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Rozhovor s našimi prvákmi 

 

 

Čo sa vám páči na našej škole ? 

-Najviac sa nám páči interaktívna tabuľa  

Ktorú pani učiteľku máte najradšej ? 

-Pani učiteľku Peniaškovú ! 

Ktorý predmet  sa vám najviac páči ? 

-Matematika, slovenčina, telesná. 

Čo hovoríte na svojich spolužiakov ? 

-Sme kamaráti. 

Chýba vám škôlka ? 

-Nie, lebo sme tam museli spať  

 

 

Pripravili : deviatačky                                                    
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Haluze z lavíc 
U: Prečo to je lyrický žáner?  

Ž: Lebo to nie je epický.  

       

 U: Povedz o Sládkovičovi! 

              Ž: 

Písal o Maríne Pištovej. 

 

U: Tri povolania Ľudovíta Štúra.  

Ž: Učiteľ, básnik, hymná sila.  

 

U: Vymysli epiteton! 

Ž: Žiariace zuby.  

 

U: Všetci jednotkári musia byť kreatívni!  

Ž: Ešte, že mám trojku.  

 

U: Píš si: s naším papagájom.             

Ž: S našym papagájom.  

 

Ž: Epická lyrika.  

 

U: Čo je hlavnou časťou buzoly?  

Ž: Kompas. 

 

U: Prečo píšeš tlačeným? 

Ž: Písaným moc neviem. 

U: No, ani tlačeným.  

U: Čím sa meria objem?  

Ž: Pravítkom.  
                                                                 Alexandra Sťahelová, 9. tr. 
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Najnovšia časť asi najznámejšej série 

FPS s podtitulom Advanced Warfare. 

Ako už názov napovedá, ide o 

pokročilú vojnu – v ďalekej 

 budúcnosti . S každým rokom 

dostáva  pokračovanie nový engine , 

grafiku a samozrejme príbeh . 

Kampaň zdoláte za nejakých 7 hod . , 

dôležitejší je ale multiplayer,  kde si 

hru naozaj užijete. 

Ste Ajay Gale , syn slavného Mohana 

Gale-ho , minulého vládcu Kyratu . 

Do Kyratu – fiktívneho miesta  

v Himalájach – sa vraciate , aby ste 

nastolili mier a poriadok . Krajine 

vládne extrovertný diktátor Pagan 

Min . Hra zapadá do žánru FPS spolu 

s bohatou obsahovou stránkou . 

Získavate skúsenosti a postupujete 

na novú úroveň, lovíte pestrú faunu 

Kyratu,  z ktorej si vyrábate užitočné 

predmety, bojujete v arénách a 

podobne .  
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Call of Duty  

W

a

t

c

h  

 

Vitajte vo svete technológií ,  kde budete 

môcť hacknúť všetko, čo sa vám zachce . 

Hackerovi Aidenovi Piercovi zabili neter a 

on sa teraz musí pomstiť . Využije pri tom 

mocnú zbraň-svoj smartphone – presnejśie 

povedané internet . Šikovne dokážete 

ovládať semafory , vlaky , odpaľovať 

výbušniny, alebo možete okoloidúcim 

prečítat ich textové správy . Alebo si môžte 

zaskákať na obrích kvetoch v śtýle Flappy 

bird .  

d

o

g

s 

M.Ďurfina, 9.r. 
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Športové zaujímavosti 

Rus Sergej Karjakin sa vo veku 12 rokov 7 mesiacov stal  

šachovým veľmajstrom. 

Futbalový tím Aston Villa musel v októbri zrušiť klubovú súťaž 

o najkrajší gól, pretože v októbri žiadny nedali. 

Závodník na TDF spáli 4000-5000 kalórií za jednu etapu, normálny 

cyklista asi 200-450 kalórií za 3 hodiny. 

Dukla Trenčín dokázal ako jediný tím na svete otočiť zápas play-off 

z 0-3 na 4-3. 

Najrýchlejší gól v histórií MS strelil tím Turecka za 11 sekúnd v roku 

2002 do siete Južnej Kórey. 

Tím Boston Bruins strelil 3 góly behom jedného oslabenia za 1 minútu 

a 4 sekundy. 

Martin Brodeur je jediný brankár, ktorý dal v NHL 3 góly. 

Ľaváci sú lepší v športoch, kde sa vyžadujú rýchle reakcie. 

Ping-pongová loptička dokáže letieť rýchlosťou až 170km/h. 

