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ako sme prechádzali po chodbe alebo robili hluk. Nebojte sa, nebude to trvať 

dlho. Opravíte si známky, niektorí stihnete školské výlety, odídete na dovolenky 

a tábory, aby ste sa v septembri čerství dostali späť.  

Radov slávnostne nastavaných v prvý školský deň bude ako vždy deväť, 

ale nás tam neuvidíte. My, deviataci, najstarší žiaci tejto školy a tým pádom aj 

najväčší frajeri, totiž odchádzame. Teraz. Ostanú nám iba spomienky, s ktorými 

budeme v ten istý deň musieť čeliť novému a neznámemu svetu.  

Samozrejme, nebude to také zlé. Veď každým koncom sa začína niečo 

nové. Ale predsa si posmútime, bez toho to ani nejde. Čakali sme na tento 

moment deväť rokov a zrazu tu nechávame  našu „mladosť“, podpisy 

v učebniciach a zopár vecí, ktoré sme stratili (ach, gumička, už sa asi nevrátiš...). 

Trochu sme obchytali kľučky, počarbali lavice, získali fyzičku na schodoch, 

porobili sprostosti , získali kamarátov a sem-tam aj radu do života.  

A nielen za tie rady ale aj vedomosti, podporu a popohnanie, ak bolo 

potrebné, vďačíme pani učiteľkám, ktoré pri nás a vôbec všetkých žiakoch 

preukázali neuveriteľnú trpezlivosť a schopnosť zasmiať sa. Postupne ste nás 

pripravovali na cestu životom, ktorá nás onedlho čaká, ale až čas ukáže, či tú 

prípravu dokážeme zúžitkovať. Robili ste, čo ste mohli aj to, čo ste nemuseli.  

Sme vďační aj pani upratovačkám a kuchárkam, nemali nás toľko na krku, 

ale človek veľa vecí ocení, až keď ich stratí. Tak po dvoch mesiacoch voľna, 

keďže oddych je potrebný, prajem všetkým žiakom, aby aj cez povinnosti vedeli 

oceniť, aká skvelá je táto škola a ľudia v nej. Aby všetci  nazbierali dostatok 

krásnych a nezabudnuteľných chvíľ, aké máme uchované v pamäti my. 

 Ale teraz sú dôležité blížiace sa prázdniny a nie mudrovanie nad budúcim 

ročníkom, no nie?! 

 
 

 

 

 

 

 

Katka Melová 
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Interview s deviatakmi 
Tešíte sa na strednú? 
Filip S.: „Nie, tu mi je dobre!“ 

Ostatní: „Áno!“ 
 

Ktorí učitelia vám budú najviac chýbať?  
Lukáš:  „Všetky, okrem učiteľského zboru. “ 
Alex: „ P. uč. Bakošová.“ 
Marek:  „Všetky rovnako.“ 
Dominika:  „Budú mi chýbať všetky, každá ma niečo naučila.“ 
Všetci:  „A samozrejme naša pani riaditeľka!“ 
(Nakoniec sme sa zhodli, že nám budú chýbať všetci z učiteľského 
zboru). 
 

Čo chcete odkázať budúcim deviatakom?  
Barbora: „Učte sa!“ 
Sofia:  „Vyberte si dobrú školu, lebo to pôjde s vami celý život!“ 
Alex:  „Buďte nad vecou!“ 
Sašulka: „Užite si posledný rok na základke!“ 
 

Ako sa vidíte v budúcnosti?  
Katka: „Vedkyňa, milionárka.“ 
Anička: „ Maliarka alebo cukrárka.“ 
Marek:  „Ja sa nevidím v budúcnosti.“ 
Sima: „Policajtka.“  
Filip S.: „Hodinár. “ 
Lipina: „Moc nad tým nerozmýšľam, žijem prítomnosťou.“ 

 
 

 

 

Spracovali: 

Domča 

Lipina 
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Haluze  
z lavíc 

 

 

U: Dáš si na desiatu rohlík alebo rožok?                   

Ž: Radšej si dám chleba.  

