
 

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

Ahoj, kamaráti! 

  Školský rok už beží v plnom 

prúde a vám sa dostáva do rúk 

čerstvé prvé číslo nášho 

nového školského časopisu. 

Nazvali sme ho Smajlík.  

Budeme sa snažiť vám 

prinášať zaujímavé a zábavné 

informácie. Chceli by sme vám 

predstaviť výtvory našich spolužiakov, bližšie predstaviť 

učiteľov či žiakov, ktorí reprezentujú našu školu, čo sa stalo na 

škole...........  

Chceli  by sme privítať našich malých prváčikov.  Dúfame, že sa 

im školský časopis bude páčiť a držíme im palce pri učení. Ale 

prečo len im? Aj ostatní potrebujú veľa energie na zvládnutie 

učiva, najmä deviataci, ktorí sú medzi nami posledný rok a v 

druhom polroku ich čaká MONITOR.  

Radi by sme privítali i vašu pomoc, kamaráti, pri vytváraní 

nových rubrík tohto časopisu. Ak máte dobré nápady, 

adresujte ich našej redakčnej rade. 



Ďakujeme a prajeme príjemné chvíle strávené pri čítaní 

Smajlíka ! 

Vaša Redakcia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Rozhovor  s našou 

pani  riaditeľkou  
 

 

1. Môžete nám prezradiť 

Vaše celé meno? 

„ Volám sa Silvia Bíziková, rodená Tóthová.“ 

2. Akú školu ste navštevovali ešte ako malá školáčka? 

„ Tak najprv som chodila sem, na Základnú školu v Gbelciach, potom na 

Gymnázium do Nových Zámkov a potom na Pedagogickú fakultu v Nitre.“ 

3. Ako si spomínate na svoju prvú, ale úplne prvú pani učiteľku? 

„ No úplne prvá pani učiteľka bola v materskej škole a to bola pani učiteľka 

Eva Kubicová, ktorá už, bohužiaľ, nie je medzi nami a na základnej škole moja 

prvá pani učiteľka bola pani učiteľka Lambertová , ktorá ešte pred 

niekoľkými rokmi navštívila našu školu, spomínam si veľmi rada na obidve moje 

pani učiteľky.“ 

4. Kam viedli potom Vaše kroky?  

„ No po dokončení základnej školy som išla do Nových Zámkov, kde som 

študovala na Gymnáziu, kde aj teraz máme žiakov z tejto školy a potom, ako 

som už spomínala, som študovala na Pedagogickej fakulte v Nitre.“ 

5. Kedy a kde ste začali prvýkrát učiť?  

„ No to je veľmi zaujímavé, lebo pred tridsiatimi rokmi som začala učiť na 

tejto škole a odvtedy som tu.  Neviem, dokedy ešte vydržím, ale ešte som 

stále tu. Takže tu na Základnej škole v Gbelciach.“ 



6. Čo nemáte rada na žiakoch alebo na študentoch? 

„ No to vy veľmi  dobre viete, a  to jedna jediná vec,  keď žiaci  

klamú, to vyslovene nemám rada, a všetko ostatné viem prepáčiť, 

 ale klamstvo nie.“ 

7. Čo máte rada na žiakoch alebo na študentoch? 

„ No ja ich mám rada takých,  akí sú, mám rada,  keď sa usmievajú,  

mám rada,  keď behajú, mám rada, keď robia zlé veci , ale najradšej  

mám, keď si plnia svoje školské povinnosti.“ 

8. Čo bol alebo ešte stále je Váš životný sen? 

„ No mojím životným snom je teraz - momentálne sa dožiť  

dôchodku a užiť si niekoľko rokov, tie prekrásne roky. Také veľké  

sny ja nemám, v prvom rade je to zdravie, ktoré si cením najviac  

v posledných rokoch.“ 

9.Aký štýl hudby sa Vám páči?  