Na golfovej loptičke je 336 jamôk. 

Prvé golfové loptičky boli vyrábané zo sušených kravských očných 

búlv. 

Najdlhší tenisový zápas trval 11 hodín a 5 minút. 

Charlie Sheen si kúpil 2615 miest na štadióne, len aby mohol chytiť 

Home run.                                                              Andrej Maťo 9.tr. 
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Piatacké nonsensy 

 

Jankove príhody 

 

Išiel Janko na rebrík, 

pošmykol sa pod bubník. 

Udrel si tam nožičku 

o hlinenú kravičku. 

Spadol do potôčka, 

vrane do brlôžka. 

Vrana doma nebola, 

zrazila ho kobyla. 

Hrivu mala huňatú, 

zjedla tonu šalátu.   

Matúš Zajko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kubove sprostosti 
 

Kubo písal do pera zošitom, 

až sa mu linajka vypísala. 

Tá linajka zapáčila sa mu, 

až sa do nej zaľúbil. 

Išiel Kubo do lesa, 

potkol sa ten o seba. 

Dilino ten veľký, 

spadol hneď do telky. 

Opravoval plot, 

zažil veľký šok. 

Kubo liezol na hrušku, 

dostal z toho žltačku. 

 
 

Simonka Boledovičová, 
 

 

Na svete najchutnejšia piškóta,   

zamilovala sa do plota.   

Kde sa včera zrútila hradba,   

tak tam bude svadba.   

Piškóta šaty z cukru mala,   

svadba sa však nekonala,   

pretože jej milovaný plot  

mal jeden krivý hrot.   

 

Dominik Paul 

 

Pomotaná báseň 

Ide zima, ide mráz, 

 budú kvietky pekne rásť. 

Kvietky krásne voňajú 

a deti ich trhajú. 

V tej chvíli z našej krásnej 

mačky 

stvorili sa kačky. 

Všetko je to jednoduché, 

sedia spolu ruka v ruke. 

Mačky a či kačky? 

Pomotané hračky. 

  

Janka Tehlárová 

 

Keď ráno vstanem z vane,  

nasadnem na sane. 

Pozriem svojou lupou,  

čo robí mama s muchou. 

Mucha spí v posteli, 

mama leží na zemi.  

 

Viktória Markovičová 
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Slovenská reprezentácia 

ME 2014 

Po neúspešnej kvalifikácii na MS 2014 sa náš futbalový tím zapojil do ďalšej 

kvalifikácie, Majstrovstvá Európy 2016. Do kvalifikácie sme chceli vstúpiť 

víťazne. Prvý zápas sme odohrali na horúcej ukrajinskej pôde, kde náš tím 

zvíťazil 0:1. Ďalší zápas nás čakal doma. Pred zaplneným hľadiskom sme privítali 

Španielov. Po dráme na konci stretnutia sme sa mohli tešiť po víťazstve 2:1.       

Po dvoch víťazstvách sme obsadzovali prvú priečku v skupine C. 

Na tretí zápas sme vycestovali do Borisova. Po zaujímavom závere, keď náš tím 

dokázal v piatich minutách streliť 2 góly, sme vyhrali 1:3. Po troch zápasoch sme 

mali 9 bodov a držali sme sa na hrote našej skupiny. Na rad prišiel posledný 

tohtoročný zápas proti Macedónsku. V Skopje náš tím rozhodol už v prvom 

polčase. Presadili sa Kucka a Nemec. Naša futbalová reprezentácia zažila úspešnú 

kvalifikáciu, keď v nej nestratili ani jeden bod a prezimujú na hrote skupiny. 

 

             Adam Chňapek 9.tr. 
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Kráľovský trón 

Ó, ty slastné sedadlo,   

ty kráľovský trón,   

keď sadnem si na teba,   

necítim zlom.   

Si záchrana života   

pri dlhej ceste,   

keď som kráčal okolo plota,   

skoro som padol na mieste.   

Ty úľavu prinášaš môjmu zadku,   

keď zo sedadla vytláčam Katku.   

  
Anna Popelková,  

Lenka Kalivodová, Andrej Maťo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Deviatacká 

Óda na šnicel  

 

Ó, vznešený kurací rezeň, 

bez teba sa cítim ako väzeň. 

To biele mäso pokrstené vajcom 

zajedám ťa chleba krajcom. 

Na teba sa lepí chrumkavý kabát, 

gazdinkám dá vždy zabrať. 