 

U: Aké slová sú nespisovné?  

Ž: Počeštené.  

 

U: Kde nájdeme význam slova?  

Ž: Na internete.  

 

U: Vymenuj obojaké spoluhlásky.  

Ž: K,.. 

 

U: Povedz niečo o zámenách.  

Ž: Sú vo vete za podstatným menom.  

 

U: Čo je: Kto do mlyna chodí, ľahko sa zamučí.  

Ž: Pranostika.  

 

U: Aké postavy máme v epike?  

Ž: Normálne.  

 

U: Znaky rozprávky.  

Ž: Nadprirodzené čísla.  

 

U: Aká je to rozprávka, kde nie sú čary?  

Ž: Nečarovná.  

 

U: Dva razy strihaj a raz meraj.  

 

Ž: Vizivoval od nudy.  
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Ž: Pornozifikácia.  

 

 

 

U: Čo robíš? 

Ž: Pani učiteľka, veď mi pomôžte.  

U: A čo sa tu motáš ako slíž v polievke?  

 

U: Sprav tam uhlopriečky.  

Ž: Čo tam mám spraviť uhlobežky?  

 

U: Na mape môže byť modrá iba voda.  

Ž: Možno je to nebo.  

 

Ž: Fidel Castrol.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Alexandra Sťahelová, 9. trieda 
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 V starovekom Ríme ste za vraždu otca dostali trest smrti. A to taký, že vás zašili do 

vreca s vretenicou, psom a kohútom. 

 Zapaľovač bol vynájdený  skôr ako zápalky. 

 Žraloky zabijú 12 ľudí ročne, ľudia zabijú 11 417 žralokov za hodinu.   

 Mŕtvi ľudia ešte môžu mať husiu kožu. 

 Trest smrti ukrižovaním je stále reálny v Sudáne. 

 Anatidaephobia je podivná fóbia, pri ktorej máte pocit, že vás 
neustále sleduje kačka. 

 Trvá 8 minút a 20 sekúnd, kým dorazí svetlo zo Slnka na našu Zem. 

 Viac živých organizomov sa nachádza v čajovej lyžike pôdy, ako je ľudí na Zemi. 

 Predtým, ako na Zemi vyrástli stromy, bola celá planéta 

pokrytá gigantickými hubami. 

 Za celú históriu ľudstva zomrelo už okolo 100 miliárd ľudí. 

 Leonardo Da Vinci vedel písať jednou rukou a čítať druhou 

zároveň. 

 Dve tretiny ľudí na svete nikdy nevideli sneh. 

 Trvalo by ti 1000 rokov pozrieť každé video na Youtube. 

 Mrazený homár môže po rozmrazení prísť k životu . 

Niečo tak trochu od veci, vydané pod nátlakom. Báli sme sa, aby 
autor neutrpel psychickú ujmu, lebo mu veľmi záležalo, aby jeho 
literárny klenot vyšiel v tlači. Cenzúra mala práve obednú 
prestávku. 

Báseň by Filip / Jesenná depka/ 

Začala sa nám už jeseň, 

našiel som si krásnu pleseň. 

Bola medzi prstáma, 

vyhľadal som lekára. 

Ale ten mal pohľad hmlistý, 

nebol si tým asi istý, 

Teraz som si istý, 

prečo som taký tlstý. /poznámka: vydané po troch rokoch autorovho úsilia/ 

ZAUJÍMAVOSTI 

Marek Ďurfina 9.tr. 

FILIP SLEZÁK 

9.TRIEDA 



 

Netradičné športy

Rope skipping alebo jump rope je skákanie cez švihadlo netradičným, no 

zábavným spôsobom. Je to zábavný, 

zdatnosť, koordináciu tela, prácu v tíme i rytmus, vďaka ktorému sa dostáva do 

popularity u detí i dospelých. Nesie v sebe prvky umenia, aerobicu, tanca, 

gymnastiky, hip hopu i break dancu. Výhodou rope skippingu

posilňuje kondíciu a priaznivo pôsobí na kardiovaskulárny systém je to, že nie je 

stereotypný, pretože  ponúka rôzne štýly rôznej náročnosti.