„ No keď som nahnevaná, vtedy si púšťam modernú hudbu, niečo  

ako Michael Jackson alebo podobné, aby som sa vybláznila ešte viac,  

a keď mám takú melancholickú náladu,  vtedy si púšťam vážnu  

hudbu, takže ja mám rada aj vážnu, aj modernú hudbu.“ 

10. A Vaše koníčky? Máte na ne vôbec čas? 

„ Áno,  mám rada koníčky a mojím koníčkom je sadnúť si, vyložiť si  

niekde nohy a pozerať televízor. A v poslednom čase rada  

čítam ešte také zaľúbené romány, tie sa mi páčia najviac.“ 

11. Viete sa ohodnotiť? Aký typ človeka ste? Akú máte povahu? 

„ No viem sa ohodnotiť, nebudem o sebe zlé veci hovoriť, ale  

chcem povedať v prvom rade , že ten, kto pracuje, robí chyby a ja 

 patrím tiež do tej skupiny, že pracujem, pracujem  a potom sa  

mi stane, že robím  aj  chyby.  Môžem povedať , že mám dosť  

priateľov, mám takých priateľov... to priateľstvo pretrváva  

už 25-30-35 rokov............................ podľa mňa taký priemerný,  

dobrý priemerný.“ 

11. Je veľký rozdiel medzi učením a „riaditeľovaním“?  V čom? 

„ No je veľký rozdiel, pretože „riaditeľovanie“ je o papieroch, keď sa 

pozriete, a učenie je o deťoch a ja mám rada deti. Tak z toho vyplýva, že 

radšej učím ako „riaditeľujem“.“ 

12. Pamätáte si ešte svoju prvú lásku? Koľko ste mali rokov? 

„ Pamätám si a bola som siedmačka, ale iné neprezradím. “ 

13. Kedy ste mali svoj prvý bozk? 

„ No na toto si nepamätám, asi to nebolo také dôležité, ale toto si 

fakt nepamätám.“  

 

Ďakujeme pekne za príjemný rozhovor a prajeme pani riaditeľke veľa 

síl, energie a radosti pri „riaditeľovaní“. 

       

                                                   Anežka a Veronika, 9. trieda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

V júni sme sa rozlúčili s našimi 

deviatakmi. Ale skôr než  sa rozleteli 

do všetkých kútov sveta, najďalej však 

do  Nových Zámkov, sme s nimi natočili 

krátky rozhovor. Boli sme zvedaví, 

s akými očakávaniami, pocitmi opúšťajú 

brány základnej školy, na čo budú spomínať, čo im bude 

chýbať........ 

Nie všetci boli ochotní podeliť sa s nami o svoje pocity. Tak 

sme teda oslovili Karmen Pintérovú (vybrala si Združenú 

strednú školu v Štúrove), Michaelu Csillagovú (Stredná 

zdravotná škola v Nových Zámkoch), Richarda Drobného, 

Miriam Vasková(Stredná odborná škola v Nových Zámkoch). 

Tak si teda prečítajte ich odpovede na nasledovné otázky: 

1. Je jún, čoskoro sa budete lúčiť so školou. Aké máte 

pocity? 

Karmen: „Teším sa trošku. Budú mi však chýbať spolužiaci.“ 

Miška: „Som smutná, ale aj šťastná. Mám také zmiešané 

pocity.“ 

Richard: „Táto škola ma príjemne prekvapila. Dobre som sa tu 

cítil.“ 

2. Aké očakávania máte od budúcej školy? 

Karmen: „Dúfam, že sa tam niečo nové naučím a že mi tam bude 

dobre.“ 

Miška: „Dúfam ,že to bude dobrá škola.“ 

Miriam: „Dúfam ,že si tam nájdem veľa kamarátok. Snáď tam 

budú aj pekní chlapci.:-)“ 

Richard: „Mám veľké očakávania. Veľa nových vecí sa naučím. 

Stretnem veľa nových 

kamarátov.“ 

3. Za kým alebo za 

ktorým predmetom 

vám bude najviac 

ľúto?“ 

Karmen: „Za fyzikou, za 

pánom učiteľom Harcsom“  

 

Richard: „Ťažko povedať, 

ale určite za prestávkou“ 

4. Spomeniete si na váš najkrajší zážitok z tejto školy? 

Richard: „Ťažko povedať, nedá sa takto z hlavy 

rýchlo povedať......čo najkrajšie sa udialo, veľa vecí 

sa udialo..............ale asi naposledy, keď sme utekali 

zo školy počas vyučovania...........“ 

Karmen: „Keď sme vylomili dvere.....“  

Miriam: „Keď nám spadla tabuľa.....“ 

Miška: „Náš posledný výlet......“ 



5. Aká bola vaša trieda? 

Richard: „Zoologická záhrada? “ 

Karmen: „Sme dobrý kolektív, myslím 

si.“ 

6. Kto vám bude najviac 

chýbať? 

