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POZOR, POZOR, ELITA ODCHÁDZA !!! 
Dnešným dňom sa motto školy pre deviatakov : 

 „Učiteľ ti môže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš ty sám !“ 

mení:  

„Dnes musíme vystúpiť z dverí základnej školy, aj keď sami nechceme !“ 

 



 

 

Moji milí deviataci, 

Prišiel deň, kedy sa musíme rozísť. Bolo mi s vami veľmi dobre. Vždy som pri vás omladla 

a veľa nových moderných vecí ste ma naučili aj mladícky pohľad na svet. Nikdy ste sa mi 

nesmiali, ak som nerozumela výrazom po anglicky, slangovým výrazom mladých, práci 

s počítačom, vždy ste mi pomohli. Obdivovala som, ale i hnevala sa na vás, keď ste brali 

školský život s recesiou a humorom a ja som chcela, aby ste boli vždy naučení a múdri. 

Nikdy ste nepovedali nie, keď sa konala nejaká školská akcia alebo nejaká práca v triede, 

nacvičovanie divadielok, chuťou i hádkami ste sa pustili do práce a skončila veľmi dobre až 

prekvapujúco. Dokázali ste vždy prekvapiť , v ťažkých chvíľach ste držali spolu, pomáhali si. 

Každý v triede je nezabudnuteľný originál. Devätnásť  deviatakov, ktorí sa  každý deň 

obrusovali. Máme spoločné spomienky, zážitky, na ktoré sa nedá zabudnúť. Dúfam, že si na 

školu, na mňa i na ostatné učiteľky  a učiteľov spomeniete. Želám vám všetko šťastie sveta 

a aby sa vám splnili vaše sny života! V spomienkach zostaneme vždy spolu. Dovidenia! 

                                                                                                           vaša triedna Bakošová 

 

 

 

 

 



 

 



 

 
 

POĎAKOVANIE UČITEĽOM 

Drahí učitelia! 

Dnes je ten deň. Posledný deň školského roka a my tu sme preto, aby sme sa Vám, našim 

učiteľom, poďakovali. Chceme sa Vám poďakovať za Vašu trpezlivosť, ochotu a radosti, ktoré 

ste nám dávali za každé výborne zvládnuté učivo. Stále sa niečo začína a stále sa niečo končí, 

tak aj my uzatvárame týchto deväť rokov strávených v základnej škole, no zároveň začneme 

 novú etapu života na stredných školách. 

Ale ešte skôr, ako naposledy zazvoníme zvoncom a navždy opustíme brány školy, Vám 

všetkým, drahí učitelia, chceme vyjadriť jedno veľké ĎAKUJEME!  

žiaci IX. tr. 

 

ĎAKUJEME VŠETKÝM UČITEĽOM, 

BOLI STE TU S NAMI DEVÄŤ ROKOV,  

OBČAS STE BOLI NAŠÍM MUČITEĽOM. 

NAŠA TRIEDNA,   

PANI UČITEĽKA BAKOŠOVÁ, 

VÁM ĎAKUJEME ZA VEĽA,  

MRZÍ NÁS, 

ŽE STE NA NÁS SEM-TAM URAZENÁ, 

STE NAŠA DRUHÁ MAMA, 

SPOLU SA BAVÍME AKO PRIATELIA 

A KEĎ SA RAZ STRETNEME, 

TAK MI, UŽ VTEDY DÁVNO DOSPEJEME 

A NAŠE DETI VÁS BUDÚ POZNAŤ. 

IM O VÁS POVIEME, 

STE UČITEĽKA AKO ZO SNA 

                                 Martin Momo Malagyi IX. tr. 

 

 

 



 

 
 

 

Rozlúčka 

Už je to deväť rokov, čo sme spolu. 

Milovali aj nenávideli sa navzájom. 

Teraz každý z nás hľadá slobodu... 

Sám si zháňa svoj životný podnájom. 

Stáli sme pri sebe 

ako priatelia... 

