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AHOJ, DECKÁ! 

Predstavujem vám prvé číslo časopisu 
v tomto školskom roku. Vianoce sú za 
nami, vysvedčká rozdané, už len vydržať 
pár dní a sú tu jarné prázdniny, počas 
ktorých si môžeme konečne aspoň na 
chvíľu oddýchnuť od školských 
povinností. Za prvý polrok sa v našej 
škole udialo veľa zaujímavých udalostí, 
ako napríklad kocerty Eco H2O Tour a  
13. komnata, olympiády, výstavy či 
rôzne súťaže. Bolo toho naozaj veľa a 
bolo z čoho vyberať. Ja som  si pre vás 
pripravil napríklad aj rôzne ankety, 
rozhovory, vtipné hlášky, práce žiakov 
a mnoho ďalšieho. Dúfam, že si užijete 
čítanie a prezeranie stránok, na ktorých 
sa nájdete možno aj vy! 
 

Váš Všadebolko 
 

ECO H2O TOUR 

MAĽUJEME S MALIARMI Z KOVAČICE 

REMESELNÉ DIELNIČKY PRE ŠIKOVNÉ DETIČKY 

DEŇ GRAMOTNOSTI PO NAŠOM 

DEŇ DOPRAVY ZÁLOŽKA NÁS SPÁJA 
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Tento školský rok do našej školy prišlo veľa nových učiteľov. Niektoré pani 

učiteľky sa vrátili po materskej dovolenke, no viacerí učitelia v našej škole 

učia po prvýkrát. Keďže sme ich chceli trošku viac spoznať, pripravili sme pre 

vás zopár rozhovorov.  

PÁN UČITEĽ FELGR (UČÍ TELESNÚ VÝCHOVU) 

Akému športu sa venujete? 
Ja sa venujem bedmintonu, hrám ho už dlhé roky.  

Prečo učíte práve tento predmet? 
Lebo som ho vyštudoval. 

Keby ste mali možnosť znova sa rozhodnúť, boli by ste opäť učiteľom? 
Áno. 

Prečo? 
Lebo ma to baví. 

Čo iné by ste boli, keby ste neboli učiteľom? 
Asi tréner bedmintonu. 

Aký je rozdiel medzi dobou, keď ste chodili do školy vy, a teraz? 
Keď som chodil do školy ja, deti boli omnoho, omnoho poslušnejšie a menej ufrflané. 

V ktorej krajine okrem Slovenska by ste chceli žiť? 
V Austrálii. 

Prečo? 
Lebo je tam teplo. 

Aj v iných krajinách je teplo... 
Je to pekná krajina, sú tam iní ľudia a veľa klokanov.  

Keby ste mali možnosť stretnúť sa s jednou už nežijúcou slávnou osobnosťou, ktorá by to bola? 

Fúú, to je ťažká otázka (trošku sme poradili), ale asi s Amy Winehouse.   

Prečo?   
Lebo pekne spieva, teda spievala. 

 
 

PANI UČITEĽKA BUJNOVÁ (UČÍ NEMECKÝ JAZYK, OBČIANSKU NÁUKU, INFORMATIKU A 

TECHNICKÚ VÝCHOVU) 

 
Boli by ste opäť učiteľkou? 

Asi áno. 
Prečo? 

Pretože ja rada učím, v škole je sranda, sú tu mladí žiaci, človek sa potom cíti mlado, mňa to celkom baví. 
Keby si máte teraz vybrať niečo iné okrem učiteľstva, čo by to bolo? 

Bola by som spisovateľka. 
Prečo práve spisovateľka?  

Lebo keby som nemohla byť so žiakmi takto priamo, tak by som pre nich 
aspoň písala knižky. 
Prečo učíte práve nemčinu? 

Lebo sa mi tento jazyk veľmi páči, páči sa mi tá krajina a mám tam aj veľa 
známych, ktorí sú moji veľmi dobrí kamaráti. Nemčinu som sa učila už v  základnej 
škole a nemčinu učím práve preto, lebo som mala veľmi dobrú pani učiteľku. 
Aký je rozdiel medzi dobou, keď ste chodili do školy vy, a teraz? 

Nemali sme tak veľa technických prostriedkov ako interaktívne 
tabule, internet a počítače. A myslím si, že páni učitelia boli na nás prísnejší a mali 
sme pred nimi väčší rešpekt, možno sme z nich mali niekedy aj strach. Myslím, že teraz to nie je také strašidelné v škole. 

 

T 
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Takže je to teraz lepšie? 
Všetko má svoje výhody aj nevýhody. 

V ktorej krajine by ste chceli žiť okrem Slovenska? 
No ja mám Slovensko veľmi rada a ťažko si viem predstaviť život v inej krajine. Rada chodím na dovolenky a na 

dlhšie pobyty do Nemecka aj do Rakúska. Rôzne európske krajiny sú podobné ako Slovensko, ale neviem si v nich predstaviť 
život. 
Keby ste mali  možnosť stretnúť sa s jednou už nežijúcou slávnou osobnosťou, ktorá by to bola? 

Asi nejaký spisovateľ...asi J.W. Goethe  
A prečo práve on? 

Lebo by som sa ho chcela spýtať, ako mu napadlo napísať dielo Fausta. 

  

PANI UČITEĽKA ŠEBESTOVÁ (UČÍ ANGLICKÝ JAZYK, SLOVENSKÝ JAZYK A ETIKU) 

 

 Čo hovoríte na našu školu? 
  Naša škola je pekná…. Ja ju už vlastne poznám, lebo som sa vrátila z materskej 
dovolenky, takže v podstate som sa vrátila do takého staronového prostredia. 
Prečo ste sa rozhodli učiť práve na tejto škole? 

V podstate som sa vrátila z materskej, takže sa budem stále opakovať, že bolo pre mňa 
dobre, že som sa mala kam vrátiť, nerozmýšľala som o  nejakej zmene, že by som išla na inú 
školu,  táto sa mi páči a je mi tu dobre. 

Ako sa vám páči okolie školy?  
Okolie školy je taktiež pekné, starajú sa oň vlastne pani učiteľky s vami žiakmi cez pracovné vyučovanie, takže si 

myslím, že okolie je adekvátne. 
Ako sa vám páčia žiaci na našej škole? 

Žiaci na našej škole sú zaujímaví z hľadiska veku aj z hľadiska vedomostí, niektorí sú veľmi aktívni, niektorí sú veľmi 
šikovní, niektorí by nemuseli "vystrkovať rožky", mohli by byť skôr ticho.  Ale vo všeobecnosti si myslím, že sú rôznorodí a  v 
podstate je to tak správne. Tak by to aj malo byť, pretože keby sme boli všetci takí istí aj vedomostne, aj názorovo, aj 
vzhľadovo, tak by to asi bolo trošku také nudné. Je tu všehochuť. 
Keď ste boli malá, vedeli ste, že budete učiteľkou? 

No ja sa priznám, že s mojou staršou sestrou sme sa ako deti hrávali na pani učiteľky, mali sme vlastnú zborovňu,  
normálne z detskej izby, obliekli sme sa ako pani učiteľky, dali sme si  korále, od mamy sme zobrali nejaké topánky na 
vysokom podpätku. Založili sme si niečo také ako triednu knihu, klasifikačný hárok. Naše bábiky boli žiaci, boli popísané 
menami a priezviskami. Sestra učila v jednej triede a ja som učila v druhej triede, my sme si normálne klopali, či môžeme 
vyrušiť, keď sme niečo išli doniesť, takže v podstate so mnou to už ide od detstva, vlastne, obe sme pani učiteľky. 
Keby ste mali  možnosť stretnúť sa s jednou už nežijúcou osobnosťou, ktorá by to bola? 

To je zaujímavá otázka, keď sa tak nad tým zamýšľam, tak by to boli rodičia mojej mamy, teda moji starí rodičia. 
Človek si to uvedomí, až keď je starší. Ja som si s nimi veľmi dobre rozumela, s dedkom som často chodila na prechádzky, on 
mi pomáhal aj s učením, s matematikou, s fyzikou. Bol veľmi sčítaný. Babku som mala tiež veľmi rada, bola taká veľmi 
prirodzená, vedela dobre navariť a napiecť, bola úplne iná ako dedko, ale s obidvoma som mala dobrý vzťah a chýbajú mi.  
 

PANI UČITEĽKA VINCURSKÁ (UČÍ CHÉMIU, BIOLÓGIU, INFORMATIKU) 

 
Čo hovoríte na našu školu?  

Páči sa mi tu, som rada, že tu môžem učiť, mám to blízko domov, takže je to fajn, aj decká sú 
fajn. 
Prečo ste sa rozhodli učiť na našej škole?  

Keď som minulý rok skončila vysokú školu , tak som si hľadala prácu a tu som vedela, že p.u. 
Brňová odchádza na materskú dovolenku, tak som to využila a išla som na pohovor. No a keďže ma 
zobrali, som tu.  
Ako sa vám páči okolie školy? 

Okolie školy je veľmi pekné, máte to tu pekne spravené...  
Ako sa vám páči naša škola ? 

Tá je tak isto pekne urobená, ešte labák by mohli prerobiť. 
Akí sú žiaci v tejto škole?  

No ako ktorí a ako kedy, ešte ich neviem veľmi odhadnúť, niekedy máte zvláštne nálady, čakám, že budete dobrí 
a je to naopak a keď čakám, že to bude nepríjemné,tak ste dobrí, tak neviem....  



5 
 

Keď ste boli malá, vedeli ste, že budete učiteľkou? 
Nie, nevedela, ale keď sme sa hrávali vonku na triedu, tak som bola skoro vždy učiteľka. 

Keby ste mohli stretnúť niekoho, kto už nežije, kto by to bol a prečo? 
Neviem, asi Mária Curie Sklodowska a spýtať sa jej, ako to všetko dokázala ... 

 

PANI UČITEĽKA FILÁČKOVÁ (UČÍ SLOVENSKÝ JAYK, ANGLICKÝ JAZYK, OBČIANSKU NÁUKU) 

Čo hovoríte na našu školu?  
Túto školu poznám už skoro 14 rokov a stále je tu niečo nové, páči sa mi tu viac a viac ... 

Prečo ste sa rozhodli učiť na našej škole? 
Videla som inzerát v novinách v Pardone, a tak som sem prišla... 

Akí sú žiaci v tejto škole?  
Hmm...čím ďalej, tým viac sú hlučnejší, ale sú aj dobrí a šikovní ... 

Čo robíte rada vo voľnom čase? 
Rada čítam a rada spím, keďže mám aj malé dieťa   

Keď ste boli malá, vedeli ste, že budete učiteľkou? 
Áno, vedela. Odmalička som chcela byť učiteľkou ... 

Keby ste mohli stretnúť niekoho, kto už nežije, kto by to bol a prečo? 
Asi mojich starých rodičov, keďže som ich nepoznala. 

 

Ďakujeme učiteľom za rozhovory a čitateľom sľubujeme, že v nasledujúcom  čísle vyspovedáme opäť ďalších vyučujúcich.  

  

Existuje ideálny učiteľ? Asi by bolo náročné takých nájsť, keďže každý na svete má aj svoje chyby…  Avšak 

popremýšľať o tom, akí by mali byť, môžeme. Nech sa páči, názory našich žiakov… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ideálny učiteľ očami našich žiakov 
 

 nepíše zbytočné poznámky 
 píše poznámky na tabuľu 
 je prísny, ale nie moc 
 berie každého takého, aký je  
 namiesto robenia množstva cvičení o tom istom to radšej viackrát vysvetlí  
 nedáva prepadovky 
 dovoľuje mobilné telefóny cez prestávku  
 vie získať rešpekt, zjednať poriadok bez kričania 
 vyučuje prostredníctvom hier 
 je pekný , mladý ,spravodlivý, milý, múdry,  vzdelaný 
 má dobrý vzťah k deťom 
 vysvetľuje tak,  aby tomu žiaci rozumeli 
 má  kamarátsky vzťah 
 občas zažartuje 
 vie odpustiť a pomôcť 
 je  sebavedomý, prísny (do určitej formy)  
 má rešpekt aj voči žiakom  
 strieda vyučovacie činnosti 
 neposudzuje ľudí podľa rasy a sexuálnej orientácie 
 neposudzuje, či je niekto hlúpy alebo múdry 
 vedie žiakov tým správnym smerom 
 vie nás usmerniť do budúcnosti 
 neodcudzuje žiaka, ak mu niektoré predmety nejdú 
 hovorí  zaujímavo, aby ho všetci žiaci počúvali 
 neberie žiakov ako malé deti, ale vypočuje si ich názor a spoločne s nimi rieši 

problémy 
 vie navrhnúť nejaké riešenie a vypočuť  si aj žiakov 
 je  vtipný a aj uvoľnený 

 pri vysvetľovaní čo najviac rozpráva a vysvetľuje, nielen prepína slajdy na 

počítači 

Učiteľ by nemal: 

 byť nespravodlivý 

 byť rasistický 

 byť nudný 

 byť zákerný 

 byť povýšenecký 

 byť agresívny 

 byť náladový 

 byť sebecký  

 kričať 

 dávať ťažké testy 

 robiť to, že keď ho žiak 
poprosí o pomoc,  
odmietne a povie, 
nech je ticho 

 nemal by rozprávať 
potichu ani rýchlo 

 nadávať nám 

 nemal by mať 
obľúbenca v triede 

 nemal by si vybíjať na 
nás hnev 

 nemali by mu byť žiaci 
ľahostajní 
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Trinásta komnata a Dr. Zembolí 

Ešte sme sa ani v učení poriadne nerozbehli a už nám škola 

ponúkla prvý výchovný koncert, ktorý si pre nás pripravila 

spoločnosť LETart. Žiaci 1. stupňa počúvali rozprávanie a pesničky 

s ekologickou (Dr. Zembolí) a žiaci 2. stupňa zase s protidrogovou 

tematikou (13. komnata). Rozhovor s lídrom a spevákom tohto 

hudobného zoskupenia, Borisom Lettrichom, vám prinášame na 

nasledujúcich stranách nášho časopisu. 

 

Divadelné predstavenie Popolvár 

Dňa 18. 10. 2017 boli naši šiestaci v SND v Bratislave na 

baletnom predstavení Popolvár. V tomto nádhernom 

predstavení bol choreografom a režisérom Ján Ďurovčík. Texty 

k piesňam vytvoril známy slovenský básnik Ľubomír Feldek. 

Hudbu zložil Anton Popovič. Vystúpenie zaujalo krásnymi 

kostýmami, ale najmä talentom účinkujúcich. (Katka) 

Koncert Eco H2O Tour 

V pondelok 13.11.2017 zavítali do našej školy známi herci a speváci 

Thomas Puskailer a Martin Madej s predstavením Eco H2O tour. Počas  

koncertu s ekologickou tematikou vládla v telocvični skvelá a dobrá 

nálada. Mohli sme si vypočuť rôzne pesničky, v ktorých sme sa 

dozvedeli, ako správne narábať s vodou, odkiaľ k nám voda prišla atď. 

Mohli sme sa taktiež  zúčastniť rôznych aktivít a súťaží. Na konci Thomas 

Puskailer a Martin Madej rozdávali autogramy. Bol to však nielen 

zábavný, ale aj veľmi zaujímavý koncert. (Sveťo) 

 

Denník Anny Frankovej  

V novembri sa žiaci 7. - 9. ročníka zúčastnili divadelného predstavenia 

s názvom Denník Anny Frankovej. Predstavenie sa odohralo v kine Hviezda v 

Trenčíne. Divadlo vzniklo na námet knihy – reálneho denníka 13-ročného 

židovského dievčaťa, ktoré sa počas 2. svetovej vojny 2 roky skrývalo so svojou 

rodinou pred fašistami. Divadlo s dvomi hercami sa nám páčilo aj napriek 

tomu, že bolo občas ťažké na porozumenie. (Ida) 
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Dve stretnutia s krásou 

Na jeseň nás prišli pozrieť potomkovia slovenských vysťahovalcov, ktorí sa usídlili v 

srbskej Kovačici. Preslávili sa insitným umením, ktoré sme si mohli pod ich vedením 

vyskúšať aj my. Autorom tohto obrázku je Pavel Cicka, ktorý inšpiroval aj autora 

obrázku na titulke Všadebolka. (Ida) 

 

 

 

 

 

Remeslo má zlaté dno                                                                 

V rámci projektu Tvorivé dotyky s remeslom sa naši žiaci pod vedením 

skúsených majstrov učili rôzne remeslá. Napríklad šiestaci sa učili pliesť z 

prútia, piatačky sa učili paličkovať čipku, naši tretiaci si vyskúšali, ako dať 

beztvarej hline krásny tvar, ale aj to, ako skrotiť hrnčiarsky kruh, štvrtáci sa 

naučili vyrobiť zo slamy krásne vianočné ozdoby a napokon opäť  šiestačky 

sa naučili zo šúpolia a z kukurice urobiť krásne šúpolienky. Projekt bol 

ukončený vernisážou prác – výtvorov žiakov, na ktorej rôzne podoby 

remesiel predstavil aj náš súbor Štvorlístok. (Katka) 

 

Zopár foto z ďalších akcií 

 

 

 

 

insitný - je tvorený na základe prirodzeného 

talentu, bez osobitnej odbornej prípravy • 

neškolený • neučený • laický 

 

http://slovnik.azet.sk/synonyma/?q=neškolený
http://slovnik.azet.sk/synonyma/?q=neučený
http://slovnik.azet.sk/synonyma/?q=laický
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Medzi nami je naozaj veľa talentovaných a šikovných žiakov, ktorí sa nevenujú iba školským povinnostiam, 

ale aj svojim koníčkom. Napríklad športu, rôznym druhom umenia, modelárstvu, fotografovaniu...Veľa z 

týchto žiakov dosahuje úspechy v rámci Slovenska, ale i v zahraničí… Každý rok počúvame o úspechoch 

napríklad našich modelárov, robolabistov, športovcov… Niektorých z nich by sme vám tu radi predstavili. 

Dňa 24. novembra 2017 sa naša žiačka, Tatiana Ondrušková, 
zúčastnila slávnostného odovzdávania ocenenia Pamätného listu sv. 
Gorazda. Slávnostná ceremónia prebehla  v Bratislave, cenu 
odovzdala štátna tajomníčka rezortu školstva Oľga Nachtmannová. 
Okrem našej žiačky bolo ocenených ďalších 52 žiakov a študentov z 
celého Slovenska. A prečo vlastne naša deviatačka toto ocenenie 
získala? Prečítajte si návrh, na základe ktorého komisia rozhodla o 
udelení ceny… 
 
Tatiana Ondrušková je žiačkou 9. ročníka. Po celú dobu štúdia má vynikajúci 

prospech a vzorné správanie. V žiadnom prípade ju však nemožno považovať za dievča, ktoré dokáže sedieť iba nad knihami. 
Na rozdiel od mnohých svojich rovesníkov je naučená na sebe pracovať, a to veľmi dôsledne. Svoj čas venuje športu, 
v ktorom dosahuje vynikajúce výsledky a skvelo reprezentuje nielen našu školu, obec, ale aj celé Slovensko na medzinárodnej 
úrovni. Tým športom je fitnes. Jej umenie sme mali príležitosť obdivovať na nejednom školskom vystúpení. A oceňované je aj 
v športovom svete, o čom svedčia nasledujúce výsledky: 
ROK 2015 

Majstrovstvá Slovenska vo fitnes detí, Prievidza 2015 – 1. 
miesto 
Majstrovstvá Európy vo fitnes detí, Budapešť 2015 – 1. miesto 
Majstrovstvá sveta vo fitnes detí, Srbsko 2015 – 1. miesto 
ROK 2016 
Majstrovstvá Slovenska vo fitnes detí, Trenčín 2016 – 2. miesto 
Majstrovstvá Európy vo fitnes detí, Budapešť 2016 – 3. miesto 
Majstrovstvá sveta vo fitnes detí, Srbsko 2016 – 2. miesto 
ROK 2017 
Svetový šampionát v Novom Sade, Srbsko  (17.-19.6. 2017) – 1. 
miesto a titul Majsterky sveta vo fitnes  14-15 ročných dievčat. 
Sme radi, že máme v radoch našich žiakov toto nenápadné, 
príjemné a usmievavé dievča. Je pre svojich spolužiakov, 
a nielen pre nich, príkladom, že talent, poctivá práca na sebe, 
pokora, aj zdravé sebavedomie, to je cesta k víťazstvu. A to 
nielen v športe. 
 

Rozhovor s Táňou 

Ako si sa cítila, keď si vyhrala túto cenu? 
Bola to pre mňa veľká pocta získať toto ocenenie. Na toto ocenenie ma prihlásila pani 
riaditeľka, za čo som jej veľmi vďačná. Keď som sa o tom prvýkrát dozvedela, veľmi ma to 
potešilo. 
Dostala si už niekedy niečo podobné? 
Podobné ocenenie som dostala v roku 2015 za najlepšieho športovca mesta Trenčín 

a v roku 2017 som dostala ďakovný list za úspešnú reprezentáciu Trenčianskeho samosprávneho kraja, ale 
v rámci celého Slovenska som získala zatiaľ len toto ocenenie a dve ocenenia za Najlepšieho športovca SAFKST 
za rok 2015 a 2017. 
Pri akej príležitosti si dostala toto ocenenie? 
 Toto ocenenie som dostala pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva za výsledky dosiahnuté 
v školskom roku 2016/2017.  

Čo je to Pamätný list sv. Gorazda? 

Pamätný list sv. Gorazda udeľuje 

minister školstva 17. novembra pri 

príležitosti Medzinárodného dňa 

študentstva žiakom a študentom 

všetkých typov a stupňov škôl, 

občanom Slovenskej republiky, ako aj 

občanom iných štátnych príslušností, 

najmä zahraničným Slovákom, za 

mimoriadne výsledky dosiahnuté v 

študijnej, záujmovo – umeleckej a 

športovej oblasti, ktorými v 

celoštátnom i medzinárodnom meradle 

prispeli k rozvoju školstva Slovenskej 

republiky. 
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Kedy a kde sa odohral odovzdávací ceremoniál? 
 Ocenenie mi bolo udelené 17.11.2017 v aule Ekonomickej univerzity v Bratislave. 
Kto ti pomáhal? Komu vďačíš za svoj úspech? 
 Majsterkou sveta som sa nestala zo dňa na deň, chcelo to veľa rokov driny a úsilia a aj vďaka tomu, že 
som (niekedy až veľmi) cieľavedomá a za svojím cieľom si stojím, sa to nakoniec podarilo. Samozrejme by sa to 
nepodarilo bez množstva ľudí, ktorí pri mne stáli a aj stále stoja. Od úplného začiatku je to moja celá rodina, 
ktorá ma neskutočne podporuje. Taktiež sú to moji kamaráti, moja gymnastická trénerka, moja fitness trénerka, 
pán Gabrhel a v neposlednom rade ďakujem pani riaditeľke, ktorá ma na toto ocenenie nominovala. 
Stále ťa to baví? 
 Tento šport ma nesmierne baví a napĺňa, je to môj život, ale fitness je aj mojím životným štýlom. 
Neviem si predstaviť život bez fitness. Toľko úžasných zážitkov a ľudí, čo mi tento šport priniesol. Fitness sa stal 
mojou neoddeliteľnou súčasťou. 
Chceš v tom pokračovať, prípadne sa tým v budúcnosti živiť? 
 Tento rok je mojím posledným rokom vo fitness detí, na rok už prestupujem do juniorskej, ženskej 
a dorasteneckej kategórie. Uvidíme, ako sa mi bude dariť tam. Zatiaľ som rozhodnutá v tomto športe 
pokračovať, dokým mi to zdravie dovolí. Živiť sa týmto športom? Zatiaľ sa to veľmi nedá, až v tomto roku 
rozbehla celosvetová asociácia projekt o odmeňovaní finančnými cenami tých najlepších na celom svete 
a väčšinou je to aj o dobrom sponzoringu, ale ktovie, uvidíme, čo ukáže budúcnosť. (Pripravili: Simona 
Burianová, Angelika Laginová) 

 

 

VIKTOR BEŇO Z 2.B 

Je nádejný šachista. Je iba druhák, ale už od minulého roka sa zúčastňuje šachových turnajov. Nedávno sa  stal 

víťazom prvej rýchlostnej prémie (200) v kategórii A v turnaji ZELO. 

ADAM STRAKA ZO 7.A 

Je zápasník. Zápaseniu sa venuje už 8 rokov. Za tento čas sa mu podarilo dosiahnúť veľa 

úspechov. Je päťnásobným majstrom Slovenska.  

TOMÁŠ JARGAŠ Z 9. B  

Je vynikajúci v anglickom jazyku. Do našej školy prestúpil v deviatom ročníku, rýchlo zapadol do kolektívu. S 

prehľadom vyhral školské kolo olympiády v anglickom jazyku a v okresnom kole dokonca získal  – 2. miesto! 

ANGELIKA LAGINOVÁ Z 9.B 

Je futbalistka. Popri výborných školských výsledkoch dosahuje úspechy aj ako mládežnícka hráčka futbalového 

klubu AS Trenčín.Za svoj najväčší úspech pokladá ocenenie: Hráč roka  za rok 2017 a Hráč mesiaca za apríl roka 

2017. 

ANDREJ SVATÍK Z 8. A A PATRIK LEHOCKÝ  Z 8.B 

Sú technicky nadaní. Obaja získali úspechy v okresnom kole Technickej olympiády. Andrej získal 3. miesto 
v kategórii Robotika (27 súťažiacich) a Patrik sa umiestnil na 10. mieste v kategórii Obrábanie kovov (29 
súťažiacich).  
  

Emma Orságová zo 6.A 
Je  bedmintonistka. Hrá už od svojich 8 rokov, za svoj najväčší úspech považuje 3. a 2. miesto na Majstrovách SR 2017 

v kategórii U13. 
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V uplynulých mesiacoch si naši žiaci mohli zmerať sily v ovládaní cudzích jazykov a zasúťažiť si v rôznych 

tvorivých činnostiach. Hoci víťazi jednotlivých súťaží sú už odmenení, radi by sme vám pripomenuli ešte raz 

ich mená.  

Olympiády v cudzích jazykoch 
Nemecký jazyk     

1.  miesto: Alžbeta Fislová, 9.A 
2. miesto: Angelika Laginová, 9.B 
3. miesto: Michaela Repová, 8.A a Soňa Kulichová, 8.B 
4. miesto: Daniela Valapková, 7.B 
 
Anglický jazyk   1A 
1. miesto: Daniela Valapková, 7.B 
2. miesto: Benjamín Godovič, 6.B 
3. miesto: Ondrej Mikolášek, 7.B 
                           1B  
1. miesto: Tomáš Jargaš, 9.B  
2. miesto: Terézia Fislová, 9.A 
3. miesto: Lucia Kubičinová, 9.B 
 
Francúzsky jazyk  
1. miesto: Tatiana Ondrušková, 9.B 
2. miesto: Patrik Fabo, 9.A 
3. miesto: Nina Koláriková, 8.A 
                              Denisa Jančová, 8.B           
 
 
Súťaž o najstrašidelnejšieho šarkana:  

1. miesto – Martin Mathias Kozinka, 1. A  a  David Antonio Kozinka, 3. A 
2. miesto – Petra Šinská, 7. A 
3. miesto – Nina Sláviková, 6. A 

 

Súťaž o najkrajšiu tekvicu 

1.  miesto – Lena Podmanická, 2.B 
2. miesto – Martin Mathias Kozinka, 1. A, David Antonio 

Kozinka, 3. A 

3. miesto – Petronela Mandincová, 1.A2. B 

Súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu  

Prvý stupeň: 
        1. miesto – 4. B 
        2. miesto – 2. B 
        3. miesto – 1. B 
 
 
 
 
 

Druhý stupeň:  
1. miesto – 9. B 
2. miesto – 7. A 
3. miesto – 6. B 
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Hudobník a spevák Boris Lettrich je lídrom zoskupenia, ktoré pripravuje hudobné interaktívne 

predstavenia pre deti a mládež. Možno ho poznáte aj ako speváka známej hudobnej skupiny Aya. V 

našej škole so svojím koncertom nebol po prvýkrát. A dúfame, že ani posledný. Naši redaktori mu 

po skončení koncertu položili zopár otázok. Nech sa páči, čítajte… 

Ako sa vám páči naša škola? 

Je veľmi pekná, ja som telocvikár, tak sa mi veľmi páči 

telocvičňa, lebo je taká veľká, že tu môžu pokojne  2 -

3 triedy naraz meniť svoj život. Hovorím, to presklenie 

toho vrchu som ešte nikdy nevidel, takže máte 

jedinečnú telocvičňu na celom Slovensku! Celá  škola  

je veľmi pekná, príjemná, super. 

Ako sa vám páčilo publikum? 

Publikum bolo výborné, lebo sme hrali v telocvični a v telocvični je o trošku horšia akustika. O 

to ťažšie sa to potom počúva a vníma. A vy ste vydržali 80 minút počúvať! Boli ste jedno 

úžasné publikum, ďakujem. 

Koľko koncertov máte približne za rok? 

Za rok asi 200 koncertov takto po celom Slovensku. S  programom 13. Komnata a Dr. Zembolí 

chodíme už druhý rok. 

Ako ste sa dostali k takejto činnosti? 

Keď mi zomreli žiaci a spolužiaci… Som otec rodiny a  veľmi mi záleží na tom, aby Slovensko 

bolo pekný štát a aby decká boli zdravé a normálne, takže chodíme a rozprávame vám, 

mladým ľuďom, rôzne príbehy, aby  ste si dokázali naprogramovať svoj život lepšie. Hovoríme 

to, čo vám v televíziách neukazujú, ale 

to, čo doma dostávate od rodičov a v 

škole od učiteľov. My v podstate o tom 

rozprávame preto, aby sme ich podporili, 

lebo mladí ludia sú častokrát priťahovaní 

tými negatívnejšími názormi. Ja hovorím, 

že negatívne sú  tie, ktoré sú chvíľku 

moderné, ale s pozitívnymi názormi a 

prístupom v živote dôjdete najďalej. 

(Sveťo, Aďa, Simona) 
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Možno to niekedy tak nevyzerá, ale aj my mladí sa občas zamýšľame nad vážnejšími témami. Väčšinou nás k 

tomu nútia pani učiteľky na hodinách , ale samozrejme, občas si zauvažujeme aj my sami od seba – len tak 

pre radosť. V nasledujúcich riadkoch si prečítate to, aké myšlienky hlavou behajú našim siedmakom, 

ôsmakom a deviatakom.   

VULGARIZMY V NAŠEJ REČI 

Čo si o tom myslí chlapec: 

Na začiatku som si položil otázku. „Odkiaľ pochádzajú a ako vznikli vulgarizmy?“ Skúsil som si to 
vyhľadať na internete, no žiaľ, nič som nenašiel. Napriek tomu som našiel nejaké fakty o týchto slovách. 
 Vulgarizmy zväčša používame v hovorovej reči, i keď  sa stále častejšie dostávajú do televízie a na 
internet. Podľa môjho názoru vulgarizmy používame predovšetkým pri vyjadrovaní našich emócií. Preto si náš 
mozog často neuvedomí, že sme použili nevhodné slovo. Určite pri tom zohráva veľkú úlohu aj to, v  akej sme 
spoločnosti. Pokiaľ  sa rozprávame s rodičmi alebo s osobami, ktorých až tak dobre nepoznáme, príde nám 
možno trápne použiť vulgarizmus. Keď sme s kamarátmi, myslím si, že vždy sa v takejto konverzácii objaví 
nadávka. Mladší ľudia, tzv. „teenageri“, ich používajú najčastejšie . Berieme  to možno ako samozrejmosť. Na 
začiatku som spomenul fakty. Tak napríklad, v slovenčine máme cez 700 vulgárnych slov. Taktiež list top 
najpoužívanejších. Nebudem vypisovať. 
 Ukončil by som to takto:”Myslím si, že používanie vulgarizmov  nie je až také zlé, ale myslím si,  že by 
sme ich mali používať len  v neoficiálnych, súkromných konverzáciách,  aj to len v určitej miere.” (Matej 
Kubičina, 9.B) 

 

 

Čo si o tom myslí dievča: 

V dnešnej dobe sa používa veľa vulgarizmov. Používa ich nielen staršia, ale 

aj mladšia  generácia, a to z rôznych dôvodov. Každý z vás určite pozná situáciu, 

keď zakopnete malíčkom o roh stola, postele alebo čohokoľvek iného. Priznajte sa! 

Koľkí z vás si pri tom zanadávali? A prečo? Podľa mňa je to preto, že ak si nahlas 

zanadávame, prestaneme aspoň na chvíľu vnímať bolesť, ktorou trpíme. Myslím si, 

že do  tejto miery je to ešte normálne. Zlé je, keď začneme týmito hrubými 

neslušnými slovami urážať druhých ľudí. Počas hádania ľudia pociťujú zlosť a začnú 

používať vulgarizmy. Týmto spôsobom sa snažia odreagovať alebo upokojiť . Bohužiaľ, to takto robím aj ja a nie 

som na to hrdá, pretože mi aj tak príde ľúto, čo som vypustila z úst. Zvážte, čo druhému človeku poviete, 

pretože to môžete veľmi rýchlo oľutovať. Vulgarizmami sa  snažíme riešiť rôzne problémy. Myslím si, že toto 

riešenie je zlé. Ďalším prípadom je používanie vulgarizmov s humorom. Nadávky myslené zo srandy nepochopí 

každý. Pochopia to asi len vaši blízki kamaráti, takže to neodporúčam používať, pretože znova môžete niekoho 

uraziť. Takže naozaj zvážte komu, ako a čo druhému človeku poviete, snažte sa tieto slová nepoužívať alebo 

aspoň obmedzovať a nepoužívajte tieto slová na verejnosti! (Gabika Vendžúrová, 9.B) 

 

 

 

vulgarizmus, -mu m. lingv. hrubý výraz, hrubé slovo 

http://slovniky.juls.savba.sk/?w=hrub%C3%BD&c=Ea8d&d=psken&d=priezviska&d=ma&d=bernolak&d=hssjV&d=noundb&d=sssj&d=obce&d=locutio&d=sss&d=un&d=kssj4&d=peciar&d=pskcs&d=psp&d=scs
http://slovniky.juls.savba.sk/?w=v%C3%BDraz&c=Ea8d&d=psken&d=priezviska&d=ma&d=bernolak&d=hssjV&d=noundb&d=sssj&d=obce&d=locutio&d=sss&d=un&d=kssj4&d=peciar&d=pskcs&d=psp&d=scs
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PREČO? 
...pýtajú sa siedmaci: 

Prečo sú niektorí ľudia chudobní a iní bohatí? 
Môžeme plakať pod vodou? 
Nosí si poštár vlastnú poštu? 
Prečo Mária Santová videla svojho ducha (vraj) a ja nie? 
Prečo sú chalani takí, akí sú? 
Prečo sú slzy slané? 
Prečo sa ľudia navzájom zabíjajú?  
Prečo existujeme?  
Prečo má semafor3 farby? 
Prečo na Vianoce dostávame darčeky, aj keď sme neboli celý rok dobrí? 
PREČO sa pýtame PREČO? 
 
Zatiaľ sú to len otázky, jednoduché, vtipné, možno niektoré aj múdre, neskôr však prijde aj hľadanie 
odpovedí….  
 

ŽIVOT 
Na hodinách náboženstva sme sa zamýšľali nad takouto otázkou: ŽIVOT je ŽIVOT. Keby ale nemal svoje meno 

a ty by si mu mal dať meno podľa toho, ako ho sám vnímaš, ako by sa volal? 

…podľa ôsmakov: 

Čakanie. Náhoda. Zložitosť. Nádej. Boj. Dúfanie. Utrpenie. Výhra. Výzva. Karma.  Radosť.  Šťastie.  Zápas.To je tajné.. 

…podľa deviatakov: 
 
Život sĺz, smútku, ale i šťastia 
Ja si myslím, že život je ten najlepší názov, pretože opisuje všetky tie pocity, čo 
prináša. 
Život sa dá nazvať ako šťastie, no v skutočnosti to každý berie inak, určuje si, ako si 
svoj život pomenuje tým, čo robí.... 
Zápas 
Risk 
Utrpenie 
Život je taký, aký je 
Nádej 

Život je raj a zároveň peklo. Záleží len na nás, čo si z neho urobíme. 
Plán 
Cesta vlakom - prestupujeme z jednej situácie do druhej a stretávame nových ľudí 
Loď na mori, pretože more je nevyspytateľné rovnako ako život 
Zmiešanie všetkého 
Objavovanie 
Obraz 
Cesta 
Horská dráha 

 

 

A čo vy? Ako by ste si dnes nazvali svoj život vy sami? 

 

život = life (angl.) = jetë (albánsky)= 
vivo (esperanto) = la vie (franc.) = 
saol (írčina) = życie (poľsky) ´= žizň 
(rusky).... 
Keď sa v Rusku posťažujete na svoj 
život, Rusi si pomyslia, že máte 
žalúdočné ťažkosti. Život totiž v 
preklade znamená brucho  
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Robili sme si taký miniprieskum zisťovali sme, kto zo školy a triedy je NAJ… 

 

5.A 5.B 6.A 6.B 7.A 

Športovec –Tomáš 
Ježík  
Šašo  - Martin Škripec 
Mudrlant –Daniel 
Kanaba 
Najlenivejší – Miroslav 
Horňák 
Ukecaný - Daniel 
Kanaba 
Najzábudlivejší –  
David Mikolášek 
Najmenší - Matej Slávik 
Najväčší - Ondrej 
Koncový  
Najzaľúbenejší – Juraj 
Timotej Dohňanský 
Najkrajší- Diana 
Drugdová 
Najmúdrejší -  Ondrej 
Koncový 
 

Športovec –Adam 
Žiačik 
 Šašo-  Šimon Lašo 
Mudrlant – Tomáš 
Pánis 
Najlenivejší – 
Tomáš Pánis 
Najukecanejší- 
Juraj Meravý 
Najzabúdlivejší –  
Tomáš Pánis 
Najmenší-  David 
Straka 
Najväčší-  Emma 
Červeňanová 
Najzaľúbenejší – 
Júlia Červeňanová 
a Soňa Mojžišová 
 Najkrajší- 
Karolína Čaková 
Najmúdrejší- Soňa 
Mojžišová 
 

Športovec – Emma 
Orsagová  
Šašo - Matúš Illý  
Mudrlant – Helena 
Mikolášková 
Najlenivejší – Karolína  
Vanková 
Ukecaný - Helena 
Mikolášková 
Najzábudlivejší – 
Karolína  Vanková 
Najmenš í-  Karolína  
Ela Patková 
Najväčší-  Zuzana 
Repová 
Najzaľúbenejší –
Samuel Poruban 
Najkrajší - Nina 
Mačalova a Hana 
Trebatická 
Najmúdrejší - Nina 
Sláviková 
 

Športovec -Adam 
Hudec 
Šašo- Milan Veselý  
Mudrlant - Matúš 
Bartovic, Peter Ježík  
Najlenivejší - Milan 
Veselý  
Ukecaný - Michaela 
Ježíková  
Najzábudlivejší – Milan 
Veselý 
Najmenší - Vanesa 
Ferová  
Najväčší - Jakub Santa  
Najzaľúbenejší – 
Martin Bulko 
 