Richard: „Najviac väčšina spolužiakov, 

kamarátov a pani upratovačky, ktoré 

nás stále hrešili kvôli prezúvkam.“  

7. Prezradíte nám ešte vaše plány na leto? 

Karmen: „Asi Chorvátsko.“ 

Miriam: „Kúpalisko.....“ 

Miška: „Konečne si urobím vodičák na motorku.“ 

Richard: „Moje plány sú chaty, kúpalisko......diskotéky, 

dievčatá.....“ 

8. Tak vám teda prajeme všetko dobré a prídete nás 

pozrieť? 

Richard: „Určite áno.“ 

Karmen: „Určite prídem.“ 

Miška:  „Samozrejme!“ 

 

Je po lete, my sa trápime v škole a naši bývalí deviataci derú už 

dva mesiace iné školské lavice. Vypátrali sme pre vás, čo je 

s nimi: 

 

Richard:  

Škola sa mu páči, vraj je vybavená na vysokej úrovni a prístup 

učiteľov je vraj nad jeho očakávania. Študuje na odbornej 

škole, ide o súkromnú strednú školu so zameraním na 

technológiu a mechaniku informačných sietí.....  

Frajerku na škole vraj nemá,  našťastie,  pretože možností má 

viac než dosť........ 

Karmen: 

 Škola sa jej veľmi páči, v triede majú  

dobrý kolektív(aspoň zatiaľ). Je ich  11 v 

triede. Najviac sa jej  páči spôsob 

vyučovania anglického a nemeckého jazyka, 

učitelia sú prísni. Každú hodinu aspoň 2 odpovedajú. Z nových 

predmetov ju bavia ekonomika , tovaroznalectvo 

a administratíva a komunikácia. Nepáči sa jej  matematika ,v 

Gbelciach to bolo oveľa lepšie vysvetlené. 

                                                                                      Anežka a Veronika, 9. trieda 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

....................  Zapojili sme sa .....  

 

 

 

 

Program Zelená škola od roku 2004 pomáha  

slovenským školám realizovať environmentálnu 

výchovu prepojenú s praktickými krokmi. Tie vedú žiakov a 

celú školu k šetrnejšiemu prístupu voči životnému prostrediu, 

pomáhajú im znížiť celkový vplyv školy na životné prostredie 

O problematike životného prostredia nestačí len získavať 

vedomosti, ale  je zároveň nevyhnutné snažiť sa zmeniť naše 

konanie. Urobiť zmenu, ktorú je vidieť a cítiť.Hlavným 

cieľom programu Zelená škola je pomôcť školám nájsť cestu 

zmeny, ktorá povedie k zdravšej, "zelenšej" a aktívnejšej škole 

i spoločnosti. 

Proces Zelenej školy je holistický a prioritne zameraný na ľudí, 

nie na úlohy. Zahŕňa celú školu spolu s členmi miestnej 

komunity a aktivuje ich participáciu - spoluúčasť na 

rozhodovaní a riešení vybraných problémov. Podporuje tímovú 

prácu a pomáha vytvárať spoločnú víziu školy, ktorá rešpektuje 

a prakticky chráni životné prostredie. 

Žiaci sú súčasťou pracovného tímu. Analyzujú súčasnú 

situáciu na škole v 6 oblastiach (voda, odpad, energia, 

doprava a ovzdušie, zelené obstarávanie, zeleň a ochrana 

prírody) a následne navrhujú zlepšenia, ktoré sa snažia pri 

zapojení celej školskej komunity zrealizovať. Svoje 

predsavzatia a prijaté princípy výtvarne vyjadrujú 

prostredníctvom Ekokódexu. 

Naša škola sa úspešne zapája do projektu Zelená škola. Už dlhé  

tri roky úspešne riešime problémy životného prostredia 

v našom okolí a výsledkom sú získané certifikáty a vlajky 

Zelenej školy.  