Už nebudem chcieť nič po tebe, 

iní mi miesto aj pomoc pridelia. 

Bude to veľký svet, 

vliecť sa z nohy na nohu... 

Ovoniavať nový kvet, 

ochutnať osamelú slobodu. 

No, už je asi čas sa rozdeliť, 

každý môže sám nad sebou rozmýšľať. 

S vami naveky-navždy sa rozlúčiť, 

na triedu a školu nádherne spomínať. 

Tak ešte na záver vám hovorím: ĎAKUJEM! 

Pocit, že niekam patrím je krásny... 

Na školu... 

Na perfektnú triedu s láskou pamätať budem! 

Srdce nám plače, keď odzvoní posledný náš zvonec...  

Toto je koncov-koniec. 

 

Každý koniec... je nový začiatok!                                

Alexandra Zeleňáková IX. tr. 



 

 
 

Čo Vám bude na tohtoročných deviatakoch najviac 

chýbať ? 

P. uč. Bakošová: „Sú to moje neobrúsené diamanty, ktoré mi budú chýbať.“ 

P. uč. Zaujecová: „Vaše vtipy a to, ako viete vždy všetko nadľahčiť. Ste zábavný a dobrý 

kolektív. Najviac mi asi bude chýbať to, že som do vašej triedy vždy chodila učiť rada.“ 

P. uč. Mráziková: „Bude mi na vás chýbať asi všetko, bude mi smutno, pretože takíto 

deviataci asi už nebudú.“ 

P. uč. Balážová: „Slúchadlá do uší, Ďurfinove vtipy a Malagyiho ninjovia.“ 

P. uč. Németh: „Technická výchova.“ 

P. uč. Zúziková: „Na hodinách informatiky ste boli vždy online a offline zároveň.“ 

P. uč. Varga: „Báli ste sa tretej svetovej, tak ste počúvali.“ 

P. uč. Brisuda: „Vaša zodpovednosť a úprimnosť.“ 

P. uč. Dreninová: „Všetci, všetko, pretože vy ste moja srdcová záležitosť. Však som vás 

učila štyri roky!“ 

P. uč. Medeková: „Zapálenosť pre telesnú výchovu aj bez úborov.“ 

P. uč. Mušáková: „Spoločný váš spev ľudových piesní.“  

P. uč. Peniašková: „Neučila som vás, ale s úsmevom sme sa stretávali na chodbe.“ 

P. riad. Líbalová: „Budete nám všetkým chýbať, vytvorili sme si k vám za tie roky citový 

vzťah. Bude mi chýbať vaša kamarátskosť a dôvera.“ 

P. zast. Masárová: „Vaša ochota pomáhať pri akciách a vaše znalosti s elektronikou.“ 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Rozhovor s pánom učiteľom Némethom 

 Ako sa Vám páči na našej škole ? 
 Zatiaľ som spokojný. Žiaci aj kolegovia sú príjemní. 
 Čo si myslíte o práci žiakov ? 
 Myslím, že sú ako dospelí, takmer vždy si plnia povinnosti, ale občas sú aj takí, ktorí by 

sa stále iba hrali a neuvedomujú si,  že škola im poskytuje vedomosti, zručnosti, 
návyky, ktoré budú môcť využiť ako úspešní ľudia a to takmer zadarmo. 

 Kde ste pôsobili predtým, ako ste prišli do Jarku? 
 Učil som na 8- ročnom gymnáziu, strednej odbornej škole a základnej škole. 
 Aké sú Vaše obľúbené vyučujúce predmety? 
 Študoval som slovenský jazyk a literatúru, ale rád učím aj občiansku náuku a výchovu 

umením. 
 Aké máte záľuby? 
 Literatúra, divadlo a šport. 
 Čo si myslíte o Vám pridelenej 5. triede? 
 Veľmi živí, stále ešte trocha detskí, ale myslím, že sa s nimi bude dať niečo urobiť. 