Ladder Golf (Rebríkový golf) tiež známy ako "Flingy Pongy" je patentovaný 

firmou Ladder Golf, LLC., spoločnosťou sídliacou v meste San Diego, Kalifornia.

Dve golfové loptičky spojené povrazom tvoria tzv. "bola". Táto "bola" sa potom 

hádže na špeciálny rebrík. Rebrík pozostáva z troch vodorovných stupienkov, 

ktoré reprezentujú bodovú hodno

omotali okolo daných stupienkov.

Spracovali: Andrej Maťo, Adam Chňapek

Netradičné športy 

Rope Skipping 

Rope skipping alebo jump rope je skákanie cez švihadlo netradičným, no 

zábavným spôsobom. Je to zábavný, hravý šport rozvíjajúci tvorivosť, pohybovú 

zdatnosť, koordináciu tela, prácu v tíme i rytmus, vďaka ktorému sa dostáva do 

popularity u detí i dospelých. Nesie v sebe prvky umenia, aerobicu, tanca, 

gymnastiky, hip hopu i break dancu. Výhodou rope skippingu okrem toho, že  

posilňuje kondíciu a priaznivo pôsobí na kardiovaskulárny systém je to, že nie je 

stereotypný, pretože  ponúka rôzne štýly rôznej náročnosti.

 

Ladder Golf 

Ladder Golf (Rebríkový golf) tiež známy ako "Flingy Pongy" je patentovaný 

der Golf, LLC., spoločnosťou sídliacou v meste San Diego, Kalifornia.

Dve golfové loptičky spojené povrazom tvoria tzv. "bola". Táto "bola" sa potom 

hádže na špeciálny rebrík. Rebrík pozostáva z troch vodorovných stupienkov, 

ktoré reprezentujú bodovú hodnotu. Podstatou hry je hodiť "bolas" tak aby sa 

omotali okolo daných stupienkov. 

       

Spracovali: Andrej Maťo, Adam Chňapek 
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Rope skipping alebo jump rope je skákanie cez švihadlo netradičným, no 

hravý šport rozvíjajúci tvorivosť, pohybovú 

zdatnosť, koordináciu tela, prácu v tíme i rytmus, vďaka ktorému sa dostáva do 

popularity u detí i dospelých. Nesie v sebe prvky umenia, aerobicu, tanca, 

okrem toho, že  

posilňuje kondíciu a priaznivo pôsobí na kardiovaskulárny systém je to, že nie je 

stereotypný, pretože  ponúka rôzne štýly rôznej náročnosti. 

Ladder Golf (Rebríkový golf) tiež známy ako "Flingy Pongy" je patentovaný 

der Golf, LLC., spoločnosťou sídliacou v meste San Diego, Kalifornia. 

Dve golfové loptičky spojené povrazom tvoria tzv. "bola". Táto "bola" sa potom 

hádže na špeciálny rebrík. Rebrík pozostáva z troch vodorovných stupienkov, 

tu. Podstatou hry je hodiť "bolas" tak aby sa 
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Alex v sedle sedí, 
letáky nám triedi. 
Do fitka si odskočí 
a potom to roztočí. 

 
Filipa nič nebaví, 

čo nás vždy pobaví. 
Niekedy aj exceluje, 
ale viacej rebeluje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domča ľúbi zvieratká, 
správa sa k nim ako matka. 

Niekedy jej ústa ujdú, 
    potrebuje pevnú uzdu. 

Andrej ten je tichý vraj, 
málokedy robí fráj! 

Futbal v triede hráva rád, 
s poriadkom nie je kamarát. 
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Naša telepatka Katka, 
myslí jej to zhladka. 

Kolieska sa rýchlo točia, 
všetci hlúpi od nej bočia. 

 

Vrabec podobá sa hlasnej trúbe, 
do učiteliek si rád rúbe. 

Múdry je jak rádio, 
potrebuje štúdio. 

 
Naša malá Anička, 
to je dobrá dušička. 
Kreslí ako Da Vinci, 
talent v nej len rinčí. 

