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Milí čitatelia, 

 

už len zopár chvíľ a okamihov. Konečne sa 

dočkáte toho, po čom ste celý školský rok 

2016/2017 túžili, o čom ste snívali, na čo 

ste netrpezlivo čakali. Dostanete vysvedče-

nie. :-) Alebo, že by ste sa naň až tak veľmi 

netešili? Možno niektorí by najradšej odišli 

na prázdniny bez neho.  Nech je to akokoľ-

vek, prajeme vám, aby ste si prázdniny  na-

plno vychutnali.  Veď budúci školský rok 

máte priestor na nápravu všetkého, čo sa 

vám v tomto školskom roku nevydarilo.  

Tešíme sa na vás v septembri.  

 

Redakčná rada 

 

  

O čom je reč? 

 

Bola by to hrozná vec, 

keby ............ nebola vôbec. 

Všetci z nej len utekáme, 

o vedomosti prichádzame. 

 

Akí hlúpi by sme boli, 

keby sme do nej nechodili! 

Všetky školské pomôcky, 

hodím  rýchlo do tašky.  

 

Veľa sa v nej naučíme,  

písomky si napíšeme, 

preto sa do nej vrátime, 

len čo leto odvanie.  

 

Zatiaľ veľa času máme, 

čo zas povystrájame? 

S kamošmi sa zabavíme, 

na školu do septembra  

ani nepomyslíme. 

 

S. Adamíková, 6. tr. 
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Medzinárodný deň detí—deň               

zo všetkých najkrajší 

 

Integrované tematické vyučovanie—

pracovali nielen naše šikovné hlavičky, 

ale aj ručičky. 

 

Dopravné ihrisko—samé križovatky, 

samé značky, samé autá. Kto sa v tom 

vyzná? My už áno. 

 

Vychádzky z ŠKD—boli sme na výstave 

veteránov, výstave výtvarných diel ZUŠ, 

remeselníckych trhoch a divadelnom 

predstavení   

 

Think English—naša školská súťaž do-

kázala, že v angličtine sme doma 

 

Rozlúčková— pekné obleky, krásne šaty, 

upravení chlapci—deviataci a vyparáde-

né dievčatá–deviatačky  

 

Didaktické hry a účelové cvičenia—

vyučovanie sa presunulo do voľnej prí-

rody a samozrejme, nezaobišlo sa ani bez 

opekačky 

 

Kúpalisko Eva—posledné dni školského 

roka sme poriadne schladili 

 

 

S. Adamíková, 6. tr. 

Čo sa dialo, to sa dialo; 

toto všetko sa u nás v škole stalo 



Spisovateľské zručnosti našich žiakov 
 

 

Nočná mora 

 

Keď sa ráno pozriem na ňu, 

už cítim tú strašnú školu. 

Utekám ja rýchlo pred ňou, 

chcem ma zjesť za hlavnou cestou. 

 

Aj matika ma naháňa, 

s písomkou mi zamáva. 

Ale ja sa vážne nedám, 

ja sa tomu nepoddám! 

 

Áziu na mape hľadám, 

na biológii zas mravcov chytám. 

Poštípať sa im nedám, 

hoci tam dobré známky nemám. 

 

Telesná je ale fuška, 

zajtra bude skúška. 

Futbal, volejbal, vybíjaná, 

učiteľka je už nachystaná.  

 

Ani v angličtine dobré známky nemám, 

žiacku knižku asi predám. 

Slovine sa postavím, 

k slovesám sa doma posadím. 

 

Keď sa všetko naučím, 

trochu sa aj poučím: 

škola nie je taká zlá, 

ako sa mi občas zdá. 

Lea Remiašová, 6.tr. 

Ešte pár dní 

 

Z ďaleka nám strach naháňa, 

žiak radšej preč uháňa, 

vystrašenú tvár už má, 

na chorého sa radšej hrá. 

 

Pani učiteľky úsmevy oblečú,  

o pár dní ich však vyzlečú. 

Už sa tresty píšu zasa, 

ja v tom nevyznám sa! 

 

Zajtra tri ťažké testy máme, 

všetci sa na ne nachystáme. 

Ťažké časy nastanú, 

lenivci guľu dostanú. 

 

Prázdnin sa snáď nedočkáme; 

ako to mi len prečkáme?! 

Všetci stále vzdycháme, 

za brucho sa chytáme. 

 

Ale sú tu kamaráti, 

ktorých máme veľmi radi. 

Nie je to až také zlé, 

veď učenie je potrebné! 

 

S. Magulová, 6. tr. 



Ach, tie deti... čo ešte nevymyslia... 

 

Výroky nielen zo školských lavíc: 

Izabelka bola bankovať.   
Žiačka chcela v rámci finančnej  gramotnosti  zrejme povedať, že Izabelka si vyberala peniaze    
z  bankomatu.  
 
Čo je to román? 

Romantické dielo. Správne malo byť, že román je literárne dielo veľkého rozsahu, v ktorom vy-
stupuje veľa postáv, má veľa dejových línií a zobrazuje rozsiahle časové obdobie.  

 

„Pani učiteľka, môžem mu ublížiť?!“ 

 
V zborovni:  

„Prepánakráľa, čo sa deje? Veď na chodbe ani v triedach nikto nie je! Kde sú všetci? “ 

„Vonku! Je veľká prestávka.“ 

 

„My naozaj už potrebujeme dovolenku.“ 

Návrhy na zlepšenie školského poriadku.  

 

 V škole by sme boli od 10:00 do 12:00—aby sme sa mohli vyspať,  mohli sa 

naobedovať doma a mali čas venovať sa svojim aktivitám. 

 Slovenčinu, matematiku, angličtinu, fyziku, dejepis,  biológiu a geografiu, každý 

z týchto predmetov by sme mali iba raz do týždňa—v zmysle hesla: kto veľa 

vie, veľa zabúda.  

 Dovolené pomôcky: netreba žiadne—iba ťahák na danú tému. 

 Pri písomkách a odpovediach možnosť použiť žolíka päťdesiat na päťdesiat 

alebo priateľ na telefóne. (Technické prostriedky zabezpečí vyučujúci!) 

 Telesná výchova kedykoľvek na požiadanie;  možnosť využiť služby osobného 

maséra (na náklady školy). 

 Možnosť reklamovať vysvedčenie do troch dní  od jeho  vydania.  

 

     6. ročník 



 

Prečo nefajčím 

 

 Máme napísať sloh o fajčení. 

 Je to veľmi zlé. Fajčenie je naozaj hrozné. Možno to zo začiatku vyzerá, ako keby to 
bol žart, frajerstvo. Deti sú asi veľmi zvedavé, a preto to chcú len raz skúsiť. Vyskúšajú to raz 
a zistia, že sa im nič nestalo. Tak prečo to neskúsiť druhýkrát, pomyslia si. Potom si povedia 
ďalšíkrát a ďalšíkrát... až sa dostanú do veľkých problémov. Tridsaťroční ľudia vyzerajú ako 
starí ľudia. Deti chcú byť ako dospelí, preto po nich opakujú. Zažltnú im zuby a majú veľké 
problémy s pľúcami. Bývajú aj veľmi často chorí. 

 Na záver môžem povedať, že kto si aspoň trochu váži život, nech si ho tak neničí. 

         S. Magulová, 6. tr. 

 

 

 Fajčenie je dovolené od 18 rokov. Športovci by nemali fajčiť ani od tohto veku. Deti, 
školáci a mladí ľudia by už vôbec nemali fajčiť. Nemalo by sa im to ani predávať. 

 Fajčenie veľmi škodí zdraviu. Fajčiari by si mohli aspoň raz prečítať, čo je napísané na 
škatuľke od cigariet—FAJČENIE SPÔSOBUJE SMRŤ! Keď to tam píšu, prečo to vôbec pre-
dávajú? Podľa mňa by nikto nemal fajčiť. Deti by to nemali skúšať a obkukávať od dospelých 
fajčiarov. Sú to zbytočne vyhodené peniaze. Spôsobuje to rakovinu pľúc a mnohé iné neprí-
jemnosti, napríklad zažltnutie a kazenie zubov.  

         Martin Chalás, 6. tr. 

 

 

 Nemali by sme fajčiť, lebo to škodí zdraviu a ide to do peňazí. Ja som to raz skúsil a 
nebol to dobrý pocit, lebo pri futbale som nevládal s dychom a ani som nemohol dobre ute-
kať. Že si dáš cigaretu pred kamarátom, to nie je machrovanie. Potom machruj, keď z toho 
dostaneš rakovinu pľúc. 

 Nerozumiem, prečo predávajú cigarety, keď vedia, že to zabíja. Keď to niektorým ľu-
ďom chutí, je to ich problém, ale radšej by som bol, keby fajčiari prestali fajčiť. Škodí to ich 
zdraviu, aj zdraviu tým, ktorí to od nich obkukajú.  Najhoršie je to pre malé deti, lebo tie majú 
život pred sebou. Nemajú ho na to, aby si ho pokazili!  

 Môj dedo fajčil tiež, ale prestal, lebo mal z toho choré pľúca. Nefajčí už dosť dlhú do-
bu. Povedal, že to nemá zmysel, že to škodí zdraviu, že je to zbytočná vec, a preto fajčiť už 
nebude. 

           xy, 6. tr. 



 

Prečo vôbec čítame?  

Literatúra mení naše názory, hodnoty aj myšlienky. Ukazuje nám svet v lepšom a krajšom po-

hľade.  Poúča nás o chybách, učí nás byť lepšími ľuďmi, ale učí nás aj humorom. V živote je 

literatúra našou učiteľkou.  

         D. Vetríková, 8. tr. 

 

Spisovatelia sa snažia zmeniť svet tým, že zobrazujú problémy a rozhodnutia v problémových 

situáciách.  Zobrazujú aj také problémy,  o ktorých sa nám v súčasnosti ani nesníva. Spisovate-

lia nám často ukazujú, že treba byť vďačný aj za životné maličkosti.  

R. Hašanová,  8. tr. 

 

Literatúra poukazuje na to, čo je správne a čo nie je.  Pomáha nám rozlíšiť správne od ne-

správneho. Navádza nás, aby sme si vážili sami seba.  

B. Krajčíková, 8. tr. 

Kniha, ktorú rád čítam 

Autorom tohto projektu je A. Tatranský, 6. tr. 



 

Rok čitateľskej gramotnosti  

 Školský rok 2016/2017 bol vyhlásený za Rok čitateľskej gramotnosti. Čo to znamená? 

Jednoducho to, že keď niečo čítaš, tak vieš, o čom to bolo. Starší žiaci by však mali zvládnuť aj 

čítať medzi riadkami.  To zase znamená,  že dokážeš z textu pochopiť nielen to, čo je tam jas-

ne napísané, ale  aj to, čo tam je len naznačené alebo vyjadrené obrazne.  Podľa mňa je najdô-

ležitejšou vecou  objaviť poučenie skryté v knihe.  Ak ho k tomu ešte aj dokážeš vyjadriť vlast-

nými slovami  alebo kresbami, si skutočný macher. 

Ako títo žiaci 

8. ročníka. 
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Nikdy nezabudneme 

Každé ráno v škole skoro bola,     Pekné veci vymýšľala, 

netrpezlivo  všetkých vyčkávala.     kvety všetky milovala, 

Maľovanky, vystrihovačky,      super vychovávateľka, 

vždy si pre deti nachystala.       skvelá kolegynka; 

 

 

 

 

je nám smutno, že s nami nezostala.  

 

Gabika Bednáriková 