 



 

 
 

Rozhovor s pani učiteľkou Zúzikovou 

 Ako sa Vám páči na našej škole? 
 Veľmi, sú tu výborní kolegovia a žiaci. 
 Čo si myslíte o práci žiakov? 
 Dobrá práca a niektorí zlepšiť domácu prípravu. 
 Kde ste pôsobili pre tým, ako ste prišli do Jarku? 
 Na Gymnáziu Golianova 68. 
 Aké sú vaše obľúbené vyučujúce predmety? 
 Matematika a informatika. 
 Aké máte záľuby? 
 Knihy , hudba a výlety. 
 Máte nejaké domáce zviera? 
 Áno, mám psa. Volá sa Rasty. 
 Čo by ste zmenili na našej škole? 
 Nič. 

 

Rozhovor s pani učiteľkou Balážovou 
 Ako sa Vám páči na našej škole? 

 Úžasne. 

 Čo si myslíte o práci žiakov? 

 Mohli by sa viac snažiť. 

 Kde ste pôsobili predtým, ako ste prišli do Jarku? 

 Gymnázium Golianova 68. 

 Aké sú Vaše obľúbené vyučujúce predmety? 

 Chémia. 

 Aké máte záľuby? 

 Hudba, čítanie... 

 Máte nejaké domáce zviera? 

 Áno, manžel má psa. 

 Čo by ste zmenili na našej škole? 

 Prístup žiakov k učeniu. 

 Čo si myslíte o Vám pridelenej 6. triede? 

 Milí, zlatí, proste deti. 

 



 

 
 

 

Ochrana životného prostredia 

Všetci dobre vieme, že recyklovanie je správne. Hlavne preto, lebo 
neznečisťujeme životné prostredie,  udržujeme našu Zem v dobrom 
stave a čistom prostredí. 

• Hlavnou príčinou znečisťovania sú čierne skládky. Čierne skládky 

môžu mať pre prírodu veľmi zlý vplyv. 

• Podľa zloženia odpadu existujú rôzne riziká pre okolie.  
• Chemikálie môžu poškodiť okolité rastliny a často aj zver.  
• Môžu kontaminovať ovzdušie alebo spodné vody. 
• Vzniknúť môžu  aj rôzne nákazy a parazity, ktoré sa rozširujú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Littering 
• Odpad pohodený pri cestách, vodných tokoch alebo v 

prírode má svoje osobitné pomenovanie – Littering. 
• Ide o odpad, ktorý môže niesť a odhodiť ľudská ruka. 

 

 TrashOut 
• Je to nová mobilná aplikácia, ktorá uľahčuje spôsob 

nahlásenia nelegálnej skládky.  
• Stačí si ju stiahnuť, skládku odfotografovať, prípadne 

pridať k nej nejaký popis a jedným kliknutím odoslať. 
• S fotkou sú odoslané aj GPS súradnice 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

Rozlúčka s Dňom detí 

 

    Ako tak uvažujem, tak sme sa s Dňom detí rozlúčili každý po svojom. 

    Niekto zakončil tento deň nákupom, poriadnym jedlom, či s nádchou ako ja. Popravde neviem, 
komu sa ten výlet páčil a komu nie, ale v našej triede sa páčil každému. Podľa mňa sme my, starší 
žiaci, mohli ísť na exkurziu do Bratislavského hradu. Ale názor väčšiny prevážil, a tak sme išli do 
ZOO. Myslím si, že plavba po Dunaji bol ten najlepší zážitok z celého dňa. Na lodi si niekto zahral 
na Titanic (Saša) a niekto iba obdivoval krásy nášho hlavného mesta. Veľa srandy som si užila so 
svojou skupinou. Budú mi naozaj všetci veľmi chýbať. Veď toto bol náš spoločný predposledný 
výlet pred prázdninami. Myslím si, že tento náš spoločný výlet sme si užili. Počasie sa úplne 
vydarilo, hoci ku koncu výletu aj ono plakalo tak, ako aj my budeme plakať na konci roka. 