Tento školský rok sme sa opäť zapojili do 

medzinárodného environmentálneho projektu. 

Tak nám držte palce!  

Redakcia 

Použitý zdroj: www.zelenaskola.sk     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zelenaskola.sk/


 

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

 v septembri 

Svetový deň mlieka v školách  
 
28.09. sme si pripomenuli -ako každý rok- zdravý spôsob života, 

potrebu užívania mliečnych výrobkov. ĎAKUJEME, tento rok 

sme dostali mliečny výrobok-kakao s názvom Antiviro,veľmi 

nám chutilo,  pani riaditeľka má u nás veľké PLUS, 

dobre vybrala  

Vysádzanie stromov  

Naši šikovní družinári vysádzali stromy v  areáli školy . 

Stromy môžu len skrášliť a chrániť životné prostredie  

Európsky deň jazykov 

Naša škola nezabudla ani na  26. september. Nebol to 

hocijaký deň, je to deň,  ktorý  je od roku 2001 venovaný 

oslave európskych jazykov.  

Bol to výborný deň, naučili sme sa 

nové pozdravy v rôznych jazykoch 

alebo počítať do desať po španielsky. A robili sme rôzne 

plagáty.  

 

Deň Bublifuku   

Na škole sa družinári zabavili aj s Bublifukom  Niektorí 

mali malý, iní veľký bublifuk....... bolo to zábavné ,  pani 

učiteľka vymyslela novú metódu 

ako fúkať bublifuk:  stačí nám 

polovička pet fľaše a roztrhnutá 

ponožka…xixi    

 

 

 Tekvicové strašidlá 

   

  Naši družinári  vyrábali z 

jesenných plodov rôzne výrobky, ktoré sme si mohli pozrieť 

v budove našej školy.  

Krásne výrobky ,  aspoň sa naši družinári nenudili.                                                                                                             

 v októbri 



 

Zber papiera  

 

Na našej škole sa konal  zber papiera, mohli sme nosiť papiere 

od 6:30 do 15:00 hod.  

Naším cieľom bolo vyzbierať čo najviac papiera, hádam sa 

nám to podarilo     

 

Výstava šarkanov  

 

Na našej škole sa uskutočnila 

výstava šarkanov, ktoré sú vystavené na chodbe školy.  

Šarkany sú veľmi pekné, máme ich v rôznych tvaroch.  

 

Deň otvorených dverí  

 

10. 10. 2012 sme privítali   

rodičov a širokú verejnosť na  

vyučovaní. Otvorili sme  dvere našej školy, aby sa každý mohol 

presvedčiť o kvalite práce počas jednotlivých hodín. 

Zároveň žiaci školy odprezentovali svoje schopnosti pred 

verejnosťou. 

Naši žiaci sú veľmi šikovní aj rodičia sa mohli o tom sami 

presvedčiť.  

 

Týždeň zdravej výživy 

 Od 22. do 26.  sme sa všetci 

snažili žiť zdravo. Poviem vám, 

nebolo to ľahké. Piť čistú 

vodu z vodovodu miesto koly 

a jesť jablká miesto čipsov 

pred počítačom.......pán 

učiteľ Harcsa s pánom učiteľom Čiefom sa nás snažili  od 

týchto „dobrôt“ odhovoriť veľmi zaujímavou prednáškou. Snáď 

sa im to podarilo..... aspoň na chvíľu. Ani ostatné pani učiteľky 

sa nedali zahanbiť, pripravovali sme s nimi raz ovocné šaláty, 

potom zas zeleninové šaláty, pani učiteľka Kollárová nám dala 

upiecť tekvicu, pre niektorých mňam mňam, pre druhých zas 

fuj fuj...... Kam ste patrili vy?  

 



Cyklistické preteky 

Súčasťou zdravej výživy je i pohyb. 

A keďže v októbri bolo super počasie, 

podaktorí sme mohli ukázať, akí sme 

športovci. Pán učiteľ Čief pripravil 

cyklistické preteky. Zvlášť mali žiaci prvého stupňa a zvlášť 

žiaci druhého stupňa. Trasa bolo náročná, po dedine a každého 

cyklistu sprevádzala mierna hmla. Snáď v nej nik 

nezablúdil..........a nie  je už dakde v Chorvátsku  

                                               * Wikííí *, 8. trieda 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

       
Ťuk, ťuk, klopká mi na okno 

a hladí rozospatú tvár. 