Ryža so šniclom tvoria dokonalý pár, 

pozývam ťa na ich bál. 

Čerešne utopené v kompóte sú tvoje družky, 

občas si dám so šniclom hrušky. 

Z tvojej chuti teším sa. 

Ó, vznešený kurací šnicel. 
 

Filip Slezák, Marek Wafel Ďurfina, Simona Feketeová, Alex 

Sťahelová 
 

Vlhké kráľovstvo  

 

Ó, sprcha, 

som ako v siedmom nebi, 

keď tečieš na moje telo nahé. 

Šampón spieva ako keby 

spievanie v sprche bolo blahé. 

Ó, ty nekonečná sprška 

horúca, ľadová, mokrá, svieža mrška. 

Keď necítim tvoju blízkosť, 

zažívam nekonečnú úzkosť.  

 
Adam Chňapek, Lukáš Benčo, Filip Vrabec, Ema Ďurfinová 
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Deviatacká 

Vybité okná, rozbitá kečka, 

to deviataci hľadajú správny návrh trička. 

Polícia bezradne hľadá vinníka, 

najlepší nápad v chaose zaniká. 

Historicky prvá vojna kvôli veciam vážnym, 

nikoho tá pálčivá otázka nenecháva chladným. 

Po zotmení múdrejší z domu nevychádzajú, 

autá horia a krčmy praskajú. 

Znepriatelené strany po sebe pirátov hádžu, 

pri každej príležitosti si do vlasov skáču. 

Nájsť polomŕtveho na ulici nie je divné, 

v triede hrať to na pokojnú debatu je nutné. 

Učitelia úlohy nechávajú na neskôr, 

blogery a vlogery márne riešia tento spor. 

Babičky pod oknami načúvajú 

a armádne zložky pomoc núkajú. 

Keď deň D nastáva 

a pán s objednávkami pred školou pristáva, 

deviata trieda sa zhlučí 

a dvojdňový spor zomiera v poslednom kŕči. 

A tu to na rýchlosti pridáva, 

vyvolený návrh machuľu dostáva. 

Pán za päť minút odchádza 

a celý Jarok spojí práca. 

Dedina pomaly vstáva z popola, 

aby o rok bola pre nové tričká vypálená dohola.  

Do kroník sa zaznamená: 

„Euro je zasa stabilná mena! 

Nik už pri dverách neverbuje, 

ani počas volieb sa takto nebojuje.“ 

A čože tak rýchlo skončila bitka veľká? 

V deň D tam totiž bola triedna učiteľka! 

 

Katka Melová, 9. trieda 

Óda na fľaškové 

uspokojenie 

Ó, ty minerálna voda! 

Si lepšia ako sóda. 

Ty vždy uhasíš môj smäd, 

tak potrebujem ťa hneď. 

Je jedno, aký si druh, 

môj smäd je nekonečný kruh. 

 

Ó, tá krutá cesta ma skonala, 

ale ja som kopec zdolala. 

Autobus je dole, 

ale ja som dávno hore. 

S tebou sa budem híčkať 

v tom mojom ústnom lone. 

Keď už ťa v ústach mám, 

tak v obličkách sa s tebou hrám. 

Ty moje uspokojenie, 

už nepociťujem toľké utrpenie. 

 

Dominika Fraňová, Barbora Chudáčiková, 

Jakub Rojka, Matej Zelovič 
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KinoTip 

Dobrodružstvá pana Peabodyho   

a Shermana 

Žáner:  animovaný, komédia, dobrodružný 

Premiéra:  6.3.2014                                                                                                           

Obsah: Pán Peabody je vynálezca, šikovný podnikateľ, držiteľ 

Nobelovej ceny, gurmán, dvojnásobný     olympijský víťaz, 

génius... a zhodou okolností je tiež pes. Vďaka jeho 

najgeniálnejšiemu vynálezu, Časomatu, sa on i jeho adoptívny 

syn Sherman môžu voľne pohybovať v čase a na vlastnej koži 

tak prežívať historické udalosti, ktoré menili dejiny. Keď ale 

jedného dňa Sherman poruší pravidlá cestovania v čase, musí 

zo seba naši dvaja hrdinovia vydať to najlepšie, aby zachovali 

chod dejín a zachránili našu budúcnosť. 