Športovec – Adam 
Straka 
Šašo – Michal Kohút 
Mudrlant – Peter 
Mateják 
Najlenivejší – Jakub 
Vanko 
Najukecanejší – 
Viktória Mahríková 
Najzábudlivejší – Jakub 
Puna 
Najmenší – Samuel 
Sýkora 
Najväčší - Peter 
Mateják 
Najzaľúbenejší – 
Tatiana Vaneková 
Najmúdrejší – Petra 
Šinská 
Najkrajší – Mária 
Santová 
 

7.B 8.A 8.B 9.A 9.B 

Športovec – Rudolf 
Gajdúšek 
Šašo – Erik Mahrik 
Mudrlant – Ondrej 
Mikolášek 
Znudený – Daniel 
Denemark 
Ukecaný – Helena 
Dávidková 
Zábudlivý – Jakub 
Vendžúr 
Najväčší – Erik 
Mahrik 
Lenivý – Šimon 
Peťovský 
Zaľúbený – Adam 
Pavlík 
Najmúdrejší – 
Ondrej Mikolášek 
Najkrajší – 
Dominika 
Vadovičová 
 

Šašo - Rado Goliáš 
Najusmievavejší - 
Matej Chvojka 
Najmenší -  Sima  
Lazová 
Najvyšší - Kiko 
Porubský 
Mudrlant-  Aneta 
Kurtišová 
Najdrzejší - Kiko  
Porubský 
Najlepší  
športovec - Aneta 
Kurtišová 
Najlepšie 
oblečený - Lenka 
Husárová 
Najzodpovednejší 
- Michaela 
Repová, Lenka 
Fabová 
 

Šašo triedy -   Tomáš 
Sučanský 
Najusmievavejší -  
Sveťo  Mojžiš 
Najzodpovednejší -  
Denisa  Jančová 
Mudrlant -  Alexej  
Kotleba 
Najlepší  športovec - 
Tomáš Sučanský 
Najmenší - Alexej  
Kotleba 
Najvyšší -  Matúš 
Hrnčár 
Najlepšie  oblečený -  
Sonka  Kulichová 
Najdrzejší -   Matúš 
Dohňanský 
 

Šašo triedy – Rišo 
Vanko  
Najusmievavejší –
Marek Laššo  
Najvyšší – Lukáš 
Plesnivý  
Najmenší - Ema 
Godalová  
Mudrlant - Nikola 
Mikulová  
Najdrzejší – Simona 
Dohálová 
Najzodpovednejší – 
Dvojičky Alžbeta a 
Tereza Fislové 
Najlepšie oblečený – 
Alica Sýkorová  
Najlepší športovec  - 
Jakub Oravec 
 

Športovec – Tatiana 
Ondrušková 
Šašo – Alexander 
Fábik 
Mudrlant – Tomáš 
Jargaš 
Najznudenejší – 
Christian Chochlík 
Najukecanejší – 
Lucia Kubičinová 
Najzábudlivejší – 
Adam Bulko 
Najväčší – Christian 
Chochlík 
Lenivý – Alexander 
Fábik 
Najzaľúbenejší – 
Monika 
Cverenkárová 
Najmúdrejší – Táňa 
Ondrušková 
Najkrajší – Silvia 
Kobzová 
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A UČITELIA? 

 

 
P.učiteľka Bujnová: „Niekto býva v radovej výstavbe. 
No vidíš, Rado, máš vlastnú výstavbu.“ 
A chalani na to: „To bolo ale vtipné!“ 
Alex: „Pani učitelka, vy ste beťárka!“ 
P. učiteľka Čačíková:„Nie, Alex, ty si beťár!“ 
Paťo si dal pod tričko skrčený papier.  
P.učiteľka Bujnová: „Skúsme teraz všetky transsexuálne 
veci vynechať a venovať sa nemčine!“ 
P. učiteľka Šebestová: „Ako sa povie cudzím slovom 
zimný spánok?“ 
Alex: „Drichmať.” 
P. učiteľka Šebestová: „Baby, mate už premyslený 
svadobný deň do detailov?“ 
Alex:„ Oni sa ženiť ani nebudú!“ 
P. učiteľka Šebestová: „No tak ženiť sa teda vážne 
nebudú!“ 
P.učiteľka Sieklová: „Kam sa chodíte lyžovať?“ 
Matúš: „Na Lehotské pole.“ 
P.učiteľka Šebestová: „Poľovníci strielajú na srnce. Aký 
je to vzor?“ 
Paťo: „Srnka.“ 
Sima išla odpovedať z geografie a mala rozviazanú 
šnúrku a p.učiteľka Sieklová: „Hapáš a narazíš si 
čumáčik!“ 
 P.uč. Mego:  ,,Si preletela jak cap!“ 
 P.uč. Mego:  ,,Poďte všetci za mnou, aby sme neboli 
roztrúsení ako sušené mlieko.“ 
Alex odpovedal z literatúry a p. učiteľka Šebestová mu 
radila -„Je to kniha, každý ju má doma... (Biblia) 
Alex:„Hmm... Slovenské rozprávky“  
Alex :,,V  6. ročníku som sa modlil, aby som nemusel dať 
žiacku...Teraz poviem – NEDÁM.“  
Na literatúre: ,,Viki ,ty chodíš do kostola?“ Viki: ,,Ja sa 
iba  modlím.“ Paťo: ,,Ja sa modlím, aby toto už konečne 
skončilo.“ 

Žiaci: „Pani učiteľka, prosím vás, počkajte my 
nestíhame.“ P. uč. Čačíková: „No ved ja čakám, ja nikam 
nejdem.“ 
Samuel Sýkora: “Ja ti vyhodím tú fľašu do koša!” 
Barbora Fedorková: “A čo si myslíš, že ja sa neviem 
napiť z umývadla?” 
Adam Straka – (číta anglický text)...UK... 
P. uč. Porubanová: “No a čo je to UK?”  
Adam Straka: “Hmm...Ukrajina?” 
P. uč. Boriková: “No, koľko rokov podľa teba trvala 
tridsaťročná vojna v EU ?” 
P. uč Čačíková: “No tak keď sa to nebude dať krátiť, tak 
sa to nebude dať krátiť, tak to krátiť nebudeme .” 
Vikina Mahríková číta: “...hovorí sa, že vtáka poznáš po 
perí a človeka po reči...”(smiech) Michal Kohút sa otočí: 
“No na mňa nepozeraj!!!” 
P. uč. Porubanová: “Na verejnosti nepoužívajte slovo 
zemáky, lebo vás hneď zaradia, že ste sedlák.”  
Marek Cverenkár: “A keď poviem krumple?” 
P. učiteľka Machová: “Ty si okolo mňa preletel ako 
strela!” 
 Peter Mateják: “Nie, ja som iba bežal!” 
Piatak beží von zo siedmej triedy..p. učiteľka Priščáková: 
“A čo tu robí tento piatak?”  
Adam Straka: “On sa len chcel naučiť, čo je metafora.” 
P.uč. Bučková: “Starším ľuďom už nie je až tak vidno 
odtlačky.” 
 Adam Straka: “Takže 100-ročný môže lúpiť banky?”  
P. uč. Bučková: No myslím, že 100-ročný je rád, keď 
udrží moč.” 
Mišo Kohút vykrikuje a rozpráva.  
P. učiteľka Bučková: “Nekikiríkaj!!!” 

