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LAURASKOP 
Baran :  Tieto Vianoce vás čaká hrozný osud. Vyhýbajte sa autobusom, alebo kaprom. Hrozí 

zadusenie kostičkou . 
 

Býk:  Na vašom mieste by sme sa vyhýbali dobytku. Znepriatelený býk by vás mohol nabrať na svoje 

rohy. 
 

Blíženci:  Toto čudné znamenie symbolizuje neinteligenciu ľudí. Dávajte si pozor na vašich 

priateľov, najradšej by vás zaškrtili. 
 

Rak:  Voda neprospieva vášmu organizmu, mohli by ste sa na kosť vysušiť, alebo práve naopak, 

mohli ste až na kosť premočiť. 
 

Lev:  Dávajte si pozor na svoju hrivu, pri sušení  kulmou by sa vám mohli do nej zamotať  vlasy, alebo 

aj celá hriva. 
 

Panna:  Dávajte si pozor na svoje nohy  

mohli by sa vám cestou do školy zamotať.  
 

Váhy:  Múku poriadne odvážte, ak chcete mať dobré vianočné koláče.  

 

Škorpión:  Dávajte si pozor na svoj jed, pretože nepriateľ vám dýcha na chrbát. 

 

Strelec:  Nevystrieľujte si z vašich kamarátov, lebo by sa zbraň mohla otočiť proti vám a vy by ste 

mohli spadnúť na frňák. 
 

Kozorožec:  Tento rok by ste si mali dať podstrihnúť briadku, aby sa vám nezaplietla pod nohy. 

 

Vodnár:  Nepite veľa vody z jazera, pretože by ste mohli zozelenieť a dostať zápal jazyka.  

 

Ryby:  Neplávajte vedľa žraloka, pretože by sa mohol s vami skamarátiť. 

 

Vaša veštkyňa Lauradora

 

 

 

Kristína Bilasová 8.Trieda 
Laura Gastgébová 8.Trieda 
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 Jeden pekný deň sme sa vybrali na výlet do Budapešti. Ráno o 7:15 sme už 

museli byť pri škole. 

  Išlo nás veľa, takže sme zaplnili celý autobus. Mali sme aj sprievodkyňu, 

ktorá nám všetko ukazovala a o všetkom nám rozprávala. Cesta nám trvala skoro 

tri hodiny, ale my sme sa vôbec nenudili. Hrali sme karty, počúvali sme pesničky 

alebo sme sa rozprávali s kamošmi. Keď sme dorazili, mali sme prehliadku celého 

mesta. Videli sme mnoho starodávnych budov a sochy slávnych osobností. Keďže 

sme celý čas počas prehliadky sedeli v autobuse, vôbec nám nevadilo, že trochu 

pršalo. Po obhliadke sme išli do nákupného centra, kde bolo aj Tropikárium. V ňom 

boli rôzne morské živočíchy, hmyz a iné zvieratá, ktoré u nás väčšinou nežijú. 

Mne sa najviac páčili krokodíly a žraloky. Keď sme to všetko popozerali, mali sme 

rozchod. Veď predsa trochu shoppingu nezaškodí. 

  Nakoniec sme prišli do Jarku celí unavení a plní zážitkov.   
 

  

 

       Barbora Tόthová 
8.trieda 
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Haluze z lavíc 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Prečo nemôže byť 

predmet v nominatíve? 

Veď to nepasuje! 

Prelož I was 

revising. Robil 

som revíziu. 

Robil som revíziu. Meter je jednotka 

kilometrov. 

Waterloo- vodný melón 

Robo prečo si v  tej písomke 

urobil iba dva príklady ? No 

lebo ste ma naháňali!!! 

Keď Martin 

vyrastie, bude 

fotoaparát! 

Einstein vynašiel teóriu 

gravidity! Kto uzákonil spisovnú 

slovenčinu?  

Bratia Grimovci! 

Schémy rýmov- 

prériový rým. 

Zozbieral: 
Martin Fekete 8.Trieda 
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                         PC GAMES 
                       The Old Star Wars: Republic: 
Svet Hviezdnych vojen v rozsiahlom online svete, ktorý sa  
Old Republic“ a ponúka svet s nečakanými možnosťami pre boj 
i prieskum sveta. Podobne ako v posledných tituloch od BioWare vás 
bude každú chvíľu čakať nejaké závažné rozhodnutie, majúce 
všemožné následky. Každý tak zažije trochu iné dobrodružstvo ale i 
napriek tomu je prepojené medzi jednotlivými hráčmi. Každý hráč 
dostane tiež svoju vlastnú vesmírnu loď, vďaka ktorej môže cestovať 
vesmírom, zúčastniť sa rozličných vesmírnych bitiek alebo len tak na 
palubu lode pozvať svojich priateľov.  

 
 

                FlatOut 3: Chaos & Destruction 

 

FlatOut 3: Chaos & Destruction prináša rýchlosť a deštrukciu v 

deviatich módoch a sľubuje bohaté možnosti v multiplayeri pre 16 

účastníkov, s veľkým destruction derby pre 24 hráčov. Nový engine 

so sebou prináša 20 000 zničiteľných objektov na každej trati. 

Realistické poškodenia sa prejavia aj na 47 vozidlách, najmä keď do 

seba vrazia v plnej rýchlosti. 

Jazdí sa v desiatich prostrediach na 62 trasách, derby battle bude 

mať 9 a stunt mód 3 prostredia a 12 trás. Hráči si vychutnajú off-road 

a nový monster truck mód, zajazdia za tmy so zníženou viditeľnosťou 

a búrkou v night shift móde.

                                                                Q.U.B.E 

                                                                            Netreba slov  

 

by Jaroslav „Jaro-o[C]“ Ďurfina 

www.youtube.com/JaroCoD4 
Jaro-o[C] – MOVIE  EDITING 
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Dobrý deň, pani učiteľka! Mohli by sme vám položiť pár otázok? 
Ako sa vám páči na našej škole? 
„Som tu spokojná a páči sa mi.“  
Ste spokojná aj so žiakmi v škole? Ktorá trieda je vaša najobľúbenejšia? 
„Žiaci v škole sú rôzni a najradšej mám  ôsmu triedu. “ 
Na akej škole ste učili predtým, ako ste nastúpili do Jarku?  
„Učila som na zdravotnej v Nitre.“ 
Vždy ste chceli byť učiteľkou?  
„Áno, vždy som ňou chcela byť.“ 
Aká ste boli žiačka v škole vy?  
„Bola som veľmi šikovná žiačka.“ 
Aké predmety ste mali najradšej?  
„Matematiku, ktorú aj učím. “ 
Čo robíte najradšej vo svojom voľnom čase? 
„Športujem a mám rada prechádzky v prírode.“ 
Veľmi pekne ďakujeme za rozhovor!  
 
 
Pripravili: Natália Markovičová a Marek Vereš /8. trieda/ 

 

 

 

Podpis p.u. Hrnčárovej: 

 
 

 je jednorázový 

 používa sa iba s podpisom p.uč. 

Hrnčárovej 

 používa sa iba pri ústnej odpovedi 

 na jednej hodine môžeš použiť iba 

jeden kupón 
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 Zima  

   umelecký opis/ 

  

 Sediac na parapetnej doske som hľadela na krajinu, ktorú som kvôli chladnej 

prikrývke takmer nespoznala. 

 Zo smutnej oblohy padá jemný sneh sťa cukrová vata. Vločky sa točiac 

v zložitých špirálach a nadvihujúc sa vo vetre, predvádzajú svoj bláznivý tanec. Celá 

príroda vyzerá, akoby spala. V krajine zavládlo ticho ako pred búrkou. Nič živé sa 

nehýbe. Ľadový potok síce ešte stále tíško zurčí, no onedlho zamrzne i on. Vždy keď 

vietor zavíri medzi tenučkými vetvičkami, strom bolestne zastená. Všetko prikrýva šál 

vytvorený z tisícov nespočetných drobulinkých diamantov, ktoré sa pri každom odraze 

svetla veselo zablyštia. Na zemi sú v snehu vydupané úzke chodníčky. Kto to urobil? 

Predsa malé zlaté detičky, keď sa šli sánkovať na veľký kopec blízko lesa, ktorý teraz 

vyzerá ako ríša ľadovej kráľovnej. Strechy rozsvietených domov v snehu, vyzerajúce ako 

medové chalúpky, sú pokryté striebristými cencúľmi. Niektoré sú krátke a tenké. Iné 

zas také dlhé a hrubé, že keď ich deti odtrhnú, môžu sa nimi oháňať ani mečmi. Ak sa 

spomenie zima, všetci si určite spomenú na jeden sviatok – Vianoce. Vtedy sa zvyčajne 

nesú povetrím sladké tóny kolied, vôňa práve upečenej vianočky a v pozadí odbíja 

kostolný zvon. 

 Zima je krásna, no rýchlo sa môže stať krutou a zlou. Vietor vie vyštípať líca 

a z chladu vám skrehnú prsty. Preto sa viacerí radšej uchýlia k prijateľnejšiemu riešeniu. 

Na zimu sa pozerajú z oblokov svojich domov a tešia sa z nej pri horúcej šálke kakaa. 
 

                                                                                                        Radka Csernáková, VII.trieda 
 
 Jeseň pomaly odchádza, zima zase prichádza aj so svojou bielou perinou. 
   Prechádzam sa po cestičke, ktorá je zamrznutá. Z jej krištáľovo čistých rán sa slnko odráža od 
bielej námrazy. Z oblakov padajú biele vločky, ktoré obliekajú dreviny do kabátov. Pod vládou mrazu 
sa všetky dediny zmenili na nespoznanie. Zo striech domov sa sype sneh, ktorý pripomína práškový 
cukor. Potôčik pomaly utíchol aj so spevavými vtákmi. Hrubá vrstva ľadu zmenila potok na pevný 
most, ktorý sa ligoce ako najväčší diamant. Holé bezfarebné záhony sú ako biele sochy. V plnej 
ľadovej kráse sa nedá zahanbiť  ani mohutná borovica. Cez jej ihličie sa roztiahol biely závoj. Z okien 
domov visia veľké i malé cencúle pripomínajúce bezfarebné nanuky. Pred domom stojí obrovský 
snehuliak z troch snehových gúľ. Sú  ako tri kopčeky citrónovej zmrzliny. Má uhlíkovo čierne oči, 
namiesto nosa oranžovú mrkvu a na hlave  čierny hrniec. Na oknách áut a bytov vytvoril mráz zložité 
obrázky. Z domov vychádzajú deti s veľkým úsmevom na tvári. Studený mráz farbí nosy a líčka deťom 
dočervena. Za sebou ťahajú sánky a vrecia na sánkovanie. Spúšťajú sa dole zasneženým kopcom.  
Jeho krásu znásobuje sneh a jemná inovať na stromoch. Celá krajina je snehové kráľovstvo, v ktorom 
vládne zima. Vietor začal fúkať, zráža sa so snehovými vločkami, na kopcoch robí obrovské záveje, 
ktoré siahajú až po kolená. Je to krásny pohľad. Všetko sa ligoce. 
         Keď sa pozriem do diaľky, vidím zimu, ktorá ovládla zem. 
                                                                                                                                  Dominika Zabáková, VII. trieda 
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básničky z truhličky 

 

Strom je veľký ako dom, 
dnes prebýva niekto v ňom. 
Veverička zásoby si zháňa, 
do kanvice vodu dáva. 
 
Ďateľ prišiel na návštevu 
vychutnať si dobrú kávu. 
Tak prečkali celú zimu, 
dobre im tam bolo, veru. 
   
     Deti Čitateľského krúžku 
 

Ježko lístie hrabe, 
každý ho tam nájde. 
 
Spod lístia mu noštek trčí, 
Dunčo naňho zlostne vrčí. 
 
Marek Bekéni   3.tr. 
 
 

 
Vianoce sú najlepšie 

len pre deti poslušné. 
Veď hračka je super dar, 

deti sa už tešia naň. 
 
 Nikolka Čurgaliová  3.tr. 
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Príde vlk k siedmim kozliatkam a vraví: 
„Kozliatka, kozliatka otvorte dvierka ,nesiem vám mliečka!!!“ 
Spoza dverí sa ozve: 
„Čo si chóry?! My už sedem rokov pijeme  pivo!“  
 
Maminka s ockom idú na ples a nechávajú Pepíčka samého doma. 
Keď už ho nechávajú doma, tak si hovoria: „Kúpili sme to nové CD s tou 
rozprávkou, tak mu to pustíme.“ 
Mamička hovorí Pepíčkovi: „Tak mi ideme na ples, ty buď doma, buď dobrý. Tu 
máš slúchadlá  a počúvaj rozprávku.“ 
Keď sa vrátia z plesu Pepíček má krvavé oči, škriabe nechtami po stene a kričí: 
„Chcem, chcem, ja chcem!“ 
Mamička s ockom sa zľakli, čo mu je, čo sa mu mohlo stať.  
Dajú mu dole slúchadlá a tam počujú: „Deti, chcete počuť rozprávku? Deti, 
chcete počuť rozprávku ...“ 
 
Pýta sa otec sedemnásťročného syna: 
„Kam ideš? A prečo si so sebou berieš tú baterku?“ 
„Na rande.“ 
„To ja som v tvojich rokoch žiadnu baterku 
nepotreboval.“ 
„No, ale pozri sa, čo si priviedol domov!“ 
 
 
Deti píšu v škole písomku a vravia : 
„Ten učiteľ je ale debil!!!“ 
Pán učiteľ na to: „Ticho deti, každý na to musí prísť 
sám!!!“ 
 
Arab prezlečený za tehotnú ženu nastupuje do lietadla a letuška sa ho pýta: 
„Chlapec alebo dievča?“ 
„Dvojičky.“ 

 
 
 
 

 

 

Róbert Lámoš (7.tr.) 
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                                                            Moji starkí  

Ľúbim svoju starkú, starkého,  
pretože sú veľmi milí,                                                     
vedia veľa zaujímavého,                                                   
nehrešia  nás ,keď sme trochu 
živí.                                   
 
Starká so mnou hráva karty,  
starký lúšti krížovky,  
niekedy sme zlí ako čerti, 
inokedy si zaslúžime lízanky. 

Nikola Paulová ,5. roč.                                                                                               
                                        

V meste býva babka Dáša, 
v nedeľu z okna vonia kaša. 
Dedko zatiaľ venčí psíka, 
Na hojdačke výska vnučka. 
 
Marianna Lipovská , 5. roč. 
 

Babka robí ružičky,    
dedko kŕmi kačičky .                                              
Máme radi dedka a babičku                                   
napísali sme im básničku 
 
Marianna Lipovská, 5.roč. 
                                             

Moja babka ide k nám,  
s radosťou ju privítam.  
Dedko za ňou uteká,  
až si nohy prepletá.  
Už mi nesú dobrotu  
z najbližšieho obchodu.  
Budú u nás v sobotu,  
no aj celú nedeľu. 
 
Natália Náhlovská, 5. roč. 
 
 

Babka a dedko                                                                       
Ľúbim dedka, 
ľúbim babku,                                                                      
za všetko dám im pusu sladkú.   
Babka vie veľmi dobre variť,    
dedko zasa dobre radiť. 
Dedko pozná celý svet ,                                                          
babka usmieva sa ako kvet.  
Poviem vám, že: „skrátka                                         
dobrí sú dedko aj babka.“ 
                                                                             
Alexandra Zeleňáková ,5.roč.                                        
 

Dedko a babka 

Dedko číta noviny,  
babka varí v kuchyni. 
Obaja sú starí, 
babka aj tak varí.   

Jozef Benča 5.roč. 

 

Babka stále vypeká, 
dedko z toho priberá. 
Babka vždycky rada je,                                         
keď to dedko všetko zje.                                      
Môže zasa vypekať,                                              
a z toho sa radovať.    
Babku, dedka rada mám,  
vždy im s láskou pomáham.                                    
 
Martinka Maťová , 5. roč. 
 

Babičku mi radi máme. 
preto k nej chodievame. 
Babička je milá pani, 
nesie košík s jablkami.  
Upečie nám koláč sladký, 
My sme za to veľmi vďační. 
 
Pavlína Bekéniová ,5.roč. 
 

Ja som dedkov dobrý vnúčik,                                
pozvem ho vždy na koláčik. 
S babkou je vždy sranda                                        
s dedkom sú zohratá dvojka.                                  
Ja som dedov dobrý vnuk,  
keď spí, nepoviem ani muk.  
Babka je fešanda,  
s dedom sú dobrá dvojka 
 
Martin Zaujec ,5. roč. 
 

So starkým sa radi máme 
stále niečo vyrábame. 
Starkú mám tiež veľmi rád, 
Preto jej pomáham umyť riad. 
 
Matúš Melo, 5. roč. 
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Snowtubing 

 

Snowtubing je zjazd na svahoch na gumových 

člnoch, ktoré vypĺňa bezpečnostná duša. Do Európy 

dorazil z USA. Niektoré člny môžu mať tvrdé alebo 

mäkké dno. Do člna sa jednoducho uložíte a čln sa 

kĺže upraveným snehovým korytom, preto je táto 

zábava pomerne bezpečná.  

 

Skifox 

Skifox je obľúbeným športom hlavne medzi 

mladšou generáciou. Predstavte si, že sedíte na 

takzvanej "lyške" (odtiaľ názov - fox), čo je vlastne 

akási stolička upevnená na jednej karvingovej lyži. 

Na nohách má "lyšiar" dve malé lyže, ktoré slúžia 

na brzdenie a udržanie rovnováhy. Pomocou 

prenosu vlastnej váhy zo strany na stranu je možné 

určovať smer a regulovať rýchlosť jazdy, prípadne 

brzdiť. Tí, ktorí už túto atrakciu vyskúšali, hovoria, 

že takáto jazda nie je žiadnym problémom.  

 Airbord 

 

Airboard a je to vzduchom naplnený vankúš, na 

ktorom ležíte. Je ľahko ovládateľný a môžete s ním 

jazdiť na rôznych druhoch snehu. Pri jazde je nutné 

mať prilbu. Airboard je vyrobený zo špeciálneho 

jemného materiálu, ktorý minimalizuje riziko zranenia 

pri kolíziách. 

PRIPRAVIL: ANDREJ ZAUJEC /8. TRIEDA/ 
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Športové okamihy roka 2011 na Slovensku  

Apríl – Máj : od 29. apríla do 15. mája sa na Slovensku uskutočnili Majstrovstvá sveta 

v hokeji. Víťazom MS sa stalo Fínsko , druhé skončilo Švédsko ,tretie Česko. Slovenskí 

hokejisti skončili na neúspešnom 10. mieste . 

Jún : Slovenskí hádzanári postúpili na ME 2012 v Srbsku keď v záverečnom zápase 

zdolali Čiernu Horu pred rekordnou návštevou. 

Júl : Slovenskí hádzanári sa dozvedeli súperov pre budúcoročné ME v hádzanej 

v Srbsku (15.-29. januára) , ich súperom budú domáci Srbi , úradujúci vicemajstri 

z Dánska a Poliaci 

August : Peter Velits v poradí na 98. cyklistických pretekoch Tour de France 2011 

skončil celkovo na skvelom 19 mieste . Vyhral Austrálčan Cadel Evans. 

September : Slovenský hokejista Pavol Demitra zahynul 7. septembra pri leteckej 

tragédii v Jaroslavli . V lietadle sedel spolu s Pavlom Demitrom celý tým Jaroslavli  ! 

Október : Slovenským futbalistom sa nepodarilo postúpiť na ME, keď 

v dvojzápase uhrali zverenci Vladimíra Weissa iba chudobný jeden bod. 

November : V Trenčíne sa uskutočnila hokejová exhibícia (spomienkový zápas) na 

počesť Pavla Demitru . Zápas odohral domáci výber proti Slovenskej reprezentácii 4:11. 

Na pamiatku zosnulého hokejistu Pavla Demitru vyšla v čase jeho nedožitých 37. 

narodenín tiež životopisná kniha.  

December : Slovenský hokejista Marián Hossa zaznamenal už svoj štvorstý gól v NHL . 
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Niečo pre futbalistov  - Kopačky Adidas F50,F30 ,F10 

 

 

 

 

 kopačky Adidas F50 adiZero FG sú neuveriteľne ľahké 

 ideálne pre hráčov, u ktorých je najväčšou devízou ich rýchlosť, ľahkosť a 

dokonale citlivá práca s loptou 

 synonymom v dnešnom futbale pre tento model je Lionel Messi 

 kopačky majú "Sprint rám" , ktorý poskytuje neuveriteľnú stabilitu spolu s 

TRAXION - tvarovanými kolíkmi 

 futbalová obuv určená pre použitie na stredne mäkké, trávnaté, prírodné 

povrchy, podrážka poskytuje vynikajúcu priľnavosť a stabilitu 

 kopačky Adidas F50 budú si svoju popularitu získali aj vďaka asymetrickému 

šnurovaniu, čo umožňuje väčšiu kontrolu a lepší dotyk s loptou 

 
Dvojstránku o športe pripravil : Tomáš Labuda, VIII. trieda 
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Trendy Vianoc roku 2011 

            

Zvoľte výzdobu vo farebnej 
kombinácii: zelená, fialová, ktorá je 

tohto roku absolútne in. Farebné 
vianočné dekorácie presvetlené 

svetlom sviečok a vianočných 
svetielok sa krásne rozžiaria 

a dodajú miestnosti sviatočnú, 
prívetivú atmosféru. 

 

 

Minulý rok bol v znamení fialovej, ktorá zostáva stále trendy i počas týchto Vianoc. Ak by ste 

ale chceli mať naozaj  výzdobu podľa posledných módnych trendov, doplňte fialové ozdoby 

zelenými! Hráškovo zelená je tohto roku farbou číslo jeden. Nebojte sa jej a skúste zelené 

ozdoby s fialovými. Budete milo prekvapení! 

  

 

Neodmysliteľnou súčasťou 

najkrajších sviatkov roka je 

nepochybne vianočný stromček. 

Čoraz viac pribúda ľudí, ktorí si 

zadovážia umelý stromček, no aj 

napriek tomu zostáva pár „verných“, 

ktorí na živý zelený voňavý nedajú 

dopustiť... Napriek tomu, že do 

Vianoc máme nejaké tie dva týždne, 

živé stromčeky už predávajú. 

                                

 

 

 
Anežka Zajková (8.Trieda) 
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Poznáme ju všetci, ale vieme o nej všetko? 
 

 
                                                    

/statický opis/ 

 
 Vianočná hviezda je charakteristická svojimi farebnými listami 
v tvare hviezdic.  
Pochádza z vlhkých hôr Strednej Ameriky, kde má podobu 
niekoľkometrového rozkonáreného kríka. Prvé exempláre sa do Európy 
dostali v roku 1834 z Mexika. Spočiatku nevzbudzovali veľkú senzáciu, 
známejšou sa stala, až keď sa vyšľachtili menšie odrody. Rastlina má 
veľké tmavozelené listy a kvety v tvare hviezdic, zvyčajne červené, no sú 
aj ružové, krémovo biele alebo fialové odrody. Má nevýraznú vôňu 
a výšku od 40 cm do 180 cm. Rozmnožuje sa odrezkami z hornej časti 
rastliny. Je to tropická rastlina, preto potrebuje teplotu minimálne 18°C 
a miesto bez prievanu. Dôležité sú pre ňu aj pravidelné zálievky, 
hnojenie  a vysoká vlhkosť vzduchu. 
          Keďže kvitne počas Vianoc, je peknou vianočnou ozdobou 
a taktiež darčekom. 

 

                                                                                                                   Katarína Melová, VI. trieda
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Jarok je jedna z obcí, ktorá patrí k tým najmenej znečisteným obciam na 

Slovensku. No však aj tu sa nájdu nejaké čierne skládky odpadu či už 

biologického, alebo komunálneho. Niektorí ľudia si neuvedomujú ako ničia 

prírodu vyhadzovaním odpadu do lesov. Myslím si, že nie je príjemný pohľad, 

keď idete na prechádzku do lesa a pri vás tam pobehujú myši a potkany 

z neďalekej skládky. Tu v našej obci, vďakabohu, ešte  nemáme tieto veci až 

v takom štádiu. 

Ak poznáte niekoho, kto takto znečisťuje prírodu, skúste mu 

aspoň dohovoriť, aby s tým prestal! 

Neďaleko od našej obce sa nachádzajú skládky odpadu. Niektorí ľudia vidia 

niekde na poľnej ceste jedno vrece odpadu a už tam ďalšie nosia vo 

veľkom!!! 

Potom to vyzerá asi takto!!!¡ 

 

 

 

 

Takýto odpad nájdete v našom háji!!¡ 

 

 

                    

Pripravil : 

Robo Lámoš / VIII. trieda/ 
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                         Chĺpky a kostná dreň rastú najrýchlejšie.                                                  
 
           Za svoj život sa muž približne 20 000 krát oholí.                                                                                                                                                               
                                                                                                                                            
                           Keď človek hladuje, vypadávajú mu vlasy rýchlejšie. 
 
  Najkratšou kosťou ľudského tela je strmienok, ktorý sa nachádza v uchu. 
    
                                  Jediná kosť, ktorá je plne vyvinutá už po narodení, sa nachádza v uchu. 
 
                              Kosti dospelého človeka tvoria 14 % jeho telesnej hmotnosti.                                                                       
 
                           Nechty na rukách rastú 4x rýchlejšie ako nechty na nohách. 
 
                                             Stehenná kosť je pevnejšia ako betón. 
 