 

Láska na vlásku 

Žáner: rozprávka  

Premiéra: 9.10.2014 

Obsah: Na kráľovskom hrade sa princ Matej cíti ako väzeň. Otec ho prinúti zasnúbiť sa s 

princeznou Beatrix, ktorú nemiluje. Matej využije náhodné stretnutie s tulákom Tomášom, 

ktorý je jeho identickým dvojníkom. Chlapci si vymenia šaty a dohodnú sa, že si na jeden 

deň vyskúšajú život toho druhého. Ráno Mateja neprávom obvinia z krádeže a uväznia. 

Tomáš musí zostať na hrade a aj keď sa snaží presvedčiť kráľa, že nie je pravým princom, 

nik mu neverí. Obaja chlapci sa musia postaviť zoči voči svetu, ktorý dosiaľ nepoznali, 

dospieť a naučiť sa niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Odmenou im bude, že obaja 

nájdu pravú lásku. 
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Falošní poliši                                                                                                                                      

Žáner: komédia 

Premiéra:30.10.2014                                                                                                                                                        

Obsah: Akčne ladená komédia Let's Be Cops (Falošní poliši) prináša príbeh dvoch 

kamarátov, ktorí sa rozhodnú prezliecť za policajtov. Takmer okamžite získavajú výhody, ktoré 

uniforma prináša, ako napríklad vážnosť a rešpekt okolia. Z týchto dôvodov si uniformu čoraz 

väčšmi zamilujú a sú ochotní  v „hre na policajtov" pokračovať. Všetko sa ale zvrtne v 

momente, keď na scénu prichádza skutočný zločinecký gang. 

 

 
 
 

 

  

 

Kupón neskúšačik 

Platí iba s podpisom p. učiteľky Hrnčárovej. 

 

 

 

Maťo Zelovič, 9.tr.  
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Náš národný jazyk 

/Úvaha/ 

 Každý slobodný národ má svoj štát a veci okolo neho: znak, hymnu... Má však 

aj históriu, kultúru a jazyk.  

 Lenže jazyk nie je to isté ako reč.                                                                                                        

Reč tu bola prvá. Rozhovor babiek pred kostolom, to je reč. Sú v ňom nárečové 

slová, slang. Je to dialóg a môžeme v ňom nájsť skryté emócie, rôznu intonáciu 

a podobné veci, ktoré nám odhaľujú, čo si človek skutočne myslí. Reč slovné 

spojenia skráti a vymyslí slová, o ktorých by sa jazyku ani nesnívalo.                                                                                                                                                           

Jazyk sa nám môže zdať umelý a aj je umelý. Je síce rovnako často aktualizovaný 

ako reč, čo aj musí byť, lenže pri reči proste hovoríte a nerozmýšľate, čo za i alebo y 

tam musí ísť. To je pri jazyku potrebné, hlavne keď je písaný. Má svoje pravidlá, 

s ktorými si dal niekto námahu a uzákonil ich. A vďaka tomu je to oznam celému 

svetu, že tu žije slobodný národ a ten si bude hovoriť, „ako mu huba narástla“.                                                                                                                                             

Väčšinou. Existujú však krajiny ako Brazília, ktoré prebrali svoj jazyk od kolonistov. 

Ale už dávno nie sú kolóniou, prečo teda nemajú jazyk vytvorený z reči Mayov? 

A prečo my, národ slovenský, máme svoju unikátnu reč? Pravdepodobne preto, lebo 

v Brazílii je rozšírený dažďový prales a tam platí, čo kmeň, to iná reč. Asi. 

Každopádne u nás si zopár ľudí dalo tú námahu, obetovali roky svojho života 

a osobný život celý. Potom sa stali nepriateľmi štátu a zanechali odkaz, že 

národnostná menšina na Horných Uhrách nie je až taká primitívna. Tohto odkazu sa, 

našťastie, chopili schopní ľudia a či už popridávali pravopisné zákony a sťažili to, 

alebo sa postarali o slobodné užívanie tohto jazyka, podarilo sa. A síce niektorí 

mudrci sa rozťahujú, že spisovný jazyk máme používať aj pri nadávaní v autobuse, 

môžeme si vydýchnuť.  

 Navzdory tomu, že štúrovci nie sú najľahšie učivo, majú významné miesto 

nielen v osnovách, ale aj v našich srdciach, hoci to tak pri pohľade na diktát nemusí 

vyzerať. 

 

 

         Katarína Melová, IX. trieda 
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Potreba národného jazyka 

/Úvaha/ 

Ujo Ľudovít  si s kamarátmi Hurbanom , Hodžom  a Hollým sadli po omši do fary 

a po pár fľašiach  domáceho a dlhej debate, ako to už v dobrej nálade býva, začali 

diskutovať. 

 Nepáčilo sa im, že omšové knihy boli písané po latinsky, literatúra po nemecky či 

maďarsky. Evanjelici  písali po česky a katolíci ako počuli tzv. bernolákovčinou, ktorá 

bola podľa trnavského nárečia . Proste potrebovali vytvoriť základné podmienky pre 

rozvoj slovenskej literatúry. Predsa štúrovci  nebudú písať básne v piatich jazykoch , 

aby si ju mohol prečítať každý Slovák a samozrejme, aby jej aj porozumel. Toto 

sťaženie ich práce sa im nepáčilo, tak začali skladať národný slovenský jazyk , 

vychádzali zo stredoslovenského nárečia a od nedočkavosti to chceli hneď aj skúsiť ,tak 

napísali prvý časopis  v slovenčine – II. vydanie almanachu Nitra. Ich kamarát J. Kollár  

bol samozrejme proti  tomu, pretože ho vynechali z ich poomšovej „siesty“  a vedel lepšie 

nemecky a maďarsky ako slovensky. Bol si vedomý toho,  že nebude úspešný ako 

predtým, keď  všetci budú chcieť čítať po slovensky.  Ale som rada,  že to  naši chlapci 

takto vymysleli. Teraz vďaka nim máme napísané učebnice, knihy, kroniky a všetky 

 záznamy na úradoch po slovensky.  

Predstavte si, že by  sme mali učebnice napísané v iných jazykoch a museli by sme 

ich všetky vedieť, aby sme sa mohli niečo naučiť. Záznamy na obecnom úrade by sme si 

nevedeli prečítať , lebo teta úradníčka všetko písala ako počula. Ale zase na druhej 

strane za diktáty na slovenčine vďačná nie som . To si mohli odpustiť. 

 

Dominika Lipovská, IX.trieda 
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Módne trendy 2015: Baby, čo budeme nosiť na  
jar? 

 

Žltá  

Farba, ktorá dostala prívlastok TOP.  

Modrá a biela 

Móda miluje farebné kombinácie. 

 

Kocôčky 

Asi neprekvapí, že s nástupom jari sa ťažké zimné vzory zmenia na 

tie jemnejšie. 

Výrazné pásiky 

Milovníčky pásikov sa nemusia báť, tento primárne námornícky 

trend ostáva v platnosti. Mierne sa však obmení a dominovať budú 

pásiky hrubšie, nápadné, v rôznych farebných prevedeniach a tiež 

netradične umiestnené. Práve „hra" s pásikmi bude na tom celom 

najzaujímavejšia. 

Voľné džínsy 

Z konkrétnych vecí nešlo na prehliadkových mólach prehliadnuť, že strih džínsov sa rozšíri. Už to 

nebudú len skinny, ktoré sa nám budú tlačiť do skríň, ale aj široké modely. Medzi dizajnérmi sa totiž 

opäť o slovo prihlásila inšpirácia zo 70. rokov a veruže ju bude na oblečení vidno. 

Polo tričká 

Z modernejších módnych nápadov tu máme polo tričká, na 

ktorých dominujú malé golieriky. Tento trend zapadá do 

športového štýlu, ktorý sa stále viac hlási o slovo. 

Vojenčina 

Z trendov, ktoré kombinujú špecifickú farbu a tiež špecifické 

strihy oblečenia, vyberáme vojenčinu. 

Ramená von 

Výrazným prvkom budúcoročnej módy budú tiež odhalené 

ramená. Vďačiť za to môžeme padavým rukávom, 

asymetrickým strihom cez jedno rameno či prestrihom na 

látke. Tento trend si iste všimnete na tričkách, topoch aj 

šatách a bude jedným z najvýraznejších.  

Zdroj: www.wanda.sk 

http://www.wanda.sk/
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Niečo pre najmenších- jarné omaľovanky 
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Čo nás čaká do 

konca školského 

roka? 
1. Veľkonočné aranžovanie 

2. Veľkonočné prázdniny 

3. Deň narcisov 

4. Deň Zeme 

5. Výchovný koncert  

6. Deň matiek 

7. MDD 

8. Športové turnaje 

9. II. číslo /Zá/Školáka 

10. Koncoročné výlety a exkurzie 
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Vyšlo v marci 2015 
 

Ročník 
To už nikto nevie 
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