 

5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

NAJPRÍSNEJŠÍ E. Vachánková  
D. Orságová 
 

E. Vachánková 
E. Vachánková 

E. Vachánková 
E. Vachánková 

P. Páleš 
M. Machová 

T. Bučková 
M. Šebestová 

NAJLEPŠIE VYSVETĽUJE I. Vincurská       
T. Bučková 

M. Priščáková 
M. Filáčková 

M. Priščáková 
D. Orságová 

B. Sabová 
D. Sieklová 

P. Porubanová 
T. Bučková 

NAJSYMPATICKEJŠÍ P. Porubanová  
A. Kuchárová 
 

D. Sieklová 
M. Filáčková 

I. Vincurská 
M. Felgr 

R. Čačíková 
A. Kuchárová 
 

A. Kuchárová 
D. Sieklová 

NAJVTIPNEJŠÍ M. Felgr            
D. Sieklová 

D. Sieklová 
D. Sieklová 

D. Sieklová 
D. Orságová 

M. Felgr 
D. Sieklová 

D. Sieklová 
 

NAJÚPRIMNEJŠÍ D. Sieklová 
D. Orságová 

D. Sieklová 
D. Sieklová 

D. Sieklová 
D. Sieklová 

- 
- 

T.  Bučková 
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Tretiaci dostali za úlohu vymyslieť príbehy s vybranými slovami. 

Tu vám ponúkame jeden z nich.Tak nech sa vám dobre číta. A ak 

chcete, môžete si pri tom precvičiť aj pravopis.        

 O dievčine s r...šav...m...   vlasm..., ktorá    vedela   čarovať 

Bolo  raz  jedno  dievčatko.  Malo  pekné  r...šavé   vlas..., ale  deti  

sa mu vysmievali.  Veľmi ho to  trápilo.  Šlo  zo  školy  lesnou 

cestou, bola  to skratka.  Naraz uvidelo modré  svetielko  

v húštine. Šlo za  ním a objavovali  sa  ďalšie,  až  ho  doviedli  

k malej  chalúpke.  Zaklopalo  a otvorila  starenka. Pozvala ďalej 

ďalej, ponúkla  mu čaj  a dala  mu  zvláštnu hnedú  knihu, na 

ktorej bol  drak.  Na prvej strane  bolo r...šavé dievča  a nad  jej  

rukou  poletovali  r...šavé    iskr.....čk ... „ Si veľmi v........nimočná.  

Aj moje sivé vlasy boli  kedysi   r...šavé  a vedela som s nimi 

zázraky. Otvor  si  knižku  ďalej. “Otvor...la   ju  a uv...dela  tam  

návody  na česanie  vlasov . Skúsila jeden účes presne podľa 

postupu. A zrazu mala iskričky  v rukách  ona.  Starena  mu  

povedala, že  má  vo  vlasoch oheň. Dala mu kúzelnú  kn...žku. 

Dievčatko  z toho bolo veľmi  šťastné  a pre vlasy už nebolo  

smutné. Nechalo si  to  ako  tajomstvo, a keď bolo samo, čarovalo 

vlasmi aj  veľké plamene. (Autorka obrázka a textu: Dianka  

Fábiková, 3.A) 

                                                       

Deti z 2.A mali na hodine náboženskej výchovy vyfarbiť tento obrázok. 

Matej Vlk nerád vyfarbuje, ale aj tak sa do obrázka pustil s chuťou. A tu 

je výsledok jeho tvorivosti… 
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Zistite názvy piesní, vpíšte ich do tajničky a možno vám niečo vyjde. 

 

1. Bejby, tancujem s tebou v mojom náručí v tme 

Bosí v tráve, počúvajúc našu obľúbenú pesničku 

Keď si povedala, že vyzeráš hrozne, tak som si zašepkal povzdych 

Ale ty si to počula, miláčik, dnes večer vyzeráš perfektne             (originál v ANJ ) 

 

2. Pomaly padá dážď, čas uniká 

Snažím sa zachovať svoju tvár 

Lebo v sebe mám unikát 

Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť 

Milióny ciest, pointa uniká 

Stačí len zachovať svoju tvár 

Lebo v sebe máš unikát 

Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť 

 

3. Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote 

Tengo que bailar contigo hoy (DY) 

Vi que tu mirada ya estaba llamándome 

Muéstrame el camino que yo voy (Oh) 

 (najpopulárnejšia pieseň v roku 2017)  

 

4.  You got a fetish for my love 

I push you out and you come right back 

Don't see a point in blaming (you) 

If I were you, I'd do me (too) 

 

5. Som zamilovaná, som zamilovaná, som zamilovaná 

Som zamilovaná, som zamilovaná, som zamilovaná 

Som zamilovaná, som zamilovaná, som zamilovaná 

Yeah, vieš, že TVOJA PIESEŇ má ten pocit 
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Ak ste sa v čítaní dostali až sem, ponúkame vám bonus na záver. Báseň, ktorá je dôkazom 
toho, že aj našich drsných chlapcov kopne raz umelecká múza... 

PIESEŇ SLOVENSKÁ 
Autor: Richard Vanko, 9.A 

Ten nádherný kraj, 
Tatry, Dunaj, všetko, 
hovoril mi o nich 
už môj prapradedko. 
 
Ale naša minulosť 
taká krásna nebola, 
bo Slováci neraz išli 
sami do boja . 
 
Boje boli drsné, 
prišli sme o veľa,  
ale za všetky tie straty 
bola krásna odmena. 
 
Náš nádherný národ, 
Slovensko zve sa. 
História naša 
už pár rokov píše sa. 
 
A začal s tým  
náš Ľudovít Štúr, 
čo Maďarom ukázal 
ten slovenský múr. 
 
S jeho bandou slávnou, 
po lesoch blúdili, 
dňom či nocou 
oka nezažmúrili. 
 
Ale teraz v nebi, 
radujú sa, 
že na zem zavítala, 
tá slovenská duša. 
 
Že už ako národ  
spečatení sme, 
štúrovci, vám všetkým,  
pekne ďakujeme. 
 
Máme našu vlajku, 
pečať a aj reč, 
maďarčina zo Slovenska, 
ušla rýchlo preč. 
 
A znova som pri tom, 
čo mi vravel dedko, 
že čo máme, že čím sme 
a že máme všetko.  

 

 

Za prípadné chyby sa ospravedlňujeme, to zaúradoval tlačiarenský Škriatok.  
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