                                Vyše 90 % chorôb spôsobuje alebo komplikuje stres. 
 
                      Žena, ktorá konzumuje pravidelne alkohol, je viac ohrozená rakovinou prsníkov. 
 
                                                         DNA človeka sa podobá DNA krysy.                                     
                         Žalúdok trávi jedlo viac ako tri hodiny.                         
 
       Nedostatok spánku oslabuje imunitný systém a človek je tak náchylnejší k infekciám.  
 
                            Úsmev je najčastejším mimickým gestom tváre. Aby vznikol, je potrebné                               
zapojiť 5 až 53 párov tvárových svalov.  
 
                    Na ruke je celkovo 54 kostí vrátane zápästia. 
 
                                           Dĺžka pažeráku je 25 centimetrov. 
 
                   Na chodidle sa nachádza približne 250 tisíc potných žliaz.                  
 
                                        Tvár tvorí 60 svalov. 
 
                                               V čreve je 400 druhov baktérií.                                                               
 
                                            Nervové bunky môžu ubehnúť 120 metrov za sekundu. 
 
              Za mesiac vyrastie necht na prste o 3 milimetre. 
  
                                                                                                                         Šimon Zaujec-8. trieda 
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Maskot 8. triedy 

Poviem vám krátky príbeh o prasiatku menom Mišo. 

Už samotné meno tohto prasiatka hovorilo, že je výnimočné! Mišo bol slávny 

už od narodenia, lebo pochádzal z veľmi bohatej a slávnej rodiny. Už 

samotná jeho rodina bola iná ako všetky rodiny na svete. Každý jej člen  

bol nadaný. Tak napríklad, keď si zoberiete Mišovho praprastarého otca, ten 

chodil po povrchu Zeme ešte za čias rytierov a princezien.  Bol v tej dobe 

najväčším učencom. No Mišo po svojom narodení akoby nemal žiaden skrytý 

talent. Až v Mišových 18 rokoch sa prejavil jeho herecký talent. Všetci 

hovorili, že je po mame, lebo jeho mamka bola veľmi populárna herečka. Mišo 

stihol za dva roky natočiť viac ako 10 filmov . Hral veľa hlavných  

aj vedľajších postáv. Hral vo filmoch ako napríklad : Drž 

hubu či Wasabi ... 

Mišov praprastarý otec bol veľký inteligent a najväčší 

učenec v jeho časoch!  

 

Mišova prastará mama bola veľmi drsná a rada viedla 

wrestlingové zápasy! 

 

 

 

 

 

                  Mišov prastarý otec sa              

   stal najťažším prasaťom 

          na svete! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 20 

 

 

 
  Mišovi starí rodičia boli    

  obyčajní, ničím výnimoční! 

 

  

  

  

  

 

 

 

  Mišo je hviezda súčasnosti!(toto   

       foto pochádza z Mišovej  

       najúspešnejšej reklamy.) 

 

 

 

          Mišovi potomkovia sú teraz  tiež veľmi populárni! 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Škola 

 

 Kde bolo, kde nebolo, bol raz jeden domček a v ňom bývala rodinka Rušníková.  

  Raz mama Rušníková budila malého Janka Rušníka do školy. „ Janko, Janko zobuď sa, 

musíš ísť do školy!“ 

Nakoniec ocino a mamina odišli do práce, no a Janíka zobudil až budík -cŕŕŕn! 

Vyskočil na rovné nohy a povie: „Je 6.08. Školská brána sa otvára o 7.30 a 5 minút mi trvá cesta 

do školy a Julovi som sľúbil, že na pol hodinku zájdeme do parku. Avšak Janko sa cestou okolo lesa 

stratil. Už sa začala prvá hodina a Janka stále nikde. Prešla aj druhá a nič. Škola mala Janka 

rada, mal samé jednotky. Škola už plakala, no vybrala sa za ním do lesa. Deti z okien kričia: „ 

Janko, kde si?“Janko započul volanie, vybral sa za známym hlasom. Keď ho škola zbadá, otvorí mu 

dvierka a Janko do nich radostne vojde. Škola sa šťastná vráti na svoje miesto. 

       Ja sa idem učiť a poprajte mi veľa šťastia, aby som sa nestratila cestou do školy. 

Hanka Líbalová, 

4. tr. 

 

Pripravil: 

Robo 

Lámoš 
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My sme noví, čerství /zá/školáci! 
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