   Naše spoločné zážitky by sme si mali zapamätať, síce už ideme každý niekam inam, ale naše 
spoločné spomienky a zážitky idú stále s nami. 

Pavlína Bekéniová IX. tr. 

Medzinárodný deň detí. To je náš deň. Náš už ani nie tak, pretože už nie sme až také deti. 

                       Pre našich rodičov a učiteľov sme deti len vtedy, keď im to vyhovuje. Niekedy, keď potrebujú 

poukázať na to, že by sme mali byť za seba zodpovední, vtedy sme už dospelí. Nehovorím, že my to tiež 

nevyužívame v náš prospech. Keď chceme byť dlhšie vonku s kamošmi, tak máme už 15 rokov, ale keď 

máme robiť niečo, čo sa nám nepáči, tak máme ešte len 15. Teraz sme vo veku, kedy nikto nevie, či sme 

deti alebo dospelí. Napríklad 1.6. si budeme hovoriť, že sme deti asi až do smrti. Zdá sa mi, že školské 

výlety na Dni detí sú čím ďalej tým lepšie. Posledný výlet bol najlepší. Možno to bude aj tým, že sme 

deviataci a začíname si viac uvedomovať, čo tých 9 rokov pre nás znamenalo a znamená. Začíname si viac 

rozumieť, viac sa spolu baviť, zabávať... Neviem, či to je tým, že sa už skoro nič neučíme, ale v poslednom 

čase je v našej triede veľmi dobrá atmosféra. Na výlete v ZOO, keď  sme sa stretli, vedeli sme sa hneď 

začať o niečom rozprávať. Niekedy to tak nebolo. Niekedy sme prešli okolo seba len tak a robili sme sa, že 

sa ani nepoznáme. Aj na lodi bolo super.  

                       Všetci sme si užívali náš posledný spoločný Deň detí, náš posledný výlet s celou „Íreckou“ 

školou. Bude mi to chýbať, myslím si, že každému to tu bude chýbať.   

                                                                 Martina Maťová IX. tr. 

 



 

 
 

 

 

Mám dojem, že v každom z nás drieme kúsok dieťaťa. Slobodného, nevinného, bláznivého 

a predovšetkým nekonečného dieťaťa. Ako som však dospela k tomuto názoru? Včera bol totiž 

dlhoočakávaný Deň detí, kvôli ktorému sa celá škola presunula do Bratislavy.  

Cestovali sme autobusom, v ktorom bolo doslovné teplotné peklo, ale ja si myslím, že sme si tú cestu 

náramne užili. Postáli sme si v zápche, preleteli sme sa nádherne dlhým tunelom a dokonca sme zamávali 

exoticky vyzerajúcim šoférom kamiónov. V Zoo sme okrem zvierat narazili aj na skryté zvieratá v nás. Mám 

pocit, že všetci videli, čo potrebovali. Od objemných dám v úzkych legínach cez oranžové škeriace sa 

orangutany po umelohmotných dinosaurov. Ja som podľa zvukov vychádzajúcich z ich plastových tiel 

usúdila, že majú asi tráviace problémy...  Najviac sme si ale podľa mňa užili plavbu po Dunaji, kde sa opäť 

v každom v nás rozžiarili svetielka spiacich a šťastných detí. 

 Stačilo mi len zavrieť oči, nastaviť tvár proti vetru...a prísahám, že v tej chvíli sme boli všetci 

nekoneční. A tak pre mňa toto nie je koniec všetkých koncov pre Deň detí...toto je ešte iba začiatok, takže ja 

osobne sa s ním NELÚČIM!  

Alexandra Zeleňáková IX. tr. 

            

Tento školský rok je naším posledným na základnej škole. Budúci rok už každý z nás nastúpi na inú strednú 

školu. Od každého jedného budú očakávať viac, než doteraz. Budeme musieť byť zodpovednejší, múdrejší 

a celkovo dospelejší. Keď sa tak nad tým zamýšľam, toto je možno posledný rok, kedy oslavujeme Deