
 

 

...spieva, tancuje a teší sa na prázdniny  

 

Povedz mi, má milá, povedz, 

po čom je v Trenčíne oves, oves, 

po dvadsať, po tridsať rímskych, 

tancujú panenky šecky, šecky. 
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 ZŠ s MŠ SAMUELA TIMONA, TRENČIANSKA TURNÁ 

VYDANÉ PRI PRÍLEŽITOSTI FOLKLÓRNEHO FESTIVALU  

STRETNUTIE PRIATEĽOV 

ŠKOLSKÝ ROK: 2011/2012 

ČÍSLO: DRUHÉ 



 

NAŠI MILÍ KAMARÁTI, VERNÍ ČITATELIA! 

Víta vás Všadebolko, ktorý netrpezlivo čakal na túto chvíľu, aby vám 

porozprával veľa nových príhod... Nakukneme do sveta 

folklóru, predstavíme dva detské folklórne súbory a pripomenieme si niečo 

z histórie nášho Štvorlístka. Pochutíme si na tajných receptoch našich 

žiakov, dozvieme sa o úspechoch školy. Zasmejeme sa na vtipoch. 

Prečítame si výborné články našich žiakov. Prečítame si reportáže z netradičných hodín, 

nakukneme do tried. (Sandra Koláriková) 

Všadebolko vám želá príjemné čítanie! 

 
NA ÚVOD TROŠKU POÉZIE... 

 
Vedúca súboru, teta Bea, prednedávnom vyhlásila súťaž o najlepší veršík, ktorý sa v rámci festivalu 
zaspieva na tradičnú melódiu V tej Trenčianskej Turnej Štvorlístok si spieva...Prečítajte si súťažné básničky.  

 

No my už víťazný veršík poznáme...spoznáteho i vy? 
  

Do Trenčianskej Turnej prišla i Hlubinka,  
z tej peknej Moravy krásna ďatelinka. 
Do Trenčianskej Turnej prišla i Turnička,  
z tej krásnej Tepličky hlboká studnička. 

 
Z Liptovskej Tepličky Turnička k nám prišla,  

zaznie tu nie jedna ich pekná pesnička. 
Zakrepčiť si prišiel aj súbor Hlubinka,  

z tej peknej Ostravy, veď sme ich pozvali. 
 

Hlubinka k nám prišla z tej peknej Ostravy, 
by nám ukázali čo sa naučili. 

Do Trenčianskej Turnej prišla k nám Turnička, 
   z Liptovskej Tepličky potešiť srdiečka. 

 
 Do našej dedinky ide taká správa, 

 že súbor Turnička zďaleka už máva. 
Hlubinka k nám ide z ďalekej Ostravy,  
veselo zaspievať, zatancovať s nami. 
Kamaráti naši, poďte že len poďte,  

spievajme, tancujme, spolu sa radujme. 
Tešíme sa veľmi, že ste ku nám prišli, 
 prajeme si teda, aby sme sa zišli. 

  
  Do Trenčianskej Turnej prišli dva súbory, 

 Turnička, Hlubinka zatancovať tance, 
 spievať a veseliť naše deťúrence. 

Keď nám zaspievajú, 
 tak sa aj zahráme,  

len dobrú náladu vzájomne si dáme. 
Zahrajú husličky, podskočia nožičky, 

 krútia sa dievčence, vrtia sa sukničky. 
Kamaráti naši, radi vás tu máme, 

 preto vás s radosťou u nás privítame. 
 

Z Liptovskej Tepličky prišla k nám Turnička, 
do Trenčianskej Turnej potešiť srdiečka. 

Ostravská Hlubinka tiež nás chce potešiť, 
pesničky zaspievať a tance naučiť. 

 



STRETNUTIE PRIATEĽOV 

 

JE FESTIVAL  

DETSKÝ 
Spievajú, tancujú, hrajú sa deti 
FOLKLÓRNY 
Prácou v súbore Štvorlístok uchovávame 
a odovzdávame z generácie na generáciu dedičstvo 
našich predkov 
ŠKOLSKÝ 
 Každý rok sa v rámci regionálnej výchovy naučíme 
autentický tanec, autentickú pieseň na hodinách 
hudobnej výchovy, učíme sa spoznávať krásy našej 
obce, jej okolia, nášho regiónu; pani učiteľky 

i vychovávateľky vyzdobia kultúrny dom, škola sa prezentuje výtvarnými prácami i výstupmi 
z projektového vyučovania 
OBECNÝ  
Naša obec podporuje činnosť súboru Štvorlístok finančne i priestorovo, celoročne realizujeme 
nácviky v kultúrnom dome; my sa obci odvďačíme každoročne vystúpeniami pre spoločenské 
organizácie, pre významné návštevy obce, na kultúrnych podujatiach realizovaných obcou 
RODINNÝ  
Rodičia členov súboru nám ubytujú festivalových hostí, pripravia pre deti program v rodine; naši 
hostia tak spoznajú život v rodinách, obec a jej okolie; na spoločenské posedenie rodičia napečú 
sladké i slané pečivo, aby sme sa všetci spoločne zabavili 
MEDZINÁRODNÝ  
Pozývame si jeden súbor zo Slovenska a druhý zo zahraničia; pravidelne je to súbor z Česka, doteraz 
sme privítali aj dva súbory z Poľska a dva súbory z Chorvátska 
VÝMENNÝ  
Podmienkou pozvania je pozvanie hosťujúceho súboru, aby aj naše deti spoznali iné regióny, iný 

folklór, aby svoju šikovnosť predviedli v iných kútoch Slovenska a Európy. Učili sa samostatnosti, 
komunikácii, prezentácii seba samého, aby si vážili miesto odkiaľ pochádzajú, školu, ktorá im dáva 
základné vzdelanie a svoju rodinu, ktorá im dala život a vychováva ich 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hlubinka z Ostravy Turnička z Liptovskej Tepličky 

Štvorlístok 



V TEJ TRENČIANSKEJ TURNEJ ŠTVORLÍSTOK SI SPIEVA..... 

a  srdečne Vás pozýva na  hlavný program 13.  ročníka medzinárodného detského folklórneho 
festivalu Stretnutie priateľov 

 
Hlavný festivalový program Veselo so 
Štvorlístkom, sa uskutoční v sobotu 9.  júna 
2012 v kultúrnom dome v Trenčianskej Turnej 
o 18.00 hodine 

 
Účinkujú: 
DFS  Hlubinka - Ostrava, Česká republika 
DFS Turnička – Liptovská Teplička, Slovensko 
DFS Štvorlístok z Trenčianskej Turnej 

 
 
 
 

HARMONOGRAM FESTIVALU 

Piatok:    Do 10. 00  - príchod detí z Ostravy a Liptovskej Tepličky                      
             11. 00 – 12. 30  Výchovný koncert: Spievame, tancujeme a hráme sa 
                           Otvorenie festivalu: starosta obce Ing. Peter Mikula 
             13. 30 – obed všetkých hostí v školskej jedálni 
             14. 30 -  učíme sa tance našich regiónov (každý súbor predvedie jednoduchý tanček,  
                            ktorý sa budeme navzájom učiť), nácvik záveru sobotňajšieho festivalového   
                            programu  
             16. 00 -  ubytovanie a program v rodinách – olovrant v rodine 
             17. 00 – 18. 30 staršie deti – športovanie, volejbalový alebo florbalový turnaj v telocvični školy 
                                      malé deti – program v rodinách 
             Večera – deti v rodinách, program v rodinách, vedúci súboru a muzikanti večerajú v šk. jedálni 
              
Sobota:  Deti raňajky v rodinách, vedúci v penzióne 
             8. 20 – odchod do Trenčína  
             9. 00 –  12. 30 prehliadka hradu  a centra mesta, možný nákup suvenírov 
             Rodičia, ktorí ubytovávajú deti z Ostravy aj Liptovskej Tepličky, si prídu po deti pred školu  
             o 12. 55. 
 
             13. 00 – deti -  obed v rodinách, vedúci a muziky v školskej jedálni 
 
             15. 00 -  prijatie hostí u pána starostu Ing. Petra Mikulu – vedúci súborov,  
                           hudba z každého súboru, z každého súboru 2 páry väčších detí. 
 

16. 00 -  Stretnutie ostatných členov súborov pred kultúrnym domom v krojoch – len staršie deti                            
zo súboru Štvorlístok, všetky deti z Ostravy a Liptovskej Tepličky. Krojovaný sprievod obcou, prehliadka 
dedinského múzea Kušnierovec. Všetky deti majú večeru v kultúrnom dome. Do rodín sa vrátia až po 
skončení spoločenského večera s diskotékou.  
18. 00 – Hlavný festivalový program: Veselo so Štvorlístkom 

                          Každý súbor si pripraví 20 - 30 min. program 
             19. 00    večera   prípravka Štvorlístok    
            20. 00 – 20.30   večera účinkujúcich a hostí,  

20. 30 – 23. 00  spoločenský večer, diskotéka , spoločné muzicírovanie, po 23:00 zostávajú v kultúrnom 
dome len vedúci súborov, dospelí účinkujúci, deti idú do rodín                                                              

             Sprievodné aktivity hlavného  festivalového programu:   
Tvorivé dielne – pani učiteľky, pani vychovávateľky  a žiaci ZŠ,  paličkovanie, maľovanie, výrobky zo 
slaného cesta 
Výstava výtvarných prác detí MŠ a ZŠ a ZUŠ na tému: „Dedinka ako maľovaná“, výstava aktivít školy 

Nedeľa: 
            Deti raňajky v rodinách, vedúci a muzikanti v penzióne 

10. 00 Stretnutie pred miestnym katolíckym kostolom v krojoch (menšie deti nemusia ísť do kostola) – 
Každý súbor si pripraví krátky program (piesne vhodné do kostola, nemusia byť len náboženské), ktorý 
predvedie súbor po sv. omši . 

            Obed v rodinách, vedúci a muzikanti v školskej jedálni 
13. 30  Odchod domov, možnosť návštevy Slovenského betlehemu v Rajeckej Lesnej 
  



HOSTIA 13. ROČNÍKA FESTIVALU STRETNUTIE PRIATEĽOV 

DFS TURNIČKA 

Detský folklórny súbor Turnička pracuje s podporou 

Základnej školy s materskou školou v Liptovskej Tepličke, 

Obecného úradu v Liptovskej Tepličke a Základnej 

umeleckej školy v Štrbe. Prvá zmienka o súbore sa našla v 

kronike miestnej ZŠ. Píše sa v nej o folklórnom súbore 

Jánošík, ktorý vznikol v roku 1953. Neskôr bol jeho 

pokračovaním krúžok ĽUT. V 80-tych rokoch sa jeho činnosť 

obnovila pod dnešným 

názvom Turnička. V 

súčasnosti v ňom účinkuje 

40 detí vo veku od 6 do 

15 rokov. Možnosť navštevovať DFS majú všetky deti, ktoré majú o 

túto činnosť záujem. Neprechádzajú konkurzom, lebo v širokom 

programovom repertoári nájdu uplatnenie aj hudobno-pohybovo 

menej zdatné deti. Programové bloky DFS Turnička zabezpečujú 

počas celého roka estetický zážitok na všetkých kultúrnych 

podujatiach v obci Liptovská Teplička. Okrem vystúpení v obci 

úspešne reprezentoval súbor Liptovskú Tepličku aj na rôznych 

okresných, slovenských (Východná, Zamagurské FS, Medzinárodný 

festival Cechu bratislavských súborov, Medzinárodný festival 

krojovaných bábik Poprad, a. i.) i medzinárodných festivaloch (ČR, 

Bulharsko - Sliven), prehliadkach, súťažiach a pravidelne spolupracuje s STV. DFS Turnička prezentuje 

detský folklór vytvorený alebo prevzatý deťmi a prispôsobený detskému svetu. Zároveň vedie deti k 

poznávaniu a vytváraniu pozitívneho vzťahu k tradíciám, kultúrnemu a duchovnému dedičstvu. Pri tvorbe 

čerpá výlučne z tradícií obce Liptovská Teplička. 

Informácie sme získali z oficiálnej webovej stránky http://turnicka.tym.sk/ 

DFS  HLUBINKA 

DFS Hlubinka k nám prichádza z Ostravy. Súbor  vznikol v 60. rokoch 

minulého storočia pri Závodnom klube Bane Hlubina v Ostrave. Od 

roku 1992 pôsobí pod vedením Kateřiny Macečkovej pri Ľudovom 

konzervatóriu a Muzickej škole v Ostrave – Přívoze. Tanečníkov 

zvyčajne sprevádza ľudová hudba Vrzuška, ktorá pod vedením 

Kamily Bodnárovej pracuje pri ZUŠ vo Vratimove. Repertoár je 

zameraný na spracovanie ľudových hier, zvykov, tancov a spevov severovýchodnej Moravy – folklórnych 

regiónov Sliezka a Lašska. V súčasnosti v súbore účinkuje 80 detí vo veku 4 – 16 rokov. Hlubinka 

vystupuje v Ostrave a okolí pri rôznych príležitostiach. Pravidelne usporadúva samostatné jarné i 

vianočné koncerty, výchovné koncerty pre deti základných a materských škôl, vystupuje i v domovoch pre 

seniorov. V centre Ostravy sa pred 15 vďaka súboru oživil jarný zvyk „Vynášanie Moreny“. Okrem 

pravidelných sústredení deti zo súboru pravidelne chodia na letné tanečné tábory. Medzi úspechy 

Hlubinky patria ocenenia na výberových prehliadkach detských folklórnych súborov. Od roku 1999 sa 

deti z Hlubinky pravidelne zúčastňujú medzinárodného festivalu Folklór bez hraníc – Ostrava (súbor 

Štvorlístok sa tento rok festivalu takisto zúčastnil – pozn. red. ).  

Informácie sme získali z oficiálnej webovej stránky http://www.lko.cz/lidova-konzervator/obor-tanecni 

http://turnicka.tym.sk/
http://www.lko.cz/lidova-konzervator/obor-tanecni


DFS ŠTVORLÍSTOK 

Náš domáci súbor vám tentokrát predstavuje jeho členka Barbara Goliašová 

Detský folklórny súbor „ Štvorlístok“ v obci Trenčianská Turná sôsobí od roku 1984. Súbor 

čerpá z bohatej zásoby miestnych ľudových piesní, tancov, zvykov i hier, ktoré by inak pre 

našu mladú generáciu zapadli prachom zabudnutia. Členovia súboru vo vystúpeniach 

predvádzajú, ako deti a mládež v minulosti žili, tancovali a zabávali sa. Takto našim starým 

mamám a otcom pripomínajú krásne chvíle ich mladosti. Deti vystupujú v krásnych, farbami, hýriacich ľudových 

krojoch, z ktorých mnohé nosili už ich prastarí rodičia. Treba zachovávať tradície, aby aj budúce generácie mohli 

byť hrdé na hodnoty dedičstva svojich predkov.  

VIETE, ŽE... 

 Súbor Štvorlístok ako školský krúžok funguje bez prerušenia od roku 1984 a patrí s leteckými modelármi medzi najstaršie 

nepretržite pracujúce krúžky školy? 

 So Štvorlístkom vyrastalo skoro 180 detí z Turnej, ale aj okolia?  

 Jeho členovia sa so súborom dostali do 5 krajín Európy (do niektorých aj viackrát)? 

 Najďalej bol Štvorlístok na severnom pobreží Francúzska v mestách Caen a Saint Michelle? 

 Najvyššie bol Štvorlístok na Eiffelovej veži v Paríži, samozrejme, okrem našich nádherných slovenských kopcov? 

 Viacerí bývalí členovia súboru pokračovali vo folklórnych súboroch Trenčan a Družba, dvaja z nich dokonca v špičkovom 

poloprofesionálnom súbore Lúčnica? 

 Viacerí  z bývalých členov Štvorlístka majú v ňom už svoje deti? 

 Niektorí z bývalých členov pomáhajú pri nácvikoch a vystúpeniach? 

 Najúspešnejšie (a podľa viacerých súborákov aj najobľúbenejšie) pásmo súboru boli Dievčenské čaruvačky? 

 Najčastejšie hraným pásmom sú mikulášske a vianočné zvyky? 

 Každoročne vedúca súbor - teta Bea verejne ďakuje a odovzdá  malý darček členom, ktorí v Štvorlístku dotancovali a 

dospievali až do deviateho ročníka (tento rok to boli Nikola Porubanová, Paťa Sabová, Soňa Škúciová a Martin Blaško)  ? 

 Teta Bea robí vedúcu, manažérku, choreografku, scenáristku, hudobnú pedagogičku, ekonómku, rekvizitárku, nosičku, 

krojárku, ošetrovateľku, utieračku slzičiek aj nosov, utešovateľku, kritičku, povzbudzovateľku, ....  už 21 rokov? (To je sila, 

že?) 

ŠTVORLÍSTOK OČAMI JEHO ČLENOV 
 
Otázky pripravila a prieskum spravila Mariana Blašková zo 7. B 
 
 
Ako som sa dostal do 
súboru? 
...do súboru som sa prihlásil, 
lebo som si myslel, že 
precestujem svet 
...do súboru chodili všetky 
moje sesternice a ja od 
malička rada spievam 
a tancujem, preto som tu 
...keď som videla, ako sa tam 
tancuje, chcela som to skúsiť aj 
ja...teraz ma to v súbore už 
moc nebaví 
Náš kolektív? 
...sme dobrý kolektív, 
kamarátim sa s mladšími aj 
staršími 
...kolektív sme veľmi dobrý, 
ale viac sa kamarátim so 
staršími 
...bavíme sa všetci, malí aj 
veľkí dokopy 

Naše kroje? 
...páčia sa mi 
...nemajú chyby 
...sú pekné, ale mohli by byť 
farebnejšie 
Spev, divadlo, tanec? 
...najradšej mám rada tanec 
...mám rada spev, tanec aj 
divadlo rovnako 
...mám radšej tanec a ešte 

mám zakázané spievať  
Naši vedúci? 
...máme dobrých vedúcich 
...sú prísni, ale je pravda, že 
naše správanie niekedy tiež 
nie je práve najlepšie 
...ja by som rada chodila do 
súboru naďalej, pretože tie 
zážitky sa nedajú opísať 
...keď sa naštve teta Bea, je 
to blbé, ale keď sa začne 

smiať spolu s nami, smejeme 
sa aj pol hodinu 
Najlepší zážitok? 
...keď sme v Ostrave trikrát 
začali vystúpenie a vždy nás 
zahnal dážď 
...keď sme sa raz na nácviku 
spevu začali smiať a nemohli 
prestať, potom začala aj teta 
Bea, a tak sme sa všetky 
smiali, že nás radšej pustila 
domov 
...keď som si na sústredku 
zafarbil vlasy namodro 
a všetko bolo potom od farby 
...tie zážitky sa ani opísať 
nedajú. 

 

A jedna tajná rada od nemenovaného súboráka na záver: „Keď sa naštve teta Bea, nepozeraj jej do očí a tvár sa 

nenápadne!“  



NA HODINÁCH SLOVENSKÉHO JAZYKA 
 

...  U ÔSMAKOV 
 
V jednej krásnej básni sa píše: „Šťastie je v jeho dosahovaní, nie v jeho dosiahnutí..“ Takúto myšlienku 
vyslovil človek, ktorý mal za sebou už veľa odžitého...a čo naše deti? Myslíte si, že naši tínedžeri 
neuvažujú o takýchto abstraktných pojmoch? Verte, že áno... A možno budete prekvapení, že ho nevidia 
v drahých mobiloch, značkových teniskách či vlastnej motorke. Veď posúďte sami... 
 
„Vždyť víš, štěstí je krásná věc. Štěstí je tak krásná a přepychová, věc, ale prachy si za něj nekoupíš." Slová Richarda 
Műllera ma nútili tuho sa zamyslieť. Prečo? Pretože práve tu je najlepšie vystihnuté, čo vôbec šťastena je. Istým 
spôsobom je to len náhoda, ktorá v danom momente príde a hneď aj odíde. Niektorí svoje šťastie vidia v 
priateľoch, iní zase vo svojej kariére a úspechoch, no a ďalší ju vidia v peniazoch. Všetky tieto veci, či už kariéra, 
či kamaráti, sú takým naším obrazom toho, ako sa správame a ako nám záleží na týchto veciach. Peniaze sú zase 
naším ohodnotením práce. Ale ,,prachy si za šťastie nekúpiš." Lebo aj šťastie je odmenou za našu prácu. Keď sa 
pritrafí, všetci sme radi, ale keď sa nepritrafí, máme takpovediac smolu. Šťastena si akoby vyberala, ku komu, 
kedy, kde a ako príde alebo odíde. V kartách šťastie môžeme nazvať žolíkom. Máš ho - hrá sa ti oveľa lepšie, je 
to tvoja tajná zbraň. Ak ho nemáš - hrá sa ti omnoho horšie, ale stále máš hlavu hore a karty neskladáš. Tu však 
píšem o hre, s názvom Život, v ktorej ak prehráš, druhú šancu nedostaneš! V tejto hre, ktorú absolvuješ 
každodenne, si musíš veriť. Ver aj svojim kamarátom! Keď sa ti pritrafí aj šťastíčko, máš ideálnu chvíľu na to, aby 
si ju vhodne využil. Takáto náhoda sa však určite nepritrafí pošúchaním podkovy, nájdením štvorlístka a iných vecí. 
Sú to iba povery. Jedno však určite viem. Snaž sa a rob to, čo ťa baví najviac. Miluj srdcom a využi svoje šťastie, 
lebo príde deň, v ktorom si uvedomíš, že sa ti to stráca a nebudeš to vedieť vrátiť späť. Netreba sa báť, šťastie 
si ťa raz určite nájde. Svojím spôsobom ho možno máš stále pri sebe, ktovie. Možno ním len nevieš narábať. 
Šťastie je náhoda a náhoda je blbec.  

Jana Balajová z 8.A 
 
Šťastie je v živote veľmi dôležité. Čo je šťastie? Veľakrát som sa už nad tým zamýšľal. Je šťastie pre každého to 
isté? Máme ho každý tak akurát alebo ho má niekto viac a niekto menej? Dá sa nahradiť niečím iným? Tieto 
otázky mi prechádzajú hlavou už od malička, ale odpoveď na ne stále nepoznám. Pre niekoho je šťastie kúpiť si 
nové auto, drahé šaty a šperky, postaviť veľký dom, precestovať okolo sveta. Pre druhého, že má čo jesť, piť a 
má strechu nad hlavou. Pre iného je tým najcennejším byť zdravý. Myslím si, že šťastia by mal mať každý 
rovnako. Pre mňa je šťastie aj to, že ráno vstanem a vidím prvé lúče svetla. Niektorí ľudia sú slepí a nemajú tú 
možnosť. Šťastie je aj to, že idem do školy, pretože sa môžem stretnúť so spolužiakmi a porozprávať sa s nimi. 
Deti v Afrike nemajú toľko šťastia ako my a škola je pre nich len vzdialený sen. Po vyučovaní sa idem najesť do 
školskej jedálne - aj to je šťastie, pretože mnohí ľudia hladujú a každý kúsok chleba je pre nich obrovský dar. 
Odpoludnia mám každý deň tréningy, kde sa môžem odreagovať od školy a robiť to, čo ma baví.Vo voľnom 
čase  idem na počítač alebo pozerám televíziu. Keď sa tak nad tým zamýšľam, prichádzam na to, že som sa 
narodil pod šťastnou hviezdou a mnohé veci už pokladám za samozrejmé. A najväčšie šťastie je pre mňa moja 
rodina, ktorú mám rád a neviem si bez nej predstaviť môj život. Každý by si mal zapamätať, že šťastie netrvá 
navždy, a preto by sme si ho mali vážiť a chrániť. 

 
 Matej Micka z 8.A 

 
 

Ľudia si pri rôznych príležitostiach navzájom želajú hlavne pevné zdravie, veľa šťastia a potom nasledujú ďalšie 
želania ... Slovo „šťastie“ ale nikdy nechýba, i keď sa v tej chvíli nikto nad jeho obsahom veľmi nezamýšľa. 
Z gramatického hľadiska je to slovo abstraktné a obsahom si ho každý človek napĺňa podľa svojich predstáv a 
vnútorného prežívania. Šťastie pociťujú inak deti, inak dospelí. Aby bolo malé dieťa šťastné, stačí mu, keď má 
dobre postarané o materiálne podmienky, ale hlavne, že má okolo seba oboch milujúcich rodičov, súrodencov, 
starých rodičov a iných ľudí, ktorým dôveruje a v ich prítomnosti cíti radosť a bezpečnosť. Že práve toto je 
šťastie, si neuvedomuje. Náročnejšie na prežívanie šťastia sú deti školského a študentského veku. Oni považujú 
skoro za samozrejmé, že o všetky materiálne veci majú postarané, ale túžia po úspechoch v škole, či už 
po dobrých známkach, dobrých kamarátoch a po tom, aby mohli robiť to, čo ich naozaj baví a v čom ich 
podporujú aj rodičia. Naplnenie ich predstáv im prináša pocit radosti a šťastia. Rodičia sa tešia z úspechov 
svojich detí, snažia sa pre ne robiť všetko, čo je v ich silách a zaujímajú sa o  prežívanie úspechov aj pádov 
vlastných detí. Rodičia sú šťastní, keď sú šťastné ich deti. Šťastie starších ľudí spočíva asi v tom, že pozorujú život 
svojich detí a vnúčat, radujú sa, keď sa im darí, smútia, keď majú problémy a snažia sa im pomôcť, ako len môžu. 
Myslím si však, že najdôležitejšou podmienkou šťastia nás všetkých je hlavne zdravie, keď príde choroba, šťastie 
sa vytráca a zdravie nič nenahradí. Peniaze sú potrebné, ale šťastie nie je nimi podmienené.  

 
Aneta Svatíková z 8.A  

 



Čo je to šťastie? Je to len malý motýlik, čo si poletuje po svete, a keď sa mu zachce, sadne na niečie plece a 
potom zase odletí? Alebo je to štvorlístok, ktorý sa zrodí v dlaní malého dieťatka a už ho neopustí?  Každý má inú 
predstavu o šťastí a vníma ho inak. Väčšina ľudí však vidí šťastie v peniazoch. Ale peniaze nie sú všetko, veď 
načo by boli slepému, ktorý aj tak túži len po tom, aby sa aspoň raz mohol pozrieť na svet a uvidieť toho 
motýlika? Alebo opustenému, ktorý si žiada len lásku a pochopenie? Za peniaze si predsa šťastie nekúpiš. A čo je 
šťastie v škole? Je to dobrý pocit, keď si cez prestávku stihneš odpísať úlohu, keď ti odpadne hodina alebo keď 
chýba učiteľka, keď si mal písať písomku, na ktorú si sa neučil?  Šťastie má jednoducho veľa podôb. A  nielen 
ľudia majú šťastie. Majú ho aj rastliny a živočíchy. Pretože aj ony majú právo byť šťastné. Ako majú lastovičky 
šťastie pri výbere domu na postavenie svojho hniezda, psík pri „výbere“ svojho majiteľa, ale i ten červený 
muškát, ktorý vo vašom okne obdivujú, pretože i on mal šťastie, že sa dostal práve k vám. Tak čo je napokon to 
šťastie? Náhoda? Zákonitosť? Osud? Alebo.... 
 

Zuzka Poláčková z 8.A 
 

... U PIATAKOV 

 

Hoci naši piataci ešte možno neuvažujú o pojmoch, ako je zdravie, šťastie...určite si všímajú a citlivo 
zaznamenávajú všetko, čo sa okolo nich deje. Napríklad taký pohľad z okna ich domu...alebo námet zo 

známej  rozprávky môžu sa stať inšpiráciou pre budúceho spisovateľa  Prečítajte si malé dielka našich 
spolužiakov... 
 

POHĽAD Z OKNA MOJEJ IZBY 

Pri pohľade z okna vidím krásnu rozkvitnutú záhradu, po ktorej pobehuje náš pes. Jeho srsť sa odráža v lúčoch 
slnka ako zlaté mince. Zelená tráva pokrýva väčšinu záhrady. Okolo trávnika rastú rôzne stromčeky. Ihličnaté už 
majú malé zelené výhonky aj maličké šišky ako zrnká pšenice. Na pravej strane rastie krásny javor. Jeho koruna 
sa podobá na hríb. Pod kríkmi už vykúkajú hlávky jarných kvietkov. Lúče zapadajúceho slnka sa dotýkajú vrcholov 
stromov a celá obloha žiari jasnožltou farbou ako zlato.   

Veronika Micková z 5.A 
 

POHĽAD Z MÔJHO OKNA 

Pri pohľade z okna vidím našu záhradu, v ktorej máme skalku s krásnymi kvetmi, záhradný domček, kvetinový 
záhon a menšie ihrisko. Pobehuje tam môj psík,  ktorého srsť sa ligoce ako slnko na oblohe. Pestujeme tiež ovocné 
stromy. Pri dome máme obrovskú čerešňu a vzadu pri záhradnom domčeku sú zasadené jablone, hrušky, broskyne 
a marhule. V kvetinovom záhone sú sirôtky modré ako obloha, čemerice, nezábudky, cyklámeny, tulipány 
a narcisy. Obďaleč sa rozprestiera Trenčín s vysokými panelákmi. Z nášho okna sa vždy rada pozerám, je to 

príjemný pohľad.  

Barborka Ranincová z 5.A 

VYZRADENÉ TAJOMSTVO 
 

Jedného dňa sa stretol Šmolko s Gumkáčom a hovorí mu: „Ty si ale škaredý, taký bezfarebný! My sme pekní 

modrí s bielym klobúkom.  A ty! Samá špina, samá zapláta, ruky od oleja.“ „Ale ja som špinavý od práce!“ hovorí 
Gumkáč urazene, „robím nábytok.“ „Dobre, dajme si súťaž“, navrhne Šmolko. „Súhlasím, aká to bude súťaž?“ 
pýta sa Gumkáč. Šmolko chvíľu rozmýšľa a naraz zvolá: „Vyhrá ten, kto si zmení farbu pleti alebo niečo zdolá!“  
Dobre,“ súhlasí Gumkáč. „Počkaj na mňa, o päť minút som späť. Budeš pekne závidieť,“ pyšne povie Šmolko. 
A veru keď sa Šmolko vrátil, bol hnedý so zeleným klobúkom. Gumkáč aj trocha závidel, ale nechcel to dať 
najavo. Radšej iba mávol rukou, napil sa gumidžúsu, hop-šup bol na hrade a tam zdolal draka a zachránil 
princeznú. A Šmolko iba jachtá: ...a...a...le...le...ty..si..i...p..pp...odvádzal!“ Rozčuľuje sa Šmolko asi preto, lebo 
závidí. Zoskočí Gumkáč z hradu a skríkne: „Čo?! Veď ty si sa hodil do vedra s hnedou farbou a klobúk si si 
namaľoval zelenou! „No a ty si použil gumidžús, nie?“ hovorí Šmolko. „To som nepodvádzal, to pijeme od 
narodenia.“ „No vidíš a my sa od narodenia hádžeme do vedra s modrou farbou a perieme si klobúky 
v PERSILE!“ Vraví na to Šmolko. „To som nemal povedať,“ hovorí si teraz, ale tak, aby ho Gumkáč nepočul. „Aha!“ 
skríkne víťazoslávne Gumkáč, „ a  vaše tajomstvo je vyzradené!“A tak sa obaja rozišli v zlom. Teraz,  keď sa 
stretnú, jeden si spomenie na vedro s hnedou farbou a druhý na gumidžús. A práve pre túto strašnú nehodu ich 

nevidíme oboch v jednej rozprávke.  

Ondrej Krčmárik z 5.B   

 



ROZUMIEME TOMU, ČO SI PREČÍTAME? 
 
Milí Všadebolkáči, všade sa hovorí o tom, že vraj neviete poriadne čítať a hlavne nerozumiete prečítanému 
textu (odborne tomu učitelia hovoria „čítanie s porozumením“). Ja som presvedčený, že na vás to ale 
neplatí. Vy určite pozorne čítate a veľa si z toho zapamätáte. Kto si nie je celkom istý, môže si to vyskúšať 
na nasledujúcom texte. Vybral som ho z knižky Keď som chodil do školy, ktorá hovorí o histórii našej školy. 
Aby ste sa mohli precvičiť v čítaní s porozumením, pripravil som pre vás zopár zákerných úloh a som 
zvedavý, či ich zvládnete. (Tajná rada: Je to dobrá rozcvička pred Komparom alebo Monitorom) 

 

ŠKOLA V 17. A 18. STOROČÍ – JEDNI STAVALI, DRUHÍ NIČILI 

(Úryvok z knihy Rudolfa Horňáka Keď som chodil do školy) 
 

Ako žila a s akými problémami sa stretávala turnianska škola, môžeme sa dozvedieť z rôznych  listín, 
ktoré sa zachovali v archívoch. A že to neboli malé starosti, dočítame sa napríklad zo zápisu z roku 1665, ktorý 
hovorí, že po prekvapivom útoku tureckého vojska 2. októbra 1663 bola celá obec vrátane školy vypálená, tak 
ako aj ďalších 16 obcí v okolí Trenčína. Po tejto pohrome, ako hovorí dochovaný dokument, bola snaha postaviť 
kostol, faru i školu v Belej, no nepodarilo sa to zrealizovať. Až v roku 1689 sa v Turnej spomína novopostavená 
škola. 

Ďalšia pohroma postihla obec počas stavovského povstania Františka II. Rákociho v rokoch 1704 – 1708. 
Z tohto obdobia je známe už aj meno organistu – učiteľa, bol ním  Juraj Mráz. Zaujímavosťou je, že jeho syn 
andrej s ďalším turňanom a dvoma selčanmi študoval na jezuitskom gymnáziu v trnave v čase, keď tam bol 
riaditeľom samuel timon. Nie je vylúčené, že Andrej Mráz po ukončení gymnázia v roku 1721 pokračoval ako 
organista – učiteľ v Turnej. 

V čase obliehania Trenčína a hlavne bitky pri Turnej v roku 1708 obec utrpela veľké materiálne škody. 
Časť obytných domov, ale aj škola, ľahli vtedy popolom. Dôkazom je záznam v Kanonickej vizitácii z roku 1729, 
kde sa spomína už ďalší učiteľ František Florentíny a znova postavená škola: ,,Škola je novopostavená a pozostáva 
z obytnej miestnosti pre učiteľa – organistu s dvoma komorami, ktorá je chodbou spojená s druhou izbou, kde sa učia 
deti. Sú tam tabuľa, stôl a lavice.“ 

Nie vždy sa Turňania starali o školu, ako sa patrí. V archívnych dokumentoch z roku 1741 sa zachovala 
informácia: ,,… Učiteľ sám dal opraviť strechu humna, ale školu farníci tak zanedbali, že je blízka zrúteniu a strechu 
museli podoprieť troma stĺpmi…“ Aj z roku 1746 pochádza údaj, že škola je vo veľmi zlom stave a z roku 1751 je 
záznam o ohromnom požiari, ktorý zachvátil celú dedinu. Bol taký silný, že na veži sa roztopili tri zvony 
a popukali múry kostola. Z uvedeného sa dá usúdiť, že ani škola nebola ušetrená, ale zatiaľ sa nenašla zmienka 
o jej obnovení. O tom, že škola bola znovu postavená, je len nepriamy dôkaz, pretože už v roku 1758 pôsobí 
v Turnej organista – učiteľ Ján Čajda, „... muž statočný, triezvy, farárovi poslušný, latinčiny a maďarčiny znalý, 
v povinnostiach presný, vo vyučovaní usilovný“. Ďalším organistom – učiteľom v 18. storočí, o ktorom sa dochovali 
záznamy, bol Michal Zrumecký.  

__________________________________________________________________________ 

PRÁCA S TEXTOM (nácvik čítania s porozumením) 

1. Kde nachádzame informácie o škole v minulosti?  

2. Čo spôsobilo zničenie školy v 17. storočí? 
3. Koľko obcí v okolí Trenčína vypálili Turci v roku 1663? 
4. V ktorom roku je záznam o tom, že Turňania majú znova postavenú školu? 
5. Aký je vzťah medzi Jurajom Mrázom a Andrejom Mrázom? 
6. Aký je vzťah medzi Andrejom Mrázom a Samuelom Timonom? 
7. Ako ovplyvnila školu Bitka pri Turnej? 
8. Kto bol učiteľom v turnianskej škole  počas Bitky pri Turnej?  
9. Koľko miestností mala novopostavená škola? 
10. V ktorých rokoch škola vyhorela v priebehu 17. a 18. storočia?   
11. V podčiarknutej vete sú chybne napísané slová, oprav ich:  
12. Aký nepriamy dôkaz svedčí o tom, že po poslednom požiari školu znova postavili?  
13. Vysvetli význam slov a priraď im správny výraz (historizmus-archaizmus-neologizmus)  

humno – komora  – informácia 
 
Tak ako, zvládli ste? Ešte raz si odpovede skontrolujte a prípadne si ich dajte overiť niekomu staršiemu 
(mame, dedkovi, súrodencovi). Určite to budete mať bez chyby a môžete si dať jednotku za čítanie s 
porozumením! 



NA HODINÁCH VÝCHOVY UMENÍM 

 

DETEKTÍVNE PÁTRANIE 

 
Na počiatku bolo len niekoľko naznačených indícií. A jedna časť hudobného cyklu Obrázky z výstavy od 
Modesta Petroviča Musorgského, ktorá sa volá Gnóm. Po stopách tejto skladby a po stopách škriatka (lebo 
to je preklad slova gnóm) sa vybrali naši ôsmaci. A skupiny pátračov sa dopracovali k nasledovným 
výsledkom. Posúďte sami, kto je v pátraní najúspešnejší: 
 
1.  Roman Vavruš a Andrej Prekop 
Bol raz jeden škriatok, ktorý sa volal Ado a bol veľmi sebestačný.  
Bol taký preto, lebo pracoval sám. 

Žil v nore na Patlíkovej. 
Raz sa však rozhodol, že odcestuje do Bieroviec. 
Preto, lebo je tam menej obyvateľov.  
 
2. Karolína Blažejová a Katarína Balážová 
Bol raz jeden škriatok, ktorý sa volal Frko-Brko-Mrko-Krko-Chrko-Drko-Srko a bol veľmi namyslený, nepríjemný 
a nenávidel svoje meno. 
Bol taký preto, lebo rodičia ho nemali radi a potrestali ho práve výberom mena. Jeho snom bolo premenovať sa.. 
Žil v dedine Haroľa.. 
Raz sa však rozhodol, že sa dostane do sveta ľudí a tam sa premenuje na jeho obľúbené meno Jerguš Jahoda.. 
Preto, odišiel za dedinským šamanom. Tento mu povedal, že je na cestu príliš mladý a neskúsený. Frko-Brko-Mrko-
Krko-Chrko-Drko-Srko sa nahneval a ukradol elixír starnutia. No vypil príliš veľa elixíru, takže jeho vek bol zrazu 80 
rokov. No škriatkovia sa dožívajú iba 81 rokov. Kým si škriatok vybavil všetky formality a premenoval sa, užil si 
svoje nové meno iba jeden týždeň a potom zomrel na nevyliečiteľnú dedičnú chorobu s názvom Borolepolepsia. 
 
3. Daniel Horňák a Matej Micka 
Bol raz jeden škriatok, ktorý sa volal Geňo  a bol veľmi chudobný. 
Bol taký preto, lebo nemal rodičov a ani nemal po kom dediť. Žil si svoj sídliskový sen a chcel 
sa dostať zdola hore a žiť si na vysokej nohe.. 
Žil v Petržalke, na sídlisku, kde nikto iný nebýval. 
Raz sa však rozhodol, že začne repovať. A aj začal repovať o rodnom sídlisku, ale po prvom 
verši nevedel, čo má povedať. A tak začal písať o tvrdej realite. 
Preto, začal pracovať na albume, ktorý pomenoval Starý dedo. Takto začal jeho hudobný život plný dievčat a párty.. 
 
4. Zuzana Poláčková a Vanesa Jakúbeková 
Bol raz jeden škriatok, ktorý sa volal Cupilupyvonzchalupy a bol veľmi lenivý a chudobný. 
Bol taký preto, lebo nikto nikdy ho nenaučil pracovať, takže nič nevedel..Žil v strome. 
Raz sa však rozhodol, že po 60 rokoch vyjde na slnko a pozrie sa, ako to tam vonku vlastne vyzerá. 
Preto, keď videl , ako štyria škriatkovia hrajú poker, rozhodol sa, že si zahrá s nimi. Takto to išlo pár rokov a keď 
zistil, že mu to ide, rozhodol sa, že si otvorí kasíno. Tak sa aj stalo. Dnešné Las Vegas patrí práve tomuto škriatkovi. 

 
 

Tak čo poviete, čia verzia vyzerá pravdivo?  Najlepšie by bolo, keby ste si túto skladbu 
sami vypočuli a zistili, ako to s tým škriatkom vlastne bolo. A potom sami doplníte náš 
príbeh a môžete ho poslať do redakcie časopisu Všadebolko. 

 

TAKŽE: 

 
Bol raz jeden škriatok, ktorý sa volal ......................... a bol veľmi ........................... 
Bol taký preto, lebo ........................................... Žil v .................................................... 
Raz sa však rozhodol, že ...................................Preto, ................................................. 
 
  

Mgr. Katarína Masaříková 



 

NA HODINÁCH DEJEPISU 

 
Mesto Trenčín v spolupráci s Krajskou knižnicou Michala Rešetku v Trenčíne vyhlásilo  literárnu súťaž 
s názvom Keby som bol kráľom pri príležitosti 600. výročia vyhlásenia mesta za slobodné kráľovské mesto 
v roku 1412. Do tejto súťaže sa na hodinách dejepisu zapojili žiaci 6.ročníka. Najzaujímavejšie práce boli 
poslané  do okresného kola.  Keďže porotcovia museli prečítať viac ako 400 súťažných prác, veľmi nás 
potešili výsledky. Tretie miesto získali žiačky Viktória Hrnčárová a Kristína Humeníková zo 6.B za spoločné 
dielo Keby som bola kráľovnou. Ocenenie si prevzali na Trenčianskom hrade 1.6.2012 pod dohľadom kráľa 
Žigmunda, kde bol pre všetky deti pripravený zaujímavý program s možnosťou prehliadky hradu. 

 Mgr. Katarína Šuleková 
 

                              KEBY SOM BOLA KRÁĽOVNOU…. 
                           (Ocenená práca) 

 

Raz sa mi snívalo, že som kráľovnou. V mojom kráľovstve som zaviedla 
medzivesmírny jazyk - krásnorčinu. Hovoril nim každý tvor na zemi i vo vesmíre. Slnko bolo 
na špeciálny spínač, ktorým sme si určovali počasie. Existoval ešte jeden vypínač, ktorý 
ovládal ročné obdobia, mesiace, dni a hodiny. Tieto dva ovládače boli schované v mojom 
veľmi zabezpečenom trezore, ktorý bol strážený 24 vojakmi. Tajný kód som vedela iba ja 
a moja úžasná radkyňa.  

Nikde na svete neboli zlé veci, len na jednom jedinom mieste - v Hrôzotowne! Jedného dňa nám vyhlásili 
vojnu.  Nastavila som teda krásne počasie, aby sme tam ľahko a bezpečne dorazili. Zobrala som si na pomoc 
silné a početné vojsko a moju veľmi múdru radkyňu. Putovali sme 7 dní a 7 nocí. Keď sme dorazili, uvideli sme zlé 
monštrá: Chorobu, Chlad, Hlad, Starobu a Temnotu. Vytasili sme svoje ostré špeciálne meče a začala 3. vesmírno-
svetová vojna. Najprv sme usekli hlavu Chorobe. To však nebolo až také jednoduché, pretože nás chcela nakaziť 
morom, HIV-vírusom, rakovinou a rôznymi inými chorobami. My sme však použili anti-hrušky, čiže hrušky, ktoré vás 
ochránia pred všetkými chorobami. Potom sme si podali Hlad. Bolo to tiež zložité, lebo nás tak vyhladoval, že 
sme skoro umreli. Našťastie sme mali so sebou kúzelné bio-jablká, z ktorých jeden hryz vás zasýti na 12 hodín!  
Starobu sme porazili veľmi ľahko a rýchlo a to zásluhou čerešní mladosti, po ktorých každý omladne o 10 rokov. 
Chlad nás zasa chcel zmraziť do veľkého ľadovca, ale nemal to šťastie, nakoľko sme mali termo-oblečenie a na 
ňom brnenie. Temnotu sme rozsekali na márne kúsky tak, že sme naším slnko-vypínačom navolili slnečno. Po tomto 
urputnom boji všetky zlé monštrá zmizli ako mávnutím čarovného prútika. Ľudia boli 2012-krát šťastnejší než 
predtým a naplnení pokojom.  Celý svet sa zrazu premenil na nekonečné množstvo pozitívnej energie. Nikto nebol 
smutný ani nešťastný a dokonca ani nahnevaný. Iba zlý kráľ, čo vládol  monštrám, si odpykával svoj trest v 
kráľovskej mučiarni. Musel tam všetkým pomáhať a byť  nekonečne milý.  

V tom som sa zobudila a môj sen sa úplne rozplynul. Ale nie dobrá myšlienka zlepšiť svet aspoň o kúsok 
... Tak dnes asi začnem sama od seba!                                  Kristína Humeníková a Viktória Hrnčárová zo 6.B 

SPOLOČNÉ TAJOMSTVO 

(Súťažná práca) 
 

„Peťa,“ prišla za mnou Miša, „ideme dnes robiť tú nástenku? Lebo mne napadlo niečo úplne 
dobré, čo by sme tam mohli dať.“ „OK, tak teda po škole. A čo ti to napadlo?“ celkom ma Mišin 

nápad zaujímal, pretože ona má väčšinou úplne originálne myslenie. Potom mi vyrozprávala, 
ako by to približne chcela spraviť.  

„Na vyrobenie časovej osi našej triedy, kde budú tie fotky a podobné veci, 
potrebujeme veľa vecí z kabinetu, nie?“ povedala som jej, keď dohovorila. „Ale,  veď to je jedno, aspoň sa 
s naším kabinetom lepšie zoznámime,“ šibalsky sa na mňa usmiala. Ďalšie hodiny po veľkej prestávke sme nejako 
obsedeli. Posledná hodina bol dejepis. Akurát sme sa učili o Žigmundovi Luxemburskom a nás dve jeho život 
celkom zaujal, lebo deják máme  rady. Vyučko sa konečne skončilo a my sme mohli ísť robiť nástenku. 
  „Takže, tieto krepáky by sme mohli dať na pozadie,“ vyťahovala papiere, „a počkaj, ešte sa pozriem 
za tie dejepisné plagáty, či tam je niečo použiteľné.“ Miša sa začala prehrabávať v plagátoch, ktoré boli 
zavesené v kabinet. „Miša, nezdá sa ti, že sa tie postavičky nejako pohybujú? Šibe mi alebo sa stal zázrak?“ 
zasmiala som sa. Miša sa vynorila spoza plagátov a zamyslene sa pozrela na jeden, kde bol vyobrazený kráľ 
Žigmund a jeho rodina. „Aha, veď to je ten kráľ, čo sme sa o ňom učili! A je tu napísané, že: Kráľ Žigmund 
Luxemburský s manželkou Máriou, pri korunovácii za uhorského kráľa na Stoličnom Belehrade,“ čítala Miša. „Ale 
nie sme šialené, veď sa to naozaj hýbe!“ Ako to dočítala, obe sme sa dotkli toho plagátu. A zrazu nás to akoby 
vtiahlo do obrazu. 

Ocitli sme sa rovno pred Žigmundom Luxemburským. Pozreli sme sa na seba, či sme v poriadku, ale 
zjavne bola toto realita. „Stráže, stráže,“ kričal kráľ, „ako si dovoľujete prerušiť tento obrad?!“ Rýchlo, rýchlo, čo 
nám to tá učiteľka hovorila? Premýšľala som. „No, no, ale viete, my sme veštkyne, cirkusantky a chceli sme, aby 



 
bola vaša korunovácia jedinečná. Tak sme vám prišli vyveštiť, čo sa vám v budúcnosti podarí a čo nie.“ 
improvizovala som a Miša prikyvovala hlavou. „V tom prípade si môžeme nechať chvíľku času na to, aby nám 
tieto ženy niečo vyveštili. No tak, povedzte mi teda, kedy zomriem a prečo.“ Pobavene sa usmieval, zato ostatní 
zúčastnení len krútili hlavami. „Takže zomriete v roku 1437 prirodzenou smrťou, ale poviem vám, váš život 
nebude veľmi jednoduchý. A inak budete posledným mužom z dynastie Luxemburgovcov. Tri roky pred smrťou 
síce zvíťazíte nad českými husitmi, ktorí budú vašimi veľkými nepriateľmi, ale v živote budete mať aj väčšie 
problémy,“ povedala mu Miša a pohľadom mi naznačila, že nevie, čo bolo ďalej, že mám pokračovať. „O vašej 
vláde sa bude hovoriť, že je naozaj dobrodružná. Aj keď niektorí ľudia by mohli povedať, že ste vzdelaný 
romantik, keďže ste sa narodili na sviatok lásky, 14. februára, a ovládate štyri jazyky. A k tomu boju s husitmi, 
ten si vyprovokujete sám, lebo rozhodnete o upálení ich vodcu Jána Husa, ktorý by mohol vašu politiku ohroziť 
a...“ celkom zaujato som mu to rozprávala a cítila som sa ako keby som odpovedala z dejepisu, ale kráľ ma 
prerušil: „Dosť, dosť! Radšej mi povedzte niečo, v čom sa mi darilo! Ale stále nerozumiem, ako to viete. Je to 
veľmi prepracované na cirkusantov.“ Keď som sa obzrela okolo seba, zistila som, že všetci v chráme na nás 
pozerajú s otvorenými ústami a obdivne ochkajú. A ďalej už pokračovala Miša: „Budete dobýjať veľa miest na 
území Slovenska a aj inde. Slovenský ľud bude veľa trpieť, keď nastanú vzbury ostatných krajín, ale vy nakoniec 
Slovensku nahradíte škody. Veľa sa zadĺžite a to vás jednu dobu privedie úplne na mizinu, ale znovu sa vám 
podarí dostať sa na trón. Zatiaľ ste markgróf, o pár minút budete uhorským kráľom, potom českým kráľom, 

lombardským kráľom a aj rímskym cisárom. Založíte dračí rád – rád vojakov – a podarí sa vám ešte mnoho 
úspechov.“ Niektorí v chráme sa uškŕňali, čo to hovoríme, ale väčšina nás len obdivne počúvala a úplne im došla 
reč. „Ooo, ooo,“ jasal Žigmund Luxemburský, „viete, práve teraz som niečo takéto potreboval na oživenie, 
pretože po tom ako som zachránil tuto Máriu, ktorú uväznili sprisahanci, čo ma nechceli za kráľa, som nesmierne 
vyčerpaný. A tak mi ešte povedzte, ako sa zavďačím Slovákom,“ vyzval nás a začala som hovoriť ja: „Vy 
spravíte napríklad z Trenčína slobodné kráľovské mesto a tým mu dáte veľa výsad.“ „Jasné, tak budú ľudia mať 
jarmoky, väčšie slávnosti a ich mesto budem spravovať ja!“ pyšne vypol hruď a nevšímal si žiadne uštipačné 
poznámky v sieni. „A čo takto moja rodina? Budem mať syna? A manželky, koľko ich budem mať?“ „Neviem, či je 
to pre vašu terajšiu manželku príjemné, ale zomrie aj so svojím dieťatkom. Ešte nenarodeným...“ Mária sa 
rozplakala, ale jej manžel ju utíšil, pretože veril, že je to len cirkusantské veštenie. „A ešte budete mať druhú 
manželku Barboru Celjskú. Získate ju tak, že vám ju ako vdovcovi dajú Habsburgovci, po tom ako vás oslobodia 
z väzenia. Ale budete mať dohodu, že ak nebudete mať potomka, prenecháte im uhorskú korunu. Vám sa však 
narodí dcéra. A potom budete mať ešte tretiu manželku,“ dokončila som svoje „predpovedanie budúcnosti“. „Ach, 
toto bolo veľmi zábavné! Neverím vám ani slovko, ale odmením vás mešcom zlata. Ďakujem vám, takto si moju 
korunováciu ľudia určite zapamätajú.“ podal Miši vrecko zlata ako v rozprávke. Všetci prítomní sa začali 
rozprávať a my sme sa pozdravili a odišli nevedno kam. Ale mali sme jedno tušenie. Mysleli sme si, že do obrazu 
nás vtiahlo to, čo tam bolo nakreslené a to, že to Miša prečítala. Tak som teda nakreslila náš kabinet a opísala 
ho. Miša to prečítala. Zase sa ma zmocnil ten pocit, akoby ma niečo zjedlo. Otvorila som oči a už sme boli 
v kabinete. 

„Fuu, my sme tu, ..... to, to nebol sen, wow!“ jachtala Miša, keď sme otvárali vrecko so zlatom. „Ty kokso, 
to je skutočné zlato! Z trinásteho storočia!“ tešila som sa. Spolu sme sa prehrabávali v zlate. Pozrela som na 
hodinky a zistila, že neprešla ani minúta v našom svete a tam sme boli aspoň pol hodinu. „Tak toto bol môj 
najlepší deň v živote!“ vykríkla Miša. „A pôjdeme aj nabudúce, je to také ľahké, my sme asi nejaké čarodejnice, či 
čo, ja kreslím a píšem, ty to prečítaš a bum! Sme v čase. My sme vymysleli vlastný stroj času!“ smiali sme sa spolu. 
„Hej, ale bude to naše tajomstvo, dobre?“ opýtala sa ma a ja som súhlasila.  

Keď sme sa doradovali, tak sme išli robiť nástenku, ale nesmeli sme nič písať k fotkám, pretože sme sa 
už nechceli zdržať v minulosti. A odvtedy sme s Mišou cestovali v čase skoro stále. No nikdy sme nezabudli na náš 
prvý výlet, kde sme „odpovedali“ z dejepisu – na výlet za Žigmundom Luxemburským. A stali sa z nás dokonca 
úplne najlepšie kamarátky, na život a na smrť. Držalo nás spolu predsa jedno veľké puto. Spoločné tajomstvo.  

Martina Fábiková zo 6.A 

 

DEJEPIS U DEVIATAKOV 

„Dejiny Elegantne Jedinečne Efektívne Pracujeme I  Samostatne“ 
Tvorivé vyučovanie je charakteristické aktívnou účasťou detí priamo na vyučovacom procese. Rozvoj 

tvorivosti a samostatnosti žiakov je dôležitým cieľom vyučovacích hodín na naše základnej škole. 

Na hodinách dejepisu zameraných na opakovanie  a upevňovanie vedomostí  sme venovali i čas prezentácii 

samostatnej práce žiakov. Deviataci si samostatne doma spracovali konkrétnu  dejepisnú tému a to formou 

PowerPoint prezentácie. Svoju prácu následne prezentovali pred celou triedou. Prezentácie žiakov dosiahli 

naozaj veľmi vysokú  úroveň a určite budú motiváciou pre tvorivú prácu  i v budúcnosti na stredných školách.  

Mgr. Katarína Boková 



NA HODINÁCH JAZYKOV 

FRANCÚZSKY JAZYK 

Sme žiaci šiesteho ročníka. Prvý rok sa učíme druhý cudzí jazyk.  V našom prípade ide 

o francúzštinu.  Začiatky v tomto jazyku boli možno pre niektorých ťažké, ale zvládli sme 

to. Za tento rok sme sa naučili predstaviť sa, porozprávať o svojej rodine, o tom, čo máme 

a čo nemáme radi, pomenovať  veci, ktoré súvisia so školou – vyučovacie predmety, dni 

v týždni, školské potreby...Dokonca sme sa dostali až k histórii a symbolom Francúzska. 

Učili sme sa aj o známych francúzskych rodinách, ako sú Lumiérovci (bratia, ktorí vytvorili 

prvý film), Bouglionovci (cirkusová rodina), rodina monackého kniežaťa. V nasledujúcich 

textoch vám chceme ukázať, ako sme to zvládli. Dúfame, že vás to osloví a zapáči sa 

vám to.                                                                                    Dominika Starečková  zo 6.A 

Salut! Je m’appelle 
Dominika. J’habite à 
Mníchova Lehota. Je 
suis slovaque.Je parle 
slovaque. J’ai un 
frère. Mon frère 
s’appelle Matúš. Ma 
mère s’appelle Lenka. 
Mon père s’appelle 
Roman. J’ai un grand 
père. Il s’appelle 
Štefan. Ma grand-
mère s’appelle 
Helena. J’ai trois 
cousines. J’ai douze 
ans. J’aime l’histoire. 
je déteste les maths. 
Je suis fan de 
Shakira. Dominika 
Starečková 6.A 
 

Je m’ appelle 
Michaela. Je suis 
slovaque. J’habite 
à Trenčianska Turná. J 
’ai  douze ans. Je 
parle français et 
anglais. Ma mère 
s’appelle Marcela. 
Mon père s’appelle 
Oliver. Mes grands-
parents s’ appellent 
Anna et Štefan. Ma 
sour s‘appelle Macka. 
Mes frères s‘ appellent 
Rišo et Oliver. Ma 
tante s‘ appelle Maja. 
Ma grand mère s‘ 
appelle Anna. Mon 
grand père s‘ appelle 
Štefan. J‘ aime la 
recré. Je déteste les 
maths. Je adore le 
français. L‘ histoire, c‘ 
est super. M. 
Hrbasová  6.A. 
 

Je m´appelle Aneta 
Sadyová. J´habite 
a Mnichová Lehota. 
J´ai douze ans. Ma 
mére s´appelle 
Gabriela. Mon pére 
s´appelle Milan. Mes 
grands parents 
s´appellent Mical et 
Zdenka. Mon fére 
s´appelle Daniel. Ma 
soeur s´appelle 
Sabina. Mes cousins 
s appellent Petra, 
Simča, Barbora. Mes 
cousimes s´appellent 
Alex et Tomáš. Ma 
tante s´appelle 
Katka. J´ai deux 
chattes 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je suis Martina. J'ai 
douze ans. J'habite à 
Trenčianska Turná. 
J'ai une petite soeur 
Diana. Ma famille 
n'est pas grande. J'ai 
seulement deux 
cousines et je n'ai pas 
de cousins. J'aime ma 
famille. J'aime aussi 
les aventures et 
fantasy - livres, les 
films, le tenis, la 
nature, les 
ordinateurs, les 
copains, la natation et 
l'histoire. Je déteste 
les poissons. Je parle 
slovaque et un peu 
français et anglais. 
Mes parents parlent 
slovque, anglais, russe 
et un peu français. Ma 
meilleur copine est 
Miša T. Elle est 
grande, brune et 
souriante.  
 

Je m’appelle 
Kristína Kurtišová. 
J’ habite á 
Trenčianská Turná. 
J’ai douze ans . Je 
suis slovaque. Je 
parle français et 
anglais. Ma mére 
s´appelle Gabika. 
Mon pére s´appelle 
Jozef. Mes grands 
parents s´appellent 
Veronika et Aneta. 
Mon frére s´appelle 
Šimon. Mes cousines 
s´appellent Ema et 
Nela et Šárka. Ma 
tante s´appelle 
Monika. Mes oncles 
s´appellent Jozef et 
Jan. Je déteste 
l’historie. Je adore 
le français. J´aime 
la recré. Le 
slovaque, c´est 
super. 

 

NÁVŠTEVA Z FRANCÚZSKA 

Nedávno sme mali na hodine francúzštiny 

vzácnu návštevu. Prišla k nám mademoiselle 

Elena Segura z Toulose. Mali sme možnosť 

počuť francúzštinu z úst rodenej Francúzky. 

Veľa sme rozumeli, ostatné sme si domysleli. 

Návštevu nám sprostredkovala Mária 

Betáková, naša bývalá žiačka. Veľmi 

pekne jej za to ďakujeme.   



HÁDANKY Z FRANCÚZSKEJ HISTÓRIE 
 
Som Kráľ Slnko. Moji predkovia sa nazývajú Louis, rovnako ako ja. Milujem hudbu, tanec a módu. Kto 
som? 
Môj manžel sa volá Ľudovít XVI, je kráľ Francúzska. Ale Francúzi nemajú radi kráľov. Popravia nás v revolúcii. Kto 
som? 
Žijem vo Francúzsku a Anglicku a podporujem Francúzsko počas druhej svetovej vojny. Po vojne sa stanem 
veľmi slávnym prezidentom. Kto som? 
Som slávna, pretože počúvam hlasy, ktoré mi hovoria, aby som bojovala za Francúzsko. Aby som mohla bojovať, 
obliekam sa ako chlapec. Niektorí ľudia si myslia, že som čarodejnica, a tak ma popravia upálením. Moje srdce 
však nezhorí. Kto som? Pripravila Miška Hrbasová zo 6.A 
 

HÁDANKY Z NAŠEJ ŠKOLY 
 

1. Táto pani učiteľka je štíhlej postavy. Má vzpriamené držanie tela. Chodí rýchlo. Jej nohy sú štíhle. Má oválnu 
a milú tvár s ružovými lícami. Oči má malé. Jej nos je drobnejší. Má ústa s úzkymi perami a v sú malé zuby. Má aj 
dlhší krk, na ktorom väčšinou nosí retiazku. Jej uši sú ukryté pod dlhšími vlasmi hnedej farby. Nosí okuliare. Hovorí 
jemným hlasom. Nosí moderné a pekné oblečenie. 
Napísala: Natália Denemarková     
         
 2. Moja obľúbená pani učiteľka má pevnejšiu postavu so sebavedomým držaním tela a ráznou chôdzou. Má dlhé 
nohy. Jej líca sú bledé. Má súmernú tvár s peknými očami. Jej nos je súmerný ako jej tvár. Zuby sú biele 
v normálnych ústach. Krátke blond vlasy väčšinou nosí stiahnuté do copu. Nosí okuliare a má zvučný hlas. Nosí aj 
pekné moderné oblečenie.  
  
Napísal: Ondrej Krčmárik 
         
 3. Je zavalitej a tak trochu nízkej postavy. Telo drží vždy inak, raz vzpriamene, hrdo a sebavedome a raz 
zhrbene. Chôdza je rázna, rýchla, robí dlhé kroky. Nohy sú polodlhé, trochu hrubšie. Tvár má guľatú s plnými 
lícami, tmavými očami a s výraznými mihalnicami. Má širší nos, pod ktorým sú menšie ústa s pevnými perami. Má 
väčšie biele zuby. Jeho krk je kratší a hrubší. Uši nemá veľmi nápadné. Má tmavé kratšie vlasy. Jeho hlas je vyšší 
a silný. Chodí oblečený pohodlne a nenápadne. Je to tichý učiteľ.  
Napísala: Katarína Lehocká  
 

Riešenie hádaniek hľadajte na inej strane časopisu. 
 

                                            STANOVAČKA                           
 

Bol krásny letný deň. Slnko hrialo a ja som sa vybrala s mojimi najlepšími kamarádkami na stanovačku. 

Išli sme popri malom lesnom potôčiku, až sme dorazili na krásnu lúku plnú rozkvitnutých kvetov, a tak sme si tu 

postavili stan a rozhodli sme sa, že si založíme oheň. 

 O chvíľu už stan stál a oheň horel, išli sme si teda opiecť slaninu a zopár špekáčikov. Ani sme sa 

nenazdali a už bol večer. Posadali sme si do kruhu a začali si rozprávať strašidelné príbehy. Boli naozaj 

hrôzostrašné. Keď sme boli už veľmi unavené, išli sme si ľahnúť. Vonku vial veľmi príjemný letný vánok, spalo 

sa mi naozaj výborne. Odrazu som však začula nejaké zvuky, preto som sa posadila, aby som lepšie počula. 

Zdalo sa mi, akoby bol niekto pri našom stane a prechádzal sa. Pomaly som sa postavila a opatrne som začala 

otvárať stan, keď som vtom nechtiac kopla do Kristíninej termosky. Tá padla a zacingala. Rýchlo som sa 

posadila a dúfala som, že to nebolo až tak počuť. Po chvíli som znovu vstala, vyskočila zo stanu a ľahla som si 

do trávy.  Uvidela som obrovského medveďa. Rýchlo som si ľahla do stanu a ani oka som nezažmúrila. Keď už 

bolo ráno, poobzerala som sa po stane, ale nikto v ňom nebol. Rýchlo som vyšla von a slnko mi oslepilo oči, že 

som na chvíľu vôbec nič nevidela. Až potom som zbadala kamarátky, poobzerala som sa naokolo a medveď tam 

už nebol. Zato ovocie a konzervy boli preč. Kamarátkam som vyrozprávala všetko, čo sa v noci udialo. Veľmi sa 

tomu divili a povedali mi, že ony by sa báli zo stanu vôbec vykročiť. Na raňajky sme zjedli posledné špekáčiky 

z predchádzajúceho dňa, zbalili sme stan a išli sme domov.  

Bol to skvelý zážitok, ale nabudúce by som už na to miesto nešla. Autor: Sandra Koláriková 8.B 

   

 

                                                                                                           



NA HODINÁCH JAZYKOV 

NEMECKÝ JAZYK 

 
 NEMČINA NÁS BAVÍ 

Nemčina je najrozšírenejším jazykom Európskej únie. Je 
hlavným jazykom pre 96,75 milióna Európanov a podľa počtu 
hovoriacich je po ruštine druhým európskym jazykom. Je tretím 
najvyučovanejším jazykom v Európskej únii (po angličtine a 
francúzštine) a rovnako aj v USA (po španielčine a francúzštine). 
Ako úradný jazyk sa používa v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, 
Luxembursku a Lichtenštajnsku. Ako regionálny alebo miestny 
úradný jazyk aj v ďalších 33 krajinách.  

 

Nemčina ako druhý cudzí jazyk sa na našej škole učí od šiesteho ročníka. Žiaci nadobúdajú základné 
vedomosti z tohto cudzieho jazyka. Učenie nemusí byť vždy jednoduché, preto je našou snahou získať si 
pozornosť žiakov rôznymi metódami a formami vyučovania. Žiaci majú tvorivé hodiny radi, veľmi radi 
prezentujú aj svoju domácu prácu formou projektov. Na hodinách nemeckého jazyka využívame aj 
prácu s počítačom, s počítačovými slovníkmi ako i iné zaujímavé didaktické hry. Hoci sa žiaci učia 
nemecký jazyk iba tak krátko, ukázali a dokázali, čo všetko už z nemčiny vedia.  
 
NÁVŠTEVA Z NEMECKA 

V dňoch 25. mája – 28. mája 2012 sme mali možnosť v priestoroch 
našej ZŠ privítať vzácnu návštevu p. Nataschu Gegg z nemeckého 
mesta Stuttgart. Zaujímavým spôsobom aj prostredníctvom PowerPoint 
prezentácie fotiek sme sa aspoň na chvíľu preniesli do tejto, pre nás 
celkom blízkej, krajiny. V závere našich viacerých besied sa 
prezentovali i samotní žiaci, a v diskusii si vyskúšali svoje vedomosti 
z nemeckého jazyka. Veríme, že zahraničná návšteva sa žiakom 
páčila, a tešíme sa na ďalšie stretnutie, ktoré sa snáď v budúcnosti na 
našej škole zopakuje.  

UKÁŽKY NAŠICH PRÁC  



Z HODÍN ANGLICKÉHO JAZYKA 

OTESTUJTE SA! 

 

1. V ktorej z týchto krajín nie je 
angličtina úradný jazyk? 
 

a) India 
b) Nigéria 
c) Jamajka 
d) Seišely 
e) Juhoafrická republika 
f) Singapur 
g) Dominikánska republika 
h) Fidži 

 

2. Ktorá z týchto krajín nepatrí 
k Veľkej Británii? 
 

a) Wales 
b) Írsko 
c) Severné Írsko 
d) Škótsko 
e) Falklandské ostrovy 

 

3. Kto je patrónom Anglicka? 
 

a) Sv. Patrik (St Patrick) 
b) Sv. Juraj (St George) 
c) Sv.Dávid (St David) 
d) Sv. Andrej (St Andrew) 

 

4. Ktoré z týchto súostroví nepatria 
Veľkej Británii: 
 

a) Adamanské ostrovy 
b) Shetlandské ostrovy 
c) Herbridy 
d) Súostrovie Scilly 
e) Guernsey a Jersey 
f) Orkneje 

 

5. Kto je hlavou Veľkej Británie: 
 

a) Premiér 
b) Prezident 
c) Panovník 
d) Parlament 
e) Rada starších 

 

6. Kto je hlavou anglikánskej cirkvi? 
 

a) Arcibiskup z Canterbery 
b) Panovník 
c) Arcibiskup z Yorku 

 

 

Správne odpovede: 
 
Angličtina nie je úradným jazykom v Dominikánskej republike. 
Írsko nepatrí Veľkej Británii, Severné Írsko však áno. 
Patrónom Anglicka je St George, St Patrick je patrónom Írska, St David patrónom Walesu a St Andrew 
je patrónom Škótska. 
Adamanské ostrovy nepatria Veľkej Británii. 
Hlavou Veľkej Británie je panovník, v súčasnosti kráľovná Alžbeta II. (Elizabeth II). 
Hlavou anglikánskej cirkvi je panovník. 
 

 

NA NÁVŠTEVE U HASIČOV 

 

V máji sme navštívili hasičov z Okresného riaditeľstva HaZZ 

v Trenčíne. Prezreli sme si budovu hasičskej stanice a v garážach 

nám bola predvedená aj hasičská a záchranárska technika. Žiaci 

si poobzerali autá a ich vybavenie spolu s odborným výkladom. 

Vyskúšali si aj odevy zásahových hasičov. Počas exkurzie bol 

ohlásený reálny poplach, hasiči sa rýchlo obliekli do zásahových 

odevov, nasadli do záchranárskeho auta a so zapnutými sirénami 

vyrazili k ohlásenému požiaru. Žiakov najviac zaujalo rozprávanie 

o zásahoch hasičských potápačov, ktorí sa práve vrátili z výcviku 

na rieke Váh. Onedlho sa znova plánujeme vrátiť na hasičskú 

stanicu  so zameraním na zdravotnú záchranu. Mgr. Katarína 

Dudáková 

                                                           

 



ŠKOLA NÁS BAVÍ 

DRUHÁ ŠANCA Z NAŠICH RÚK 

Takto bola nazvaná aktivita žiakov našej školy, ktorá prebiehala v druhej polovici tohtoročného apríla. V rámci 

témy ZEM NIE JE NA JEDNO POUŽITIE žiaci získavajú množstvo vedomostí o ekológii, ochrane životného prostredia, 

o šetrení prírodného bohatstva, o obnoviteľných zdrojoch a veľa ďalších informácií. Nie menej dôležité sú aj 

praktické zručnosti, a tak zábavná podoba ich preukázania bola možná práve prostredníctvom uvedenej aktivity. 

 

 V polovici apríla sme vyzvali našich žiakov, ale aj ich rodičov a starých rodičov, aby sa zapojili do 
súťaže o NAJ výrobok z odpadového materiálu. Na jeho zhotovenie mohli použiť  kartón, plast, kov, 
textil, skrátka všetok materiál, ktorému vdýchli opäť „život“, teda mu dali druhú šancu. Žiaci 
z druhého stupňa súťažili aj v zhotovení nástenky s tematikou ochrany Zeme, pričom svoje nápady 
realizovali rovnako len z recyklovateľného odpadu. Na chodbe hornej budovy v nasledujúcich dvoch 
týždňoch vznikala úžasná kompozícia rôznych  predmetov, ktoré boli dekoratívne, úžitkové, 
abstraktné, reálne, ale najmä KRÁSNE,  VTIPNÉ  a 
 NÁPADITÉ.  Dielka spojili kolektívy, naplnili spoločne strávený 
čas deťom a ich rodičom, potešili malých aj veľkých, ale... 

Bohužiaľ  –  našli sa aj takí, ktorých motivovali k vandalizmu, ktorí možno ani netušia, čo to 
znamená niečo vytvoriť, zato veľmi dobre poznajú pocit „víťazstva“ nad plastovými 
a papierovými predmetmi. Pobili sa s nimi statočne. (Snáď sa tie milé veci príliš nebránili) 
Dovolím si jeden odkaz iba pre vás, milí „vandalkovia“, väčší frajeri by ste boli, keby ste 
svoju silu a um naozaj použili a niečo pekné vyrobili. My ostatní vám s radosťou dávame 
druhú šancu. Vyhodnotiť  TOP súťaže bolo takmer nemožné, ale veľmi zodpovedne sa toho 
zhostili žiaci zo školského parlamentu. Nimi zvolené predmety boli odmenené malou 
sladkosťou a balíčkom cukríkov sme ocenili kolektívy 9.A, 9.B a 6.A. Účasť v obidvoch 
kategóriách nás obzvlášť potešila u deviatakov, ktorí sú už akoby jednou nohou preč zo 
školských lavíc. Veríme, že sa všetci aktívne zapojení žiaci pri vymýšľaní a vlastnej tvorbe 
zabavili a niečomu podučili,  tí ostatní aspoň inšpirovali pre ďalšie a ďalšie druhé šance 
z našich rúk.  

Mgr. Martina Martiníková 

VEVERIČKY 

V tomto roku bol výnimočný deň, aký býva len raz za štyri roky. Kým prišlo posledného februára, museli sme sa 
vyspať až 29-krát. A tešili sme sa naň my z 2.A aj s našimi kamarátmi prvákmi o to viac, že v ten deň nás čakala 
cesta do Nitry. Samozrejme, nielen cesta, ale najmä predstavenie v naozajstnom divadle s oponou, živým 
orchestrom a profesionálnymi hercami v krásnych kostýmoch. Hra mala názov VEVERIČKY a veľmi sa nám páčila. 
Napísal ju Ján Uličiansky, ktorého poznáme aj z našej čítanky a tiež z divadla v Trnave, kde sme vlani videli 
jeho OSTROV OBJAVOV.  

 
Okrem veveričiek tu v Nitre vystupoval aj chlapec Vincko, ktorý sa pohyboval na vozíku, lebo pri hre sa mu stal úraz. Ale 

mal aj dobrých kamarátov, najmä Viktora, ktorý sa za Vinckovo nešťastie cítil tak trochu zodpovedný. Chodil za ním do kúpeľov 
a snažil sa ho rozveseľovať, hoci Vincko bol pre svoje nešťastie smutný a niekedy aj poriadne protivný.  

Dozvedeli sme sa, že predmety na javisku sa volajú kulisy. Veľmi zaujímavou kulisou boli ihlany z bielych paličiek, ktoré 
predstavovali stromy. Veveričky si v nich spokojne bývali, šantili a veselili sa, kým neprišli drevorubači s pílami. V divadle to išlo 
čáry-máry-fuk, jedno pootočenie a stromy boli na polovicu. Chuderky, veveričky, sa museli odsťahovať a hľadať si iné bývanie. 
Toto sa stalo aj hlavnej hrdinke Veronke. Ľutovali sme ju, lebo v kúpeľnom parku boli všetky stromy obsadené a nikde ju nechceli 
domáce obyvateľky pustiť. Ešte, že pani Mokušková zasiahla včas a dohovorila mladým, aby sa trošku uskromnili.  

V rozprávke to už tak býva, že všetko končí dobre a aj v tejto našej sa Vincko začal uzdravovať. Dokonca sa mu podarili 
aj prvé krôčiky po vlastných nohách, takže sa už môže tešiť na futbal s kamarátmi, ktorí naňho čakajú. Aj v texte pesničky sa 
spievalo, že „Každý človek túži mať niekoho rád. Veveričky k tomu treba prirátať! Podľa toho všetci chcú byť ľúbení... Práve preto je 
tak dobre na zemi.  Na šťastný koniec má každý právo,  preto sa vraciame do rozprávok.“ 

V škole sme sa potom o divadle rozprávali. Ocenili sme nápaditosť uja spisovateľa, koľko „orieškovských“ slov dokázal 
povymýšľať. Každá postava mala svoje meno spojené s nejakými orechami. Napr. veveričky: Oriešková, Orechová, Mandľová, 
Kokosová... všetky tieto plody sú vlastne orechy. Alebo pani Škrupinková, predavač Kešo, dirigent Gaštanenko, kúzelník Arašid či 
doktor Para – stále sme v orechovej ríši a ani sme nevedeli, že ich existuje toľko druhov. Na gramatike prišla reč aj na Orieškove 
kúpele a orieškové ... trebárs „rezy“, takže už vieme, prečo v takmer rovnakom slove raz dĺžeň treba napísať a inokedy je 
považovaný za chybu. Veru, ak chodíte s otvorenými očami, svet je pre vás veľmi vzrušujúci a zaujímavý.  

 Mgr. Oľga Závacká 
 

Ocenené práce: 
 
Oliver Vlk 4.A – Počítadlo, Sada šperkov 
a iné nápadité výrobky 
Tatiana Ondrušková 3.B – Naša škola 
Patrik Fabo 3.A – Presýpacie hodiny 
Barborka a Kristán Fedorekoví  1.B, 3.A – 
Zvonkohra luster 
Alexandra Oravcová a Adela Jakubeková 
4.B – Dom s terasou 
Katarína Lehocká 5.B – Tkaný koberček 
Marek Cverenkár 1.B – Traktor 
Vanda Oravcová 1.A – Peňaženka 
kolektív 9.A – Štyri elementy Zeme 
kolektív 9.B – Školský stôl a stolička 
kolektív 6.A - Glóbus  



 

SÚŤAŽÍM, SÚŤAŽÍŠ, SÚŤAŽÍME.... 
 

 

 Výtvarná súťaž „Vesmír očami detí“ . Výtvarná práca Kristiána Fedorka „Kamarát na telefóne“ postúpila 
do celoslovenského kola. Ďalšie ocenené práce v tejto súťaži od autorov Richard Vanko a Natália Daňová. 

 Vo výtvarnej súťaži „Príroda a životné prostredie“ získali ocenenie svojich prác Kristián Kapuš, Václav 
Dobiaš, Michal Sýkora. Žiaci svoje práce urobili pod vedením Mgr. Janky Dovinovej a Mgr. Kataríny 
Masaříkovej. 

 Celoslovenská výtvarná súťaž Prázdninové dobrodružstvá získala 2. miesto -  Tatiana Ondrušková  

 V okresnom kole cezpoľného behu sa družstvo dievčat (Klaudia Fabová, Michaela Laginová, Zuzana 
Fabová) umiestnilo na druhom mieste a družstvo chlapcov (Roman Vavruš, Dominik Alakša, Miroslav Vojtek) 
na 14. mieste. Michaela Laginová obsadila 2. miesto v behu na 800m v okresnom kole v atletike. Do 
okresného kola vo florbale sa prebojovali tiež družstvá starších i mladších žiakov a mladších žiačok. Družstvo 
futbalistov obsadilo v okresnom kole 7. miesto. Súťažiacich pripravovali Mgr. Peter Páleš, Mgr. Alexandra 
Hálová a Mgr. Róbert Matúš. 

 Veľký úspech dosiahlo družstvo Mladých záchranárov (Klaudia Fabová, René Lipták, Samuel Kňažek, Karin 
Michalová),  ktoré obsadilo v krajskom kole súťaže Mladý záchranár  tretie miesto. Súťažiaci sa 
pripravovali pod vedením Mgr. Terézie Bučkovej a Mgr. Eriky Hrnčárovej Vachánkovej. 

 Trenčiansky robotický deň – prehliadky a súťaže sa zúčastnili  traja žiaci (Dominik Mrázik-7.A,  David 
Šedivý – 8.A,  Jakub Jančo – 5.B) Dávid Šedivý  obsadil 1. miesto v kategórie DRIVER B, Jakub Jančo 
v kategórii DRIVER B  2. miesto a Dávid Šedivý v kategórii DRIVER A 3. miesto. Súťažiacich na robotickom 
krúžku pripravoval  p. uč. Páleš.  

Ďakujeme  p. zástupkyniam A. Obuchovej a E. Švikruhovej za poskytnutie prehľadu súťaží. 

Druh súťaže Meno súťažiaceho Trieda Kolo Umiestnenie Na súťaž pripravovala 

Dejepisná olympiáda 

Martina Fábiková 6.A Okresné- kat.F 1.miesto 

Mgr .Katarína Šuleková Dominika Starečková 6.A Okresné- kat.F 20. miesto 

Veronika Eva Smolková 8.B Okresné – kat.D 13. miesto 

Matematická 
olympiáda 

Veronika Micková 5.A Okresné- kat.Z5 12.-14. miesto Mgr. Terézia Bučková 

Timea Palatinusová 5.A Okresné- kat.Z5 18.-24. miesto Mgr. Terézia Bučková 

Anita Bolechová 5.B Okresné- kat.Z5 25.-28. miesto Mgr. Erika Hrnčárová Vachánková 

Michal Hudák 5.B Okresné – kat. Z5 25.-28.miesto Mgr. Erika Hrnčárová Vachánková 

Martina Fábiková 6.A Okresné –kat.Z6 12.-13. miesto Mgr. Terézia Bučková 

Alexander Bulko 6.B Okresné – kat.Z6 16.-18. miesto Mgr. Erika Hrnčárová Vachánková 

Dominik Klement 6.A Okresné – kat.Z6 účasť Mgr. Terézia Bučková 

Pytagoriáda 

Patrik Fabo 3.A Okresné – kat.P3 5. miesto Mgr. Miriam Rovňanová 

Lukáš Beďač 4.A Okresné – kat. P4 účasť Mgr. Mária Godovičová 

Viktória Hrnčárová 6.B Okresné  - kat.P6 14. – 16. miesto Mgr. Erika Hrnčárová Vachánková 

Tadeáš Kňažek 5.B Okresné – kat. P5 účasť Mgr. Erika Hrnčárová Vachánková 

Orčo Adam 5.A Okresné – kat.P5 účasť Mgr. Terézia Bučková 

Geografická olympiáda 
Srnka Andrej 5.B Okresné – kat.I účasť Mgr. Erika Hrnčárová Vachánková 

Janka Balajová 8.A Okresné – kat.F účasť Mgr. Erika Hrnčárová Vachánková 

Prednes poézie a prózy 
Hviezdoslavov  Kubín 

Viktória Hrnčárová 6.B Okresné – kat.II. 3.miesto Mgr. Monika Šebestová 

Juraj Fraňo 5.A Okresné – kat.II. účasť Mgr. Dagmar Orságová 

Trenčianske hodiny 

Juraj Fraňo 5.A Obvodové kolo 3.miesto Mgr. Dagmar Orságová 

Miroslava Santová 7.A Obvodové kolo 3.miesto Mgr. Katarína Šuleková 

Ema Lacková 2.A Obvodové kolo účasť Mgr. Mária Godovičová 

Lucia Kubičincová 3.B Obvodové kolo účasť Mgr. Mária Godovičová 

Jana Balajová 8.A Obvodové kolo účasť Mgr. Katarína Šuleková 

Slávik Slovenska Zuzana Poláčková 8.A Obvodové kolo účasť Mgr. Katarína Šuleková 

 Dorka Fraňová  4.B Obvodové kolo účasť Mgr. Jaroslava Porubanová 

 Ema Lacková 2.A Obvodové kolo účasť Mgr. Mária Godovičová 



NA ZAMYSLENIE 
 

Pozeráte reality šou zo školského prostredia s názvom 9.A? My áno...V jednom z dielov 
zadala učiteľka slovenčiny zaujímavú úlohu, žiaci mali napísať tri veci, ktoré sú pre nich 
dôležité a tri veci, ktoré sú im jedno. Deviataci sa hanbili svoje názory prezentovať 
verejne pod svojím menom, no diváci mali možnosť spoznať aspoň niektoré z nich. Naši 
žiaci tiež neradi verejne vyjadrujú názor a svoj postoj, no anonymne dokážu povedať 
možno aj to, čo ich naozaj trápi... Rovnakú úlohu sme zadali žiakom jednej konkrétnej 
siedmackej triedy. Prečítajte si ich výpovede, niektoré stoja naozaj za zamyslenie... 
 
 

JE MI JEDNO... 
 

NIE JE MI JEDNO... 
 

...keď mám pomôcť, 

...všetko, keď  nemám  náladu, 

...keď ma chalani ohovárajú, 

...politika, 

...čo robím doma, 

...kedy idem spať, 

...keď sa niekomu niečo pokazí, 

...keď niekto niekomu  robí zle, 

...prehrávame alebo vyhrávame v hokeji, 

...aká som, 

...že nemám  zmysel pre humor, 

...čo si o mne druhý myslia, 

...žiaci v triede, 

...nebudem mať čo chcem hneď, 

...kamaráti, 

...keď niekoho zraním,  keď si to zaslúži, 

...keď prepadnem, 

...keď ma niekto volá, 

...nie je mi nič jedno, 

...ako sa ostatní obliekajú, 

...aké majú iní ľudia problémy, ja mám svoje vlastné, 

...keď sa niekto smeje, 

...keď ma niekto počuje, 

...keď sa iní hádajú,  

...ako spolužiaci prežívajú „ a henten si obliekol toto 
a henten hento“, 
...keď niekto robí to, čo by nemal, 
...keď sa niekto s niekým baví  (na hodine?), 
...keď má niekto na mňa zlý názor, 
...keď mi rodičia zakazujú ísť von, 
...čo si o mne druhí myslia. 
 

...keď dostanem 4 či 5, keď dostanem 
poznámku do klasáka,  
...známky, rodina, škola, 
...keď prepadnem, práca, rodina,  
...známky na vysvedčení,  
...škola na akú pôjdem, učenie,  
...zlé známky, keď urobím niečo zlé,   
...keď neprídem na angličtinu, známky, rodina, 
...keď sa mi niekto smeje, 
...škola, rodina, práca, správanie,  
...päťka, poznámka, vysvedčenie,  
...škola, kamaráti, DÚ,  
...keď nemám DÚ,  
...keď dostanem 5, vysvedčenie, 
...ako napíšem monitor,  
...správanie spolužiakov, známky, 
...ohováranie mojej osoby, známky, moje 
rozhodnutia, 
...známky,  
...keď niekto po mne kričí,  
...keď nerozumiem učivu. 

 
 



FACEBOOK, POKEC, SKYPE? 

V nasledujúcich riadkoch chceme trošku pouvažovať o téme, o ktorej sa veľa hovorí. A tou sú 

sociálne siete. Väčšina z vás vie, čo je to Facebook a Pokec. Mnohí  (ak nie tiež väčšina) máte 

vytvorené svoje kontá, na ktoré ukladáte rôzne údaje o sebe, blízkych, pomocou ktorých 

komunikujete či verejne vyjadrujete svoje názory. Robili sme si taký malý prieskum v štyroch 

rôznych triedach, aby sme zistili, ako to vyzerá práve s vami .  

 Dotazník pripravil a spracoval: Šimon Klinčúch 

V nasledujúcich riadkoch chceme pouvažovať o výsledkoch dotazníka a o veciach z neho 

vyplývajúcich.  

Najprv sa zastavíme pri mladších žiakoch, ktorí nás milo prekvapili. Je veľmi potešujúce, že skoro všetkým je škola 

prednejšia. Avšak toto sa už o väčšine starších žiakoch povedať až tak nedá. Mnoho z vás starších je na počítači 

príliš veľa. Samozrejme, neberte si tento článok ako učiteľské poúčanie. Chceme vás len varovať. Nielen pred 

tým, že keď budete nadmerne sedieť za počítačom, je viac než pravdepodobné, že sa vám zhorší prospech 

v škole, ale aj pred rôznymi chorobami a inými zlými vecami. Mladší, nemusíte odchádzať, o pár rokov sa to 

bude týkať aj vás. Vráťme sa teda k tým chorobám. Deti, ktoré nešportujú, sú veľmi náchylné na rôzne choroby. 

V súčasnosti je najväčší problém OBEZITA. Jej pôvodom je nedostatok pohybu. Telo nešportuje, nevydáva energiu, 

iba si odkladá  tuky do zásoby. Veľmi často sa obézne deti stávajú obeťou šikany. Obezita však nie je jediným 

dôvodom na vysmievanie sa. Veľa detí sa smeje svojim spolužiakom za fotky, ktoré pridali na svoje internetové 

profily. A preto by sme vám chceli poradiť, aby ste si všetky fotky, ktoré pridáte na Facebook, uzamkli minimálne 

tak, že ich vidia iba vaši priatelia. Fotky a rôzne statusy, ale aj iné veci sú častým predmetom zneužívania, 

zosmiešňovania, ktoré môžu viesť až k trestnému činu. Dajte si veľký pozor, aby ste nepridali na internet niečo, čo 

by vás mohlo neskôr mrzieť alebo by mohlo byť použité proti vám. Taktiež nemá nikto právo disponovať  s vašimi 

fotkami bez vášho súhlasu alebo súhlasu zákonného zástupcu. Ale nielen fotkami sa dá porušovať právo na 

súkromie a dôstojnosť človeka. Pridávaním rôznych statusov sa to dá tiež. Pri písaní takýchto vecí si  dajte hlavne 

pozor na to, aby neurážali iných ľudí. Dosť už o fotkách a statusoch, povedzme si ešte niečo o internetovom 

priateľstve. Najhoršie, čo môžete spraviť, je, že si pridáte k priateľom neznámych ľudí. Nie každý musí byť ten, 

za koho sa vydáva. Mali by ste si byť vedomí toho, že všetko, čo zverejňujete, môžu vaši priatelia vidieť. Preto si 

dávajte naozaj veľký pozor a používajte Facebook či Pokec rozumne a zodpovedne! Autor: Simona Tazberíková 

zo 7. B                                                                                                                    

Keď prídem zo školy... 
...urobím si DÚ (4.B, 5.B,7.A) 

...zapnem počítač (7. B) 

Pri počítači strávim denne... 
...jednu hodinu (4.B, 5.B) 

...dve až štyri hodiny (7.A, 7.B) 

Na počítači najčastejšie... 
...hrám hry (4.B, 5.B) 

...som na Facebooku (7.A, 7.B) 

Zo sociálnych sietí (Pokec, Facebook, Twitter) 

načastejšie využívam... 
...Facebook (všetky triedy) 

Na svoje internetové kontá... 
...pridávam vlastné fotky (7.A,7.B, 5.B) 

...nepridávam vlastné fotky (4.B) 

Snažím sa chrániť si súkromie na internete... 
...Áno (7.A,7.B) 

...Nie (4.B, 5.B) 



 

DEVIATACI SA LÚČIA... 

 
Posledné hodiny v triede našej školy, možno to lúčenie tak trochu bolí ... Posledné zvonenie, posledný triedneho 
hlas, a život volá nás.    

Milí  spolužiaci! 
Nastal ten dôležitý okamih, na ktorý sme čakali deväť  rokov. Sme deviataci, najstarší žiaci našej  školy. Je tu koniec 
nášho detstva a kráčame ďalej v našej ceste stať sa múdrejšími a skúsenejšími. Uvedomujeme si, že teraz  nás čaká taká 
cesta, ktorá nebude vždy ružovou záhradou, na ktorej bude veľa prekážok, s ktorými si budeme musieť poradiť už sami.  
Aj vás milí spolužiaci onedlho čaká táto cesta. No ešte pred ňou musíte prejsť tým, čím všetkým sme prešli my, deviataci. 
Nemajte strach ísť ďalej a skúšať nové veci, počúvajte rady rodičov a učiteľov.  Určite sú správne, pretože aj oni raz boli 
žiakmi základnej školy. Držíme vám palce aj pri výbere stredných škôl. Užívajte si detstvo, lebo najkrajšie spomienky naň 
sú práve tie školské. Prajeme vám krásne, oddychové prázdniny a dúfame, že nezabudnete na nás, dnešných 
deviatakov. Autor: Karin Michalová  

 
 

Gymnáziá  spolu dievč. 

v  o k r e s e Trenčín                     

      631016 Gymnázium ĽudovítaŠtúra, 1. mája 170/2, Trenčín                                 3 2 

      631018 Gymnázium piaristické, Palackého 4, Trenčín                                     2 2 

      631020 Súkr. gymn. FUTURUM, Na dolinách 27, Trenčín                                    1 0 

 S p o l u   Gymnáziá 6 4 

Zdravotnícke školy  spolu dievč. 

v  o k r e s e Trenčín                     

      631502 Stredná zdravot. škola, J. Braneckého 4, Trenčín                                1 1 

 S p o l u   Zdravotnícke školy 1 1 

Ekonomické, obchodné SOŠ  spolu dievč. 

v  o k r e s e Trenčín                     

      636106 OA Milana Hodžu, Martina Rázusa 1, Trenčín                                      2 2 

      636301 SOŠ podnikania, Veľkomoravská 14, Trenčín                                       1 1 

      636403 SOŠ obchodu a služieb, Jilemnického 24, Trenčín                                 6 4 

 S p o l u   Ekonomické, obchodné SOŠ 9 7 

Pedagogické školy  spolu dievč. 

v  o k r e s e Trenčín                     

      637201 PaSA sv. Andreja-Svorada, 1. mája 7, Trenčín                                    3 3 

 S p o l u   Pedagogické školy 3 3 

Technické, dopravné SOŠ  spolu dievč. 

v  o k r e s e Trenčín                     

      638001 Dopravná akadémia, Školská 66, Trenčín                                          1 1 

      638601 SOŠ letecko-technická, Legionárska 160, Trenčín                                 8 0 

 S p o l u   Technické, dopravné SOŠ 9 1 

SOŠ ostatné  spolu dievč. 

v  o k r e s e Trenčín                     

      633020 
Súkr.stred.odbor.škola, Ul.gen.M.R.Štefánika 379, 

Trenčín                       
1 1 

      634001 SOŠ stavebná E. Belluša, Staničná 4, Trenčín                                    1 0 

mimo okres Trenčín                     

      634501 
Stred.priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, 

Dubnica nad Váhom                
1 0 

      663015 
Spoj.škola-SOŠ Ľ.Greinera, E. M. Šoltésovej 5, Banská 

Štiavnica                 
1 0 

 S p o l u   SOŠ ostatné 4 1 

  spolu dievč. 

mimo okres Trenčín                     

      639700 Žiak zostáva na ZŠ                                                              1 0 

 S p o l u    1 0 

    

                              Počet žiakov končiacich ZŠ 33 17 

 
 
 

Výsledky umiestnenia na stredných školách dodala výchovná poradkyňa Mgr. Anna Obuchová. 



VARILA MYŠIČKA KAŠIČKU... 

 
Takže, milí čitatelia, touto cestou by sme vás chceli oboznámiť so stravovacími návykmi  
7.A triedy. Dozviete sa tiež, či už skúšali variť alebo experimentovali s vlastnými 
receptami. Prieskum sa konal v 7. A. 
 

1.Pýtali sme sa, či z nich už niekto  skúšal variť. Odpoveď bola veľmi prekvapujúca. Všetci odpovedali 

kladne. Dokonca aj na otázku či sa to dalo jesť.  
2. Opýtali sme sa tiež, či im pri tom niekto pomáha. To už však nebolo tak jednoznačné. 50 % 

„kuchárov“ využilo niečiu pomoc (mamy, babky, ...). 
3. Taktiež je dosť príjemné zistiť, aké veľké sebavedomie majú žiaci z tejto triedy. Zisťovali sme na 

koľko percent sa žiaci cítia ako kuchári. Priemerne to vychádza na 63%. Dosť obdivuhodné, že?? Aj keď... no 

môžete si viac veriť.....   
4. Žiaci odpovedali aj na otázku, o ktorom spolužiakovi si myslia, že vie najlepšie variť. Vyskytli sa tam 

rôzne mená, ale najzaujímavejšie je, že Juraj Ježík má najviac hlasov. GRATULUJEME!!                    Druhé 
miesto získala Simonka Mikolášková. Po Jurajovi a Simonke sa tam objavovali mená  Marek Krajčovič, Ema 
Komorovská, Aďo Sýkora, Sima Porubanová, Mirka Mutňanská, Nina Šišovská a Petra Betáková.  

5.  Čo nás však dosť zarazilo je, že  v úvode spomínané experimentovanie nie všetci ohodnotili ako 
dobrý nápad. Z 16 odpovedí bolo 5 áno 6 nie a 5 možno/neviem. Mali by ste si naozaj viac veriť. Každý z vás 
je tvorivý, určite to zvládnete. 

6. O tom, že ste šikovní, hovorí aj to, že nehody pri varení nie sú vo vašej triede bežným úkazom. Ale 
našli sa však výnimky ako napríklad podpálenie utierky,  a to dokonca u chlapcov... GRATULUJEME, SI BOSS! 

7.Uhhmm. Takže v 7.A sa najviac obľubuje pečenie sladkých vecí..... mňam  
8. No toto teda nie sú  najlepšie zvyky!!! Väčšina napísala ako najobľúbenejšie jedlo pizzu a palacinky. 

Ale nie každý sa stravuje tak nezdravo, aj keď ten kebab a hranolky so steakom, ktoré sa tam objavili, môžeme 
zaradiť tiež do nezdravej výživy. Zaujalo nás pár odpovedí ako napríklad : cestoviny, kapustné fliačky alebo 
bryndzové halušky. Veľmi dobre... 

Na záver by sme sa vám chceli poďakovať, že ste si našli čas a prečítali si to. 
Dúfam, že sa vám to páčilo. S pozdravom váš Všadebolko! Majte sa!!  

Simona Tazberíková zo 7.B 
 

A TU SÚ NAJOBĽÚBENEJŠIE RECEPTY SPOMÍNANÝCH ŽIAKOV 

 

 

MIKROVLNKOVÉ MUFFINY  

...odporúča Nina Šišovská 

 

 Prísady:  

4 polievkové lyžice hladkej 

múky  

0,5 čajovej lyžičky kypriaceho 

prášku  

4 polievkové lyžičky 

práškového cukru  

2 polievkové lyžičky granka  

1 vajce 

4 polievkové lyžičky oleja  

4 polievkové lyžičky mlieka  

Postup:  

Pripravíme si vhodnú šálku a do 

nej dáme múku, kypriaci 

prášok, práškový cukor, granko, 

vajce,olej, mlieko a rozšľaháme 

to tak, aby tam nezostali 

hrudky. Keď to bude, dáme to 

na 3,5 minúty do mikrovlnky 

a muffiny sú hotové..  

 

 

PALACINKY 

....odporúča Šimon Klinčúch 

 

Prísady:  

0,5 kg hladkej múky  

1 vajce  

troška soli  

troška práškového cukru  

olej  

mlieko  

Postup:  

Do veľkej nádoby dáme múku, 

vajce, troška soli, troška 

práškového cukru, olej a asi za 

3 dl mlieka. Začneme mixovať 

s mixérom tak, aby to bolo 

spojené. Potom pridáme mlieko, 

aby to bolo riedke, pripravíme 

si palacinkáreň, dáme trošku 

oleja a necháme ju rozpáliť. Na 

rozpálenú panvicu lejeme cesto 

a pečieme palacinky.  

 

 

 

BANÁNOVÝ KOKTAIL 

.odporúča Nikola Mandincová 

 

Prísady : 

3 banány  

10 jahôd  

4 lyžice práškového cukru  

1 liter mlieka  

Koktailové poháre  

ozdoby ( dáždnik )  

šľahačka na ozdobenie, granko  

Postup:  

Pripravíme si pomôcky, jahody 

si umyjeme. Do vyššej nádoby 

pokrájame polovicu jahôd 

a rozmixujeme na kašu.  

Pridáme práškový cukor, mlieko 

a rozmiešame. Koktail nalejeme 

do pohárov a navrch dáme 

šľahačku. Rozložíme kúsky 

jahôd, ozdobíme.

 



KĽÚČOVOU DIERKOU... 

 

Nazrime do našich tried a započúvajme sa do tajnej reči našich učiteľov aj spolužiakov, ktorí 

to (veď uznajte) v tej škole majú veľmi ťažké  

VÝROKY NAŠICH ÚŽASNÝCH , NO OBČAS TROCHU PREPRACOVANÝCH UČITEĽOV 

 p. u. Sabová: Dobre, tak teraz to poviem po slovensky, doteraz som hovorila po hebrejsky! 

 p. u. Fraňová: Ja nerada kričím na žiakov!!! ...kričí  

 p. u. Dudáková: Postavte sa...sadnite si! ...niektorí sa ani postaviť nestihli  

 p. u. Orságová: Vy ste tak rozmaznaní, že až!!!... to je len trošku viac sebavedomia  

 p. u. Vachánková a Fraňová:  Odmietam tu učiť! ...našťastie pre nás si to vždy rozmyslia  

 p. u. Sabová: Už  to aj turňanské vrabce čvirikajú! 

 p. u. Orságová: Čo tam ideš cez Košice? ...trošku geografie na slovenčine 

 p. u. Matúš: Tichóó!!! Dobre, dobre! 

 p. u. Dudáková: Daj si facku!   

 p. u. Fraňová: Vy ste ma zas naštvali!!! To ste chceli!?! ..určite sme nechceli...stalo sa.. 

 p. u. Orságová: V deviatej triede budete učiteľom skalpovať hlavy!!! -prepánajána, len to nie... 

 p. u. Fraňová: Uvidíme!!! ...vraví, keď nemá pripravenú odpoveď 

 p. u. Ďurčová: Tomáš, buď už ticho!!!...ono to nie je také ľahké 

 p. u. Obuchová: Nevymaľovávaj si ten nadpis! 

 p. u. Sabová: Už to aj tá nástenka vie! Nástenka, povedz jej to! (nejakej žiačke) 

 p. u. Danišová: Choďte do triedy!!! Cez prestávku máte byť v triede!!! ...tam je predsa nuda... 

 p. u. Obuchová Keby si mala menej vymaľované oči, tak by si lepšie videla! 

 p. u. Švikruhová: Azandela terentete bóta!!! ...malé jazykové okienko 

 p. u. Šuleková: Vítam vás na hodine dejepisu, môžete si sadnúť! ....etiketu treba zachovať 

 p. u. Bučková Nach sa páči, tam sú dvere! ...vždy slušná a zdvorilá 

 vraj všetky pani učiteľky:  PŠŠŠŠŠT!!!!!!!!! ...ktovie prečo? 
 
 

 

VTÁKA POZNÁŠ PO PERÍ A SPOLUŽIAKA 

PO REČI.... 

(obľúbené výroky piatakov) 

A. Bolechová: Máte už opravené písomky?  
A môžem ich rozdať!?!  
A. Červeňan: Čo si to povedala?? Huf, pif, paf... 
spacifikuj ich!!! 

M. Blaško: No do ... ja to asi nemám... 
K. Hromník: Mali sme nejakú úlohu???  
J. Jančo: Pani učiteľka, prepáčte mi, že nemám 
domácu úlohu... 
T. Ľ. Kňažek: Čo chceš??? Som pán! 
M. Kovalčík: Héj, daj mi to!!! 
A. Letko: Zas musím ísť do kostola... 
A. Srnka: Kiko, nazúr sa...! 
S. Šubertová: Čo, čo jéé - ááá!!! 
Z. Žingorová: To ma irituje!!! 

 

A NA ZÁVER BÁSNIČKA 

 

Sofia tá repuje,                                                                    
a rada tancuje.  
Tomáš ten vždy kričí,  
a Kristián syčí. 
Dávid a Jakub Tí spolu sedia, 
do skrine jablko hodia.                     
A to je koniec, 
a zazvonil zvoniec.                                              
A tak zatiaľ ahój!!!!!!    
 
Natália Denemarková z 5.B. 



AK STE SA NEPOBAVILI DOTERAZ, MÁTE POSLEDNÚ ŠANCU 

...dúfame, že sa naše školské blondínky neurazia, tieto vtipy nie sú o nich  

 

 

 

 

Ide blondínka po ulici a spadne do kanála.  

Vyjde z neho a zasmeje sa:  

„Ešte že tam nebol poklop,  

lebo neviem, ako by som z neho vyliezla!“   

 

 

Prečo blondínky oblizujú hodiny?  

Lebo tik - tak osviežuje dych.  

 

 

Prečo blondínka polieva počítač horúcou vodou? 

Aby nezamrzol.  

 

 

Ide blondínka po ulici a spadnú jej z uší slúchadlá.  

Ostane stáť, príde k nej mladík, zdvihne ho 

a počúva:  

Pravá, ľavá, pravá, ľavá....   

 

 

Stretnú sa dve blondínky a jedna hovorí: 

„Včera, keď sa vypol prúd, ostala som tri hodiny 

zaseknutá vo výťahu!“ 

„To je nič! Ja som zasa tri hodiny stála na 

pohyblivých schodoch!“  

Stretnú sa dve blondínky a jedna hovorí: „Si 

predstav, dnes ma vyhodili z autoškoly!“ 

 „A začo, preboha?“  

 „No idem si po meste a zrazu predo mnou kruhový 

objazd a pri ňom značka: 40.  

A tak som to štyridsaťkrát obišla a oni ma vyhodili!" 

 Nato sa tá druhá rozčúli: „Kokso, za takú blbosť! A 

počítala si správne?"  

 

 

Príde blondínka do obchodu a hovorí 

predavačovi: „Prosím si tento televízor!" 

Predavač na to: „Blondínkam nepredávame.“  

Blondínka príde domov a prefarbí si vlasy.  

Príde do obchodu a hovorí predavačovi: „Prosím 

si tento televízor!"  

A predavač na to: „Blondínkam nepredávame.“ 

„A ako ste zistili ,že som blondínka?“ 

„Lebo toto je mikrovlnná rúra."  

 

 

Viete ako zabavíte blondínku na celý deň? 
Postavíte ju k zrkadlu a poviete jej ,nech hrá kameň, 
papier, nožnice až kým nevyhrá.   
Vtipy pre vás vybrali: Šimon Klinčúch, Dorka 
Fraňová 

 
 

Ďakujeme pani riaditeľke, pani zástupkyniam a pedagógom za to, 
že nám počas tohto roka zorganizovali veľa zaujímavých akcií a 

podporujú nás v tvorivej činnosti! 
 

 
 

Správne odpovede z predchádzajúcich strán: 

Hádanky z histórie Francúzska 

Ľudovít XIV, Mária Antoinetta, Charles de Gaulle, Jana z Arcu 

Hádanky z našej školy 

P.u. Danišová, p.u. Hrnčárová Vachánková, p.u. Matúš 

 

 

Redakčná rada: Simonka Tazberíková, Šimon Klinčúch, Katka Lehocká, Natália Denemarková, Sandra Koláriková 

pod vedením Mgr.Moniky Fraňovej 

Ilustrácie, fotografie : Dorota Fraňová, Adam Letko, Juraj Fraňo,  Mgr. Oľga Závacká, Mgr. Katarína Masaříková

Grafická úprava: Mgr. Monika Fraňová 

Ďakujeme všetkým p. učiteľkám  a p. učiteľom za poskytnutie materiálov na články. Zároveň ďakujeme spolužiakom 

za dodanie materiálov a pomoc pri prepisovaní textov, menovite Petre Betákovej a Dorote Fraňovej i všetkým, ktorí 

nám akýmkoľvek spôsobom pomohli časopis dokončiť.   

 

 

 

Kritiku a sťažnosti na chyby v časopise adresujte môjmu nehodnému bratovi, tlačiarenskému škriatkovi 

Nikdebolkovi  



VÝCHOVNÝ KONCERT VO FOLKLÓRNOM DUCHU 
Ako nám súbory Hlubinka, Turnička a Štvorlístok svoje umenie 
predstavili, tance zatancovali, piesne zaspievali a o dobrú 
náladu sa s tými, ktorí majú oči a  srdce otvorené pre 

krásu, podelili  

PÁR FOTIEK DO SÚBOROVEJ KRONIKY 

 

1Turnička 