Šepká mi „poď von, kým som tu, 

pretože pomaly odchádzam“. 

 

Jas mojich dní zastrie hmla 

a z trónu ma sfúkne studený severák, 

ten čudný tvor, 

ktorého nikto nemá rád. 

 

Ja sa však nedám a ostanem tu 

i keď v ústraní 

a svoju lásku k vám prejavím 

vo farbách jeseni. 

 

Červená, žltá, hnedá,  

tie farby radosti  

budú vás sprevádzať alejami, 

 až kým sa jeseň svojho žezla 

 plne nezhostí. 

 

Budem sa brániť všetkými lúčmi, 

aby ste spomienky na leto 

mali vždy ako na dlani.                                   Laci, 8. trieda 



Hlas z minulosti 

Vo štvrtok bola veľká búrka a v škole vypadla 

elektrina. Piati kamaráti sa spýtali pani 

učiteľky, či sa môžu poprechádzať  po 

chodbe. Vyšli na chodbu a zo školníkovej 

dielne počuli vychádzať divné hlasy. Zázrak, 

dvere dielne boli otvorené. Najskôr len nakukli 

cez malý otvor, potom aj vošli. Stále počuli tie divné zvuky. Patrik 

našiel školníkove šaty v kaluži  krvi. Ledva lapali po dychu a utekali, 

ako im len nohy stačili za učiteľkou oznámiť jej, čo sa stalo. Keď sa 

však vrátili aj s pani učiteľkou, nič tam nebolo. Pani učiteľka im 

neverila a navyše bola aj nahnevaná, že s takými vecami sa nežartuje. 

Chlapcom to však nedalo pokoja a po škole sa stretli v starom dome 

na konci ulice. Chceli zistiť, prečo a ako zmizol školník.  

Na druhý deň sa školník správal veľmi čudne – ako keby to nebol ani 

on. Piati kamaráti si boli zahrať futbal a unavení sa vrátili späť do 

školy. Zrazu začuli zas tie isté divné zvuky, ktorých hlasitosť sa 

stále stupňovala. Ignorovali to. Chceli sa umyť po futbale, avšak keď 

pustili vodu, z vodovodu začala tiecť krv a opäť vypadla elektrina. 

Rozhodli sa konať. V piatok popoludní po vyučovaní sa skryli v škole, 

chceli v nej prenocovať. O polnoci videli svetlo v školníkovej dielni. 

Bol tam tieň nejakého muža a znova prichádzali strašidelné zvuky. 

Chlapci vošli do dielne a bol tam iba tieň, ktorý sa hýbal, ale nikoho 

tam nebolo. Prespali v riaditeľni. V sobotu ráno našli krvavé stopy, 

ktoré sa zhodovali so školníkovými topánkami. Mierili do dielne. 

Hneď, ako vošli piati pátrači, čudná tvár sa rozbehla na poschodie. 

Schovávala sa pred nimi. Nemohli ju chytiť, akokoľvek sa snažili, 

záhadná postava vždy utiekla. Do večera bol pokoj, žiadne pohyby, 

žiadne zvuky. Boli veľmi unavení,  tak si ľahli spať. 

Ráno, keď sa zobudili, Juri zapol riaditeľkin počítač a ostatní, 

Maroš, Tibi, Paťo a Jakub, vyhľadali na internete informácie o škole. 

Zostali veľmi zaskočení, lebo si prečítali správu o zabití školníka 

pred pár rokmi. A vtedy im to došlo, že duch bývalého školníka 

ohrozuje toho súčasného. Chlapci dali hlavy dokopy a vymysleli pre 

ducha pascu. Dali na zem vrece. Školník ho zbadal, kľakol si a nakukol 

doň. Maroš  sa rozbehol a sotil školníka do vreca. Paťo s Tibim 

potiahli lano a vrece sa zatvorilo. Vrece odtiahli na neďaleký cintorín, 

kde ich už čakal Jakub. Vrece hodili do jamy a zakopali. Odvtedy sa 

duch školníka už nevracal, nebolo počuť strašidelné zvuky a pravý 

školník sa už nesprával čudne. Piati smelí 

pátrači odhalili tajomstvo školníkovho 

ducha. Boli so sebou spokojní a statočne 

vydržali držať jazyk za zubami. 