Lukáško je borec  veľký, 
mieri si to až do telky. 

Počítač je žeravý 
a Lukáško lemravý. 
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Lenka to je žena činu, 
nemá rada angličtinu. 
Všetkým rada pomáha, 
aj keď je to námaha. 

 
Marek, to je poctivec 

a budúci vedec. 
Tiež je to aj výtečník, 

v tom ho neprekoná nik. 

 
Učka  pýta sa Jakuba, 

on sa kuká do blba. 
Žijú s ním pavúky a hady, 

s hrami si vie rady. 

Naša Ema, 
tajná je to žena. 
Aktívna je dosť, 

učiteľkám pre radosť. 
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Barbora sa bifľuje, 
potom ráno stresuje. 

Chce pomáhať chorým ľuďom, 
nerobí to s veľkým kľudom. 

 
Sašulka je krásavica, 
 vychýrená parádnica. 

Raz bude z nej 
účtovníčka, 

starostova pomocníčka. 

Matej chodí s dievčatami, 
aj preto je veľmi známy. 

Kovboj je to taký, 
žien má vždycky mraky. 

Lipina je tanečnica, 
čaká na ňu Lúčnica. 

Logiky má dosť 
a medailí plnú hrsť. 
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Adam, to je veliteľ, 
správa sa jak riaditeľ. 
Jeho srdce patrí lopte, 

nepomôže ani Bakošovej: 

„Nekopte!“ 

 
Naša triedna učiteľka, 

stala sa z nej riaditeľka. 
Má o nás starosť velikú, 

aby sme poznali celú republiku. 
Na výlety nás berie každý rok, 

niekedy nás chytá amok. 
„Omluvenku máte?“ pýta sa, keď zvoní 

zvonec. 
„Nemáme, už netreba! Školy je už koniec!“ 

Sofia je ako misska, 
na škole sa o tom píska. 
Jej cesta je dnes už istá, 

bude z nej dobrý 
gymnazista. 

 
Simona je veľká hviezda, 
aj keď sa to sčasti nezdá. 

Ústa chodia v jednom kuse, 
na hodinách je v mínuse. 

 

Kresby: Anička Popelková 

Texty: deviataci   s pomocou TOP 

slovenčinárky 
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Bezpečne aj cez prázdniny  
Koniec školského roka sa nezadržateľne blíži. A to je jasný signál, že veľa detí spolu s 

rodičmi bude meniť svoje celoročné pôsobisko. Áno, bude sa cestovať na dovolenky, na 

výlety, za oddychom, bude kopec voľna! S tým je však spojená aj nepríjemná skutočnosť – 

väčší nápor na dopravu , nervóznejšie reakcie vodičov, najmä v zápchach a podobne. 

 Preto sme sa v rámci predmetu Dopravná výchova 27.mája 2015 vybrali zmapovať 

dodržiavanie predpisov cestnej premávky v našej obci. Mali sme 3 stanovištia, na ktorých sme 

pozorovali prechádzajúcich vodičov, ako reagujú na prechádzanie chodcov cez prechod a ako 

rešpektujú povolenú maximálnu rýchlosť a dopravné značky. 

Naše stanovištia boli pri parku – cez prechod pre chodcov sa prechádzalo jednotlivo alebo v 

skupinkách 14-krát, pričom len polovica vodičov zastala a umožnila prejdenie na druhú 

stranu; z 10 automobilov, ktoré prichádzali smerom do dediny, prekročilo povolenú rýchlosť 

až 6 vodičov a podľa miestneho radaru bola najvyššia rýchlosť 64 km/hod.  a tretím 

stanovišťom bola dopravná značka STOP, daj prednosť v jazde, cez ktorú prechádzal len 

jeden vodič, ale ani ten ju nerešpektoval. 

