jej svojský a jedinečný feldekovský štýl, o ktorom  

sme sa mohli presvedčiť aj osobne, keď bol u nás na návšteve. Je 

to rozprávka nielen pre deti, ale aj pre rodičov či starých 

rodičov. Divadelná hra bola čarovná, fantazijná, hravá, zábavná, 

ale i poučná. Vtipnou, nevtieravou formou poukázala na zradné 

a falošné  priateľstvo, na to, že ešte sú na svete aj ľudia 

s veľkým úprimným srdcom, ktorí dokážu odpúšťať a že často 

oporu a pomoc nachádzame tam, kde sme to ani len neočakávali.  

Oplatilo sa nám merať cestu do 

hlavného mesta a trpezlivo sa predierať 

zápchou v doprave, pretože sme sa domov 

vrátili s krásnym umeleckým zážitkom. 

 Deň  26. september 

vyhlásila Rada Európy za Európsky deň 

jazykov. Jeho cieľom je:  zlepšiť 

informovanosť o viacjazyčnosti v Európe, 

rozvíjať jazykovú a kultúrnu 

rôznorodosť a podporovať štúdium 

jazykov v školách a vo voľnom čase. 

V našej škole sa snažia pani učiteľky 

rozšíriť náš jazykový svet o dva cudzie 

jazyky, nemecký a anglický. Pri príležitosti Európskeho dňa 

jazykov naši najstarší žiaci, teda deviataci si vyskúšali rolu 

učiteľa a naučili malých prváčikov anglické básničky. Po dvoch 

hodinách  strávených s najmenšími deviataci boli zničení a podľa 

ich slov to bola vraj riadna „fuška“. Začnú si vraj viac vážiť 

učiteľské povolanie. Uvidíme..... Žiaci 5. ročníka vyrábali 

obrázkový slovník v nemeckom jazyku. Vznikli celkom vydarené 

kúsky.  

 Prírodovedecká exkurzia Atlantis v Leviciach – 5. 10.  –  

Bolo  to nad očakávanie. Na 

internetovej stránke sme to videli, ale 

takto naživo to skúsiť je oveľa 

zaujímavejšie. Niektoré exponáty nás 

tak zaujali, že sme sa nevedeli 

odtrhnúť. Veľmi zaujímavý, moderný priestor pre návštevníkov. 

Mohli sme sa  naučiť veľa nového z princípov fyziky. 

 Zber papiera  od 5. 10. – do 9. 10. sa kona luž tradične 

a opäť sme hneď v prvý deň zberu  naplnili obrovský kontajner. 

Vyhodnotenie ešte nebolo.....tak snáď na budúce prinesieme 

čerstvé správy 



 Prvý ročník Tradície jesene sa konal 7. 10. a súvisel 

s jedným ročným obdobím....  

Jeseň klope na dvere a my ju pomaly, ale iste vpúšťame do 

našich príbytkov. Slniečko má čoraz častejšie ostré zúbky a naši 

či vaši doma začínajú otvárať kohútiky na radiátore, aby sme mali 

teplúčko. 

Je to vlastne príprava prírody na tuhú a chladnú zimu. 

Matka príroda sa ukladá na zimný odpočinok. Zvieratká si 

chystajú svoje zásoby orieškov, lieskovcov a iných dobrôt, aby si 

mali v zime čím naplniť svoje 

hladné brušká. Aj my, ľudia, sa 

pripravujeme......Mamy menia váš 

šatník, tričká, krátke nohavice idú 

preč zo skríň a namiesto nich sa na 

vás usmievajú teplé pulóvre, rifle, 

šál, čiapka...... 

 Na jeseň si deti púšťajú šarkanov, drakov, sledujú ich, ako 

brázdia na zatiahnutej, tmavej oblohe. Inokedy sa váľajú v kope 

lístia či s kamarátmi  chodia na prechádzky po pestrofarebnom 

lese, ktorý sa zrazu premenil na farebnú rozprávkovú krajinu. Hrá 

všetkými možnými farbami a vtedy si uvedomíme, aká krásna je 

jeseň. Nevadí nám, že prší, fúka, že je zima, že je ráno tma.....pri 

pohľade na tú krásu zabúdame zatvárať ústa a  rýchlo hľadáme 

mobil, aby sme to všetko zachytili a poslali známym. Jasné,  že je 

to selfie s pozadím tej nádhery.   

 A do tretice, prečo je jeseň taká dôležitá..... Záhrady a 

príroda, o ktorú sme sa my a možno viac naši rodičia po celý rok 

usilovne starali, nám vydá svoje bohatstvo. Zbierame ovocie a 

zeleninu, ktoré nám budú dávať vitamíny 

počas zimy a ochránia nás pred pazúrmi 

neželaných chorôb, aby sme náhodou 

veľa nevymeškali zo školy, že.....Bolo by 

nám to straaaašne ľúto. 

Z týchto dôvodov sme sa zišli na školskom dvore, aby sme si 

toto všetko pripomenuli a mohli vidieť, čo jeseň so sebou 

prináša.......Vyrobili sme krásnych šarkanov, vyzdobili tekvice na 

rôzne spôsoby, zasúťažili sme si s plodmi jesene – v jedení 

hrozna, jablka, v triedení  šošovice, fazule, kukurice.... 

A samozrejme najväčšia zábava bola, keď deviataci 

vyrábali šťavu z hrozna. Mohli sme ju aj ochutnať a bola 

fajnááááá , niektorí si dali aj po dva razy. Zistili sme, že naši 

predkovia mali nesmierne ťažkú robotu a od nepamäti k ťažkej 

práci obyčajných ľudí patril aj 

spev, ľudový spev a ľudový 

tanec, a preto nesmel chýbať 

ani na našich tradíciách jesene. 

Zaspievali nám naše tety 

speváčky a tancovali naši 

najkrajší a najmenší....... 

 Deň otvorených dverí pre rodičov sa konal v dňoch 19. -20. 

10. 2015. Mnohí rodičia využili túto možnosť a prišli sa pozrieť 

na svoje ratolesti, ako sa im darí v škole. 

 

 Už tradične sme si 21. 10. pripomenuli Deň jablka. Super 

akcia, na ktorej sme sa opäť niečo nové dozvedeli o jablku, 



zasúťažili sme si, zaspievali pesničku Jabĺčko od Kristíny, 

vyhodnotili sa výtvarné práce, ktorých hlavnou témou bolo jablko. 

 

 Exkurzia do Uhrovca 23. 10. – 

pri príležitosti 200. výročia 

narodenia Ľudovíta Štúra miestna 

organizácia Matice slovenskej 

v Štúrove organizovala kvíz o tomto 

veľkom národnom dejateľovi pre 

okolité základné školy. Zúčastnili sme sa jej a vyhrali sme 1. 

miesto. Za odmenu sme šli na výlet do Uhrovca, na miesto, kde 

sa narodil a vyrastal Ľudovít Štúr. Pozreli sme si miesta, kde sa 

rád prechádzal a kde ako dieťa vystrájal  

 

 Deň knižníc 26. 10. – piataci 

sa zapojili do súťaže 

o najzaujímavejšie podujatie 

školskej knižnice. Pripravili pre 

štvrtákov virtuálnu knižnicu, 

v ktorej vystupovali živé knihy 

s dokonca reálnymi postavami.....postavy samy čítali z kníh, 

čitatelia len pozorne počúvali 

 

 Cyklistické preteky 27. 10. – 

ráno bola hlboká hmla a preteky boli 

ohrozené, avšak detské dušičky 

zaplesali, keď vykuklo slniečko, hmlu 

odfúklo a ony mohli vysadnúť na 

svoje dvojkolesové tátoše a hybaj s vetrom opreteky. Bolo super, 

vrátili sa vysmiate a dokonca aj tie, čo nič nevyhrali.....vlastne 

vyhrali, odpadli im vyučovacie hodiny 

 

 Halloween 28. 10.- posledný deň pred jesennými 

prázdninami našu školu navštívili samé bosorky, zombíci, ježibaby, 

skrátka strašidlá, ktoré nám naháňali strach a hrôzu.....na 

posledných triednických hodinách si tieto príšerky zmerali sily 

v rôznych súťažiach..... 

Strach a napätie sa vystupňovalo večer, keď  do školy začali 

prichádzať strašidlá na svoje halloweenovské posedenie. Prišli si 

otestovať svoju odvahu a silu. Čakali ich rôzne aktivity, napríklad 

prejsť hrôzostrašným tunelom, jesť divné jedlá, ktoré ich mamy 

asi doma nevaria, vyloviť jablká 

plávajúce v krviiiii, nájsť cukríky 

v triedach a pritom zdolať 

pavúčiu sieť či odolať hroznej 

smrtke, hľadať v hustej tme 

poklady podľa indícií.....no poviem 

vám, podaktorí sa potrápili s tými 

indíciami......Avšak okrem malej 

dušičky, ktorá sa občas skryla až 

hlboko do gatííííí, nechýbal veselý 

smiech a radosť .......  

 

 



...............................................  Otázky na telo  

 

Rozhovor s pani 

učiteľkou Gbelskou 

 

 

 Prvé mesiac máte za sebou......Úspešne?  Aké sú Vaše 

pocity?  

Zmiešané, ale určite prevažujú tie pozitívne. Niekedy je ťažké 

zachovať chladnú hlavu. Na druhej strane som zažila plno 

nečakaných, no príjemných prekvapení.  

 Koho a čo učíte?  

Od tretej triedy po deviatu učím anglický jazyk. Piatačky 

stretávam na telesnej a siedmakov na environmentálnej výchove.  

 Prečo ste si vybrali toto povolanie?  

Niekedy mám pocit, že som si ho nevybrala, mňa. Vždy ma bavil 

jazyk a literatúra a keď som si prvýkrát vyskúšala učenie v 

triede, vedela som, že toto je ono.  

 O čom ste snívali, že budete, keď vyrastiete? 

 Chcela som byť a učiteľkou, pracovať v redakcií ženského 

časopisu alebo v reklame. 

 Spomínate si na nejaký Váš najkrajší zážitok  zo školských 

lavíc? 

 Pamätám si ako nám pani učiteľka do triedy priniesla škatuľku a 

povedala, že v nej uvidíme najjedinečnejšieho človeka na svete. 

Každý sme sa do nej mohli raz pozrieť. Bolo v nej malé zrkadlo a 

každý sme videli sám seba.  

 Vy a móda......v akom oblečení sa cítite najlepšie? 

Najlepšie sa cítim v rajtkách a jazdeckých topánkach.  

 Aký štýl hudby počúvate? 

 Počúvam vážnu hudbu, ale aj súčasnú populárnu hudbu. 

Neovládam síce súčasné hity, ale vždy sa rada poučím od dievčat 

zo siedmej triedy. :) 

 Čo Vás dokáže rozosmiať , 

pobaviť a čo naopak rozčúliť, ba 

priam až naštvať?  

Deti v našej škole. :) 

 

Ďakujeme pekne za rozhovor 

a prajeme veľa radosti a sily pri 

vzdelávaní nás, nezbedníkov 

 



...................................................  Otestuj sa!  

Kamaráti, skúste si otestovať svoj výzor......vraj tento test 

veľa napovie, aký ste naozaj.....na mnohých to sedí...... 

Všímajte si svojich blízkych dobre a nahliadnite do ich 

vnútra 

Tvar tváre 

o guľatý tvar tváre - si skôr optimista.  

o oválna tvár - v partii sa správa ako 

vodca a myslí a koná veľmi samostatne. 

o hranatá tvar tváre - mávajú rozhodní, dynamickí a 

ctižiadostiví ľudia. 

o Tvár v tvare srdiečka - alebo trojuholníka prezrádza 

človeka, ktorý sa dokáže vcítiť do druhých a má veľký 

záujem o umenie. 

Čelo 

o Vysoké čelo - majú ľudia s vysokým 

intelektom, ktorí ťa nikdy nenechajú v 

problémoch!  

o Vysoké, úzke čelo - schopnosť nazerať 

na veci čisto logicky. 

o Máš  skôr nižšie čelo? Potom si  praktický a v každej 

situácii si vieš rady. 

o Vodorovné linky na čele sú známkou perfekcionizmu a 

ctižiadosti. 

o Zvislé linky značia cieľavedomosť, ale aj to, že si 

dotyčný často robí starosti. 

Nos 

o Máš veľký nos? To znamená, že si silná 

a podnikavá osobnosť, ktorá si nenechá od 

druhých radiť! 

o Ak máš skôr menší noštek, tvoja duša 

je veľmi citlivá. Veci skôr riešiš srdcom, ako rozumom. 

o Úzke nosy sú väčšinou znamením nervozity a 

podráždenosti. 

o Široké nošteky naopak znamenajú bezstarostnosť, 

pohodu a pokoj v duši. 

o Rovný nos signalizuje stálosť a poriadnosť. 

o Dlhý nos zase opatrnú a možno až priveľmi starostlivú 

povahu. 

o Krátke nosy mávajú smieškovia a veselí ľudia. 

o Ten, kto má nos ako skobu, sa môže radovať! To sú totiž 

ľudia činu a nie iba planých rečí! 

o Špicatý noštek majú zvedavci, ktorí neudržia žiadne 

tajomstvo. 

o Chlapci a dievčatá, ktorí majú sploštený nos, sú 

priateľskí a mlčanliví. Z nich bývajú skvelí priatelia na 

celý život! 

Uši 

o Veľké uši sľubujú chytrosť! 

o Malé zase pozornosť a zodpovednosť, 

ale aj malé sebavedomie. 

o Sú tvoje ušká špicaté? Tak si síce 

šikovná, ale aj drobné problémy riešiš veľmi zložito. 

o Ten, kto má odstávajúce uši, je veľmi, ale veľmi 

originálny človek. 



o Tesne priliehajúce uši zase prezradia šetrný, dominantný 

a dopredu plánujúci charakter. 

o Veľké ušné lalôčiky signalizujú, že ide o energiou nabitú a 

nezávislú osobu. 

o Malé ušné lalôčiky majú skôr osoby, ktoré majú sklon 

nechať sa vo svojom živote viesť tým druhým. 

 

Ústa 

o Máš malé ústa? Potom si šetrná a 

myslíš často len na seba. 

o Pokiaľ máš veľké ústa, si 

extravagantná a veľkorysá. 

o Ak máš pusu trochu nakrivo, máš rada dobrodružstvo a si 

ukecaná. 

o Kútiky, ktoré smerujú dolu, majú ľudia, ktorí život vidia 

čierno a máločo im urobí radosť. 

o Kútiky smerom nahor sú naopak znakom optimistov a 

veselých ľudí. 

o Plné pery značia zmyselnú, vášnivú osobnosť, ktorá si 

dokáže život vychutnávať. 

o Úzke naopak signalizujú skôr osobu hanblivú, ktorá sa 

berie príliš vážne. 

o Vykrojené pery sú znakom vrtkavosti a rovné zas 

známkou veľkého sebaovládania. 

o Predsunutú hornú peru má kritický človek, ktorý často 

preháňa. 

o Predsunutú spodnú peru má veľmi láskavý a ohľaduplný 

človek. 

 

 

 

 

Brada 

o Majú všetci členovia vašej rodiny 

normálnu, rovnomernú bradu? Potom sa doma 

určite veľmi nehádate a je u vás väčšinou 

pokoj. 

o Špicatá brada signalizuje nadšenie, inteligenciu, citlivosť, 

ale aj sklon k častej zmene názorov. 

o  Máš bradu mierne nakrivo? Potom si cieľavedomý človek, 

ktorý však uznáva len svoj názor. 

o Máš bradu skôr nevýraznú? Potom si priateľská a 

vyhýbaš sa konfliktom. 

o Široká brada značí stálosť. 

o Má niekto z tvojej rodiny dvojitú bradu? Tak to 

gratulujeme, pretože má zrejme rád život a je poddajný. 

Oči 

o Máš veľké oči? Potom si otvorený a 

veselý človek, ktorý bez problémov 

vychádza s ostatnými.  

o Kto má oči malé, je zo začiatku zdržanlivý, ale všetko, čo 

si myslí, povie každému do očí. 

o  Máš oči skôr guľaté? Potom ti môžu dôverovať - niekedy 

si však trochu naivný. 

o Oválne oči značia dobrosrdečnosť a zmysel pre humor. 

o Úzke oči sú známkou mlčanlivosti a sebaovládania. 

o Máš oči blízko pri sebe? Potom si pomerne kritický a 

niekedy trochu chladný človiečik. 

o Naopak ľudia, ktorí majú oči ďalej od seba, sú tolerantní, 

veľkorysí a zhovorčiví. 

o Hlboko položené oči signalizujú opatrnú a zdržanlivú, ale 

zároveň romantickú povahu. 



o "Vypúlené" oči sú znakom osoby so silnou vôľou. Bacha! 

Niekedy bývajú dosť sústredení na seba. 

 

Farba očí 

o tmavomodrá = srdečnosť a dobrota 

o svetlomodrá = prelietavosť 

o hnedá = lojalita a odovzdanosť 

o zelená = nápaditosť, flexibilita a hlbokomyseľnosť 

o sivá = znamená, že ide o rozumného človeka s pochopením 

o čierna = vášnivosť a nežnosť 

Obočie (čítať z obočia je ťažké hlavne u 

dievčat, ktoré si ho často upravujú do iného 

tvaru a menia tým tak jeho prirodzený 

vzhľad) 

o husté obočie = má energický a emóciami riadiaci sa 

človek, 

o riedke = rezervovanosť, vyberavosť, presnosť, 

o rovné = má aktívny a pozorný človek, 

o obočie v tvare oblúka = človek plný fantázie, zmyselnosti, 

nápaditosti, 

o ďaleko od seba = ovplyvniteľný, prispôsobivý chlapec 

i dievča, 

o  blízko pri sebe = precízny, nervózny, so sklonom 

k žiarlivosti, 

o zrastené obočie = má nedôverčivý a dominantný človek. 

 

 

 

 

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

 

Hovorí rozčúlený otec svojmu synovi:  

„Takú ti jednu vylepím, že ťa ani Google nenájde!“ 

 

 

Po zábave budí mama syna. „Vstávaj do kostola.“ „Mama, ja 

nejdem.“ „Hovorím ti, vstávaj!“ „Ale mne sa nechce. Kamaráti tiež 

nejdú, tak prečo musím ja?!“ „Ty musíš, synak, ty si farár.“ 

 

Medveď si urobil zoznam zvierat, ktoré zožerie.  

Dozvedeli sa to zvieratká a ako prvá za ním prišla líška: 

 „Medveď, chceš zožrať aj mňa?“  

„Hej!“  

„A môžem sa ešte rozlúčiť s rodinou?“ 

 „Môžeš.“  

Po nej prišiel vlk:  

„Medveď, som na zozname aj ja?“ 

 „Hej!“  

„A môžem sa ešte rozlúčiť s rodinou a povybavovať si nejaké 

veci?“  

„Dobre,“ odpovie medveď.  

A potom pribehol zajac:  

„Medveď, som na zozname aj ja?“  

„Jasné!“ 

 „A mohol by si ma z neho vyškrtnúť?“ 

 „Tak dobre.“ 

 

 



..........................................  Rok Ľudovíta Štúra  

Štyridsať rokov života jedného človeka a ako ovplyvnili slovenské 

dejiny, slovenský národ, ba i celé Slovanstvo.  

Ľudovít Štúr..... 

Dal nám jazyk, reč, jeden zo symbolov každého národa. Veď 

podľa jazyka sa určuje národ. Reč dáva národu identitu a vďaka 

nemu sa zachováva duchovná a hmotná kultúra každého národa. 

Nesmierny obdiv a nekonečná vďaka patrí Ľudovítovi Štúrovi. 

Samozrejme nebol sám, pomáhali mu a stáli pri ňom Jozef 

Miloslav Hurban, Michal Miloslav Hodža a ostatní štúrovci, ktorí 

začali aktívne používať štúrovčinu, teda našu dnešnú slovenčinu 

(ktorá už za tie časy  prešla mnohými úpravami).... 

Kamaráti, určite ste si všimli, že úvodné slovo bolo nejako divne 

napísané. V štúrovčine. To preto, lebo v tomto cykle o Štúrovi 

vám ponúkame odlišnosti štúrovčiny od dnešnej podoby: 

1. Nemal písmeno y, ý. Namiesto y, ý sa všade písalo i, í.  

2. Rozdiel medzi zvukmi d, t, n – ď, ť, ň sa všade graficky  

vyznačoval. 

3. Dvojhláska ô sa písala ako uo. 

4. Dvojhláska ia, ie sa písala ja,je.  

5. V tvare gen. pl. sa zvuk v písal ako u, napríklad kralou, sluhou. 

6. Nemal ľ(vraj bolo neestetické), mal len l; napr.: laví, ňeďela.  

7. Nemal ä; iba a alebo e, napr.: svatí, zavazuje, najme, vezeň.  

8. Nemal iu; namiesto iu mal len ú; napr. božú, znameňú. 

9. Nemal é, mal len je; napr.: dobrjeho, dobrjemu. 

10. Zákon o krátení druhej dĺžky sa uplatňovalo dôsledne; napr. 

oňi slúža. 

Tak čo? Zmenili ste na neho názor? Tie jeho pravidlá mohli zostať 

dodnes, že?  Ľahšie by sa písali diktáty . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja za to 

ňemoužem! 



..............................................  Básnické črevo  

Bratia 

Písal sa rol 1980 šťastný otec volal celej rodine. Veľká správa 

narodili sa dojičky  dvaja chalani.  

Od malička boli stále spolu. Dostali sa na druhý stupeň  

a spolužiaci ich rozdelili a postavili ich proti sebe.   

O mesiac sa ich rodičia rozviedli. A aj oni ich chceli rozdeliť. Ale 

oni sa postavili pred rodičov a vysvetlili im, že oni sa nechcú 

rozdeliť.  

Tiež sa postavili pred spolužiakov a vysvetlili im, že nech ich už 

nechajú. Po skončení  vysokej školy sa jeden od sťahoval do 

Bratislavy a druhý do Košíc.  

Obidvaja majú dvojičky, jednu dcéru a jedného syna. Jeden je 

učiteľ a druhý inžinier. Každý druhý mesiac jeden víkend strávia 

spolu. A tak sa z rozdelených súrodencov  stali dobrí rodičia 

a ešte lepší 

súrodenci. 

 

 

 

 

 

 

Výlet do Afriky 

Jedného dňa sa pes Toji opaľoval na lúke.  

Koza Zeki povedal: „Ty si ale somár!“  

A Toji sa urazil a povedal: „Budeš sa mi smiať, 

keď sa dostanem do Afriky?“  

A tak sa vybral do Afriky.  

Na kúpalisku sa Toji stretol s ťavou, ktorá 

sa kúpala v bazéne.  Priblížil sa k nej 

a povedal jej: „Čo tu robíš ty, ťava, veď ty 

bývaš v súši a vydržíš bez vody aj mesiac?“  

A ťava na to povedala: „Neurážaj ma, lebo 

uvidíííš! A volám sa Roki!“ 

 Pes Toji: „Dobre, Roki. Ty si ale napajedená. Nepôjdeš so mnou 

do Afriky?“ 

„A veru pôjdem,“ povedala ťava.  

Na diaľnici sa zastavili na toalety a stretli výra, ktorý sa ich 

spýtal: „Kam idete?“ 

„Do Afriky,“ odpovedala ťava.  

Orol šiel s nimi. Keď už boli pri mori, orol sa ponúkol, že ich 

prenesie. Uprostred mora zbadal Toji, že orol nejako nevládze. 

Bolo však neskoro. Orol ich pustil, ťava sa utopila a psa zjedla 

veľryba. Orol sa dostal do Afriky, ale tam ho zjedli Indiáni.  



........................................  Vymaľuj si obrázok 

                              

...................................................  Na záver  

 

Dokonči:  
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