 

                                Maroš, Tibi, Paťo, Juri, Jakub, V.trieda 

 
 
 
 
 



   .....................  Vedeli ste, že........                  

 

 

Deň pozitívneho myslenia 

 Lebo jediné, čo dokážeme zmeniť, je naše 

myslenie........ 

 Sny a ciele nám dávajú chuť do života 

a nenechávajú nás zomrieť...(Louis L. Hay)  

 

 

 

    Medzinárodný deň  

čokolády 

 

 

Svetový deň bez áut 

Deň bez áut sa prvýkrát oslavoval v roku 

2000 a je podporovaný Európskou 

komisiou. Ľudia sú každodenne vystavení 

hluku, dopravným zápcham a znečistenému ovzdušiu. Cieľom 

tohto dňa je preto podpora ekologických foriem dopravy ako je 

pešia, cyklistická a verejná doprava, upozornenie na znečistené 

životné prostredie automobilmi a následné škodlivé dopady na 

ľudské zdravie.  

   

 

 

24-hodinový deň komiksov 

 

 

 

24-hodinový deň komiksov bol iniciovaný v USA a jeho úlohou je 

vytvoriť 24-stranový komiks za 24 hodín. Zmyslom tohto dňa 

je vytvorenie priestoru pre zúčastnených umelcov a ich 

zviditeľnenie. 

 

Tak vtipkári do toho...........  

 

  

 

 

Mňam, mňam, 

dali by ste si, že? 
Až o rok  

Až  

 

http://kalendar.azet.sk/medzinarodne/popis/2012-10-3/


      Svetový deň úsmevu    

Vraj smiech má pozitívne účinky na naše telo. My vám niektoré 

ponúkame: 

Prečisťuje očí: Pri smiechu sa vytvára v očiach viac sĺz a 

podporuje tak ich prečistenie. 

Masíruje chrbticu: Zapájaním dýchacích svalov sa masíruje 

chrbát, uvoľňuje sa najmä krčná chrbtica. 

Zlepšuje dýchanie: Vďaka smiechu sa do pľúc dostáva za 

minútu dvojnásobné množstvo kyslíka ako za normálnych 

okolností (12 litrov namiesto 6 l). 

Podporuje spánok: Smiech spôsobuje prirodzenú únavu, čím 

pomáha pri problémoch s nespavosťou. 

Pomáha pri trávení: V bránici vytvára istú vnútornú masáž, 

ktorá pomáha pri trávení. Zároveň zabraňuje zápche. Podporuje 

vyprázdňovanie žlče zo žlčníka. 

Precvičuje svaly: Pri smiatí sa do činnosti zapája až 400 

svalov, vrátane niektorých svalov v žalúdku, ktoré možno 

precvičiť len smiechom. 

Smiech čo najčastejšie: Rôzne štatistiky poukazujú na to, že 

častejšie sa smejú ženy než muži, jednoznačne však v prípade 

smiechu vyhrávajú deti. Tie sa denne smejú aj stokrát, pričom 

dospelí len pätnásťkrát. Skúste to a uvidíte, že to funguje. 

Začnite deň úsmevom a potešte sa tým, čo máte. Netreba 

myslieť negatívne. Skúste sa zasmiať aj v spoločnosti vašej 

rodiny, priateľov či v práci, alebo sa len jednoducho usmejte na 

okoloidúcich. Uvidíte, že zlepšíte nielen svoju náladu, ale aj 

náladu vášho okolia. Najjednoduchším spôsobom, ako smiech 

vyvolať, je šteklenie. 

tak rýchlo do šteklenia a do smiechu cha cha cha  chi chi chi 

cho cho cho........ 

 

Svetový deň vajec 

 

 

...................podľa najnovších výskumov bolo dokázané, že vajíčka 

nie sú žiadne cholesterolové bomby, ale patria k zdravej výžive, 

pretože telu dodávajú množstvo vitamínov a minerálov. 