 Čo teda vyplýva z toho nášho malého prieskumu? Chodec je najzraniteľnejšou 

súčasťou dopravnej situácie a 

preto musí vo zvýšenej miere 

dbať na svoju bezpečnosť. Nikdy 

netreba zbytočne riskovať a cez 

prechod prechádzať až vtedy, keď 

je jasné, že nás vodič púšťa( a nie 

zisťovať, aké dobré má brzdy 

☺). Nezabúdať na reflexné prvky 

na oblečení, pri zníženej 

viditeľnosti to má byť úplná 

samozrejmosť. Mnohí budú 

využívať na jazdu aj svoj bicykel, 

treba si skontrolovať, či sú funkčné všetky jeho základné časti, chrániť hlavu prilbou a 

môžeme využiť aj chrániče rúk a nôh. 

 A aby prázdniny boli naozaj dňami radosti, oddychu a dobrej nálady pamätajme, že 

najspoľahlivejšími ochrancami nášho zdravia sme my sami. Spracoval: Daniel Varga 



 

Leto sa blíži a už uvažujete, ako sa pri rôznych príležitostiach oblečiete? To, že 

sa počas tohto ročného obdobia nosia kvetinové vzory a žiarivé výrazné farby, 

je samozrejmé. Ale nemusíte sa báť ani zvieracích motívov. V tomto oblečení 

zaručene zažiarite! 

Pre dievčatá:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre chlapcov: 

 

Tipy na outfity 
blíži a už uvažujete, ako sa pri rôznych príležitostiach oblečiete? To, že 

sa počas tohto ročného obdobia nosia kvetinové vzory a žiarivé výrazné farby, 

je samozrejmé. Ale nemusíte sa báť ani zvieracích motívov. V tomto oblečení 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Test 
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sa počas tohto ročného obdobia nosia kvetinové vzory a žiarivé výrazné farby, 

je samozrejmé. Ale nemusíte sa báť ani zvieracích motívov. V tomto oblečení 
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Si romantická, bláznivá, túžiaca po láske alebo typický „domased“? Daj si 
test! 

1. Prázdniny máš pred sebou. Ako ich stráviš?  

A/ Vychutnám si more, slnko, horúci piesok... 

B/ Vymetiem s partiou všetky diskotéky v meste!  

C/ Pôjdem niekam s rodičmi. 

D/ Asi ostanem doma... 

 

2. Na zajtra si už naučená. Ako stráviš 

popoludnie?  

A/ Zorganizujem nejaké romantické stretnutie.  

B/ Idem za kamoškami, nech je sranda. 

C/ V posteli si prečítam knižku alebo si kuknem film.  

D/ Pomôžem rodičom. 

 

3. Priateľ ťa pozval na víkend a ty si môžeš vybrať, kam pôjdete.  

A/ Jeho chatka pri jazere bude to pravé!  

B/ Pôjdeme na výlet na jeho motorke. 

C/ K mojej babke na dedinu... 

D/ Ostaneme doma, to bude najlepšie. 

 

4. Ako si predstavuješ ideálne večery v tvojom budúcom živote? 

A/ Na pláži by som pozorovala západ slnka... 

B/ Diskotéky v nočných kluboch! 

C/ Asi nad učebnicou, chcem si urobiť nejakú výšku... 

D/ Film a potom spať! 

 

5. Ktorý deň je skvelý a súčasne dobre využitý?  

A/ Určite taký, kedy by som cestovala!  

B/ Keby som špehovala bývalého profesora! 

C/ Relax, relax, relax...  

D/ Keď si urobím poriadok v cédečkach. 

Vyhodnotenie: 

Najviac odpovedí „A“: Si aktívna baba, nerada sa nudíš, máš romantickú 

povahu a snívať tvojimi očami je úžasné! 

Najviac odpovedí „B“: Si „crazy girl“. Typické dievča, ktoré chce byť „cool“. 

Pozor však, aby ťa nemuseli často chladiť! 

Najviac odpovedí „C“: Si malé dievčatko svojich rodičov, tichá myška túžiaca 

po láske... 

Najviac odpovedí „D“: Si typ „gazdinky“. Šetrná, úsporná, rada upratuješ... 

Niekedy sa však môžeš aj vyblázniť!     Spracovala: Sofia, Simona a Sašulka 
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Dojmy z filmu „SPONGEBOB VO 

FILME: Huba na suchu“, 

ktorý sme si pozreli v Cinemas Mlyny pri príležitosti 

MDD. 

2.trieda 

„Páčilo sa nám to!“ 

„Páčilo sa mi, ako sa premenili na super hrdinov.“ 

„Loď na kolieskach bola super.“ 

3.trieda 

Dievčatá : 

„Bolo to kreslené a vo vode , preto sa nám to páčilo.“ 

Chlapci: 

„Tiež sa nám to páčilo , lebo to bolo akčné a vtipné.“ 

6.trieda 

„Nemalo to hlavu ani pätu.“ 

„Pre nás to bolo trošku nudné.“ 

8.trieda  

Chlapci: 

„ Tento film je dokonalý. Ku šťastiu ôsmaka chýba pozrieť si ho.  

Doporučujeme!“ 

Dievčatá: 

„Moc nás to nebavilo.“ 

9.trieda 

„Tento film bol vybraný 

deťom, ale keďže my už sme 

skoro dospelí, nudilo nás to, 

my sme iný level detí. Sme 

radi, že sa to našim menším 

spolužiakom (celému prvému 

stupňu) páčilo. 

 Spracovali: Domča a Lipina 
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Niečo pre najmenších 
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PRE NAJMENŠÍCH 

Nájdi na obrázkoch 5 rozdielov 

 

 

 
Lenka Kalivodová 
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Rozhovor s pani učiteľkou 

Mgr.  Miriamou Bírovou 

  

 

„Dobrý deň pani učiteľka. Mohli by sme Vám položiť zopár otázok?“ 

Ako sa Vám páči na našej škole? 

„Páči sa mi tu, pretože som sem chodila ako malá a cítim sa tu ako 

doma.“ 

Aký predmet učíte?   

„Učím len anglický jazyk.“ 

Kde ste chodili na vysokú školu? 

„Na UKF v Nitre.“ 

Prečo ste si vybrali povolanie učiteľka?  

Vždy ste chceli byť učiteľkou? 

„Vždy nie, ale postupom času som 

zistila, že by ma to bavilo.“ 

Aká je Vaša obľúbená farba? 

„Žltá.“  

Aké je Vaše obľúbené jedlo a hudba? 

„Zjem všetko, okrem kelu . A mám rada slovenskú hudbu.“ 

„Ďakujeme za rozhovor a prajeme Vám veľa úspechov vo Vašej práci!“ 

 

 

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                   

Pripravili: 

 Lenka Kalivodová 

Ema Ďurfinová 
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Rozmýšľal som ,čo by bolo, keby 
sme tu neboli,  
 kto by tvoril tieto slohy, 
 kto by spieval pre mnohých.  
Chcelo by to hymnu ,nech iba 
nestojíš, 
 nech tie intrigy už nehnojíš. 
 Postaviť sa na nohy,  
na neprajníkov maj parohy, 
 nikdy neviš, kedy koho vytočíš. 
 

No neni to skvelé, pokiaľ chceš mať 
namakaný  disney land, 
 či tancuješ, rappuješ alebo maluješ, 
 alebo či spievaš, cvičíš a hejterov len 
fackuješ,  
veď ty iba mudruješ,. 
 Na hubu kopukrát  sa vytrepeš.  
 

Je mi jedno, jak to urobíš, 
 splň  si svoj  sen, nech sa 
len tak nezložíš. 
 Či už študuješ, alebo sa 
sťahuješ a pakuješ,  
 chceš jednoducho odísť 
preč,  
kľudne odíď, splň si tam 
svoj sen,  
sprav  to jak chceš, 
 hlavne si ho sprav a 
nepýtaj odo mňa keš.  
 

Ma- ma makaj,nech 
neskončíš s premrhaným 
talentom, 
ma- ma makaj ,na konci si 
spravíš mimino, 
 ma- ma makaj, nech neni z 
teba dilino!  
 
 

Ukážka z tvorby Martina MOMA Malagyiho 
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