 

 

Svetový deň cestovín 

http://kalendar.azet.sk/medzinarodne/popis/2012-10-5/
http://kalendar.azet.sk/medzinarodne/popis/2012-10-12/
http://www.pluska.sk/fotogaleria-zdravie/?foto=&clanok=137990


Odborníci na výživu hovoria, že 

tanier cestovín je zdraviu prospešné 

jedlo. Cestoviny obsahujú bielkoviny, 

sacharidy, vodu a nízky podiel tuku. Z 

minerálnych látok je v nich najmä 

vápnik, fosfor, stopové prvky železo a zinok. Sú ľahko 

stráviteľné.  

Cestoviny majú veľmi starobylú tradíciu. Podľa tradície mal 

cestoviny na európsky kontinent priviezť 

Marco Polo pri návrate do dnešného Talianska 

z Číny. Avšak iní bádatelia údajne zistili, že 

cestoviny predsa len majú kolísku na území 

krajiny, ktorú dnes nazývame Taliansko. 

                                                                                                           Karolína, 8. trieda 

 

 

 

 

 

 

 

............................  Povedali múdri.....  

     Dnes sme pre vás zozbierali citáty o smiechu : 

o  Musíme sa smiať skôr, ako sa staneme šťastnými, lebo 

by sme mohli umrieť bez toho, aby sme sa zasmiali. (La 

Bruyére) 

o  Je stratený každý deň nášho života, keď sme sa 

nezasmiali. (Sebastian Roch) 

o  Vlož svoju hlavu do veselosti a smiechu, ktoré likvidujú 

tisícky škôd a predlžujú život. (Shakespeare) 

o  Zo všetkých živočíchov len človek sa vie smiať, hoci má 

na to najmenej dôvodov. (Ernest Hemingway) 

o  Hlupáci žijú veselšie, elbo vždy majú viac dôvodov na 

smiech ako ľudia múdri a premýšľaví. (Gustave Flaubert) 

o  Smiech a plač sú najcennejší majetok živého človeka. 

(Jan Werich) 

o  Keď ti život predkladá dôvody na plač, ukáž mu, že máš 

tisíc a jeden dôvod na smiech.(autor neznámy) 

 

   

             

                                                                                            Lulu, 8. trieda 



...................  Udalosti, narodenia, výročia 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Martina Ulahelová 

21. 9. 1947 sa narodil americký spisovateľ  Stephen  KING. 

Napísal vyše štyridsať kníh, z ktorých sa po celom svete 

predalo viac ako  

350 miliónov výtlačkov. Autor známeho  

románu Zelená míľa.  

5. 9. 1997 zomrela Matka Tereza  

- rehoľná sestra, zakladateľka 

rehoľného rádu Misionárok lásky. 
Nositeľka Nobelovej ceny za mier 

v roku 1979. 

 

1. 10. 1880 – Americký vynálezca Thomas Alva 

EDISON založil prvú továreň na výrobu 

žiaroviek v Menlo Parku, New Jersey, USA 

21. 10. 1833 sa narodil švédsky chemik, 

priemyselný podnikateľ, jeden z 

najvýznamnejších vynálezcov 19. stor. Alfred 

NOBEL 

13. 10. 1995 sa 

na trh dostáva 

WINDOWS 

 

28. 10. 1815 sa narodil Ľudovít ŠTÚR, najvýznamnejší 

predstaviteľ slovenského národného života v pol. 19. 

stor., poslanec uhorského snemu, autor súčasného 

spisovného slovenského jazyka, politik, jazykovedec,  

učiteľ, spisovateľ a novinár. 

http://sk.wikipedia.org/wiki/1880
http://sk.wikipedia.org/wiki/Thomas_Alva_Edison
http://sk.wikipedia.org/wiki/Thomas_Alva_Edison
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDiarovka
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Menlo_Park&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/New_Jersey
http://sk.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_%C5%A1t%C3%A1ty


.......................  Čo nového u prváčikov  

 

Od septembra navštevujú našu školu noví žiaci - 

prváci. O tom, ako sa vo svojich triedach majú, 

prezradí náš rozhovor s nimi. 

 

Čo sa ti v škole najviac páči? 

Romanko:  Celá škola sa mi páči. 

Vaneska Etelka:  Mne sa páči najviac naša trieda 

 

Ktorý predmet máš najradšej? 

Adrián:  Matematika, Slovenský jazyk, Prírodoveda 

Danielko:  Slovenský jazyk, Matematika, Prírodoveda, Výtvarná 

 

Akí sú tvoji spolužiaci? 

Sofi:  Dobrí, zlatí. 

Roland:  Dobrí, pomáhajú mi. 

 

Vymenil by si školu za škôlku? 

Kitti: Nie,  nevymenila ! 

Sofi.R: Nie! 

 

Čo by si zmenil v škole? 

Roland:  Ja by som v škole nič nemenil. 

Peter:  Zmenil by som, aby neboli úlohy. 

 

 

Ako vidíte, našim prvákom sa v škole celkom páči, dúfajme, že im 

dobrá nálada a chuť  učiť sa vydrží až do konca školského roku. 

                                                                    Cinti, 8. trieda 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



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

V tejto rubrike by sme vás chceli informovať o všetkých 

súťažiach, do ktorých sa zapojíme. Ešte ich nebolo tak veľa, 

vrece so súťažami sa roztrhne v mesiacoch november – 

december. Ale predsa sa už máme z čoho tešiť: 

1. Naši malí chlapci z ŠKD hrali futbal s chlapcami zo ZŠ 

s VJM a vyhrali 2:1 

BLAHOŽELÁME!  

 

2. Chlapci z II. stupňa hrali priateľský futbalový zápas so 

žiakmi ZŠ  s VJM a vyhrali 

sme 9:1 

   BLAHOŽELÁME!  

 

  

        Všetci z Redakčnej rady 

 

                                                                                                 

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

 

 

 

 

 

Prečítajte si najzaujímavejšie zápisy v žiackych knižkách: 

Všetkým sa nezavďačíš 

- Utiera tabuľu príliš mokrou handrou. 

- Na mojej hodine sa snažil byť dobrý. Až veľmi. 

- Svojím spevom úmyselne ruší hodinu hudobnej výchovy. 

- Stále sa hlási. 

 

Keď musíš, tak musíš 

- Olizuje temperové farby a čuduje sa, že potom zvracia. 

- Váš syn považuje za samozrejmé sa na hodine matematiky 

prechádzať po laviciach. 

Žiadna úcta k autoritám 

- Žiak na hodine žuvá žuvačku, ja som mu ale dovolil len zjesť 

chlieb. 

https://picasaweb.google.com/mojatriedadl/FutbalovyZapas02
https://picasaweb.google.com/mojatriedadl/FutbalovyZapas02
https://picasaweb.google.com/mojatriedadl/FutbalovyZapas02
https://picasaweb.google.com/mojatriedadl/FutbalovyZapas02


- Nemal žiacku knižku a odmietol mi ju dať. 

- Smeje sa mi za chrbtom do očí. 

- Keď som odštartoval cezpoľný beh, utiekol domov. 

- Nepovedal svoje meno, pretože je tu vraj inkognito. 

- Vždy, keď ho vyvolám, pozerá sa na mňa ako na idiota, a pýta 

sa, či to myslím vážne. 

- Bez dovolenia padá zo stoličky. 

- Žiak sa počas prestávky zatvoril do skrine aj s kvetom. 

- Pravidelne chodí do školy nepravidelne. 

- Na hodinu fyziky prišiel o 45 minút neskôr. 

                                                                 Valter, 8. trieda 

Použitý zdroj: http://www.ako-sa-naucit-skor.com/index.html 

P.S.: Kamaráti, budeme vám vďační, ak sa vám podarí nejaký vtipný kúsok zavaliť, 

zapíšte si ho a doprajte zábavu ostatným 

 

 

                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Tááák, posledná strana, pevne veríme, že sme vás zaujali, že 

ste sa pobavili, niečo nové dozvedeli a že sa už teraz tešíte na 

ďalšie číslo. 

Blíži sa Halloween alebo po našom  

Sviatok všetkých svätých – 

Dušičky a s ním prichádzajú 

prááázdniny........ 

Tak si ich užite, oddýchnite a nezabudnite sa vrátiť do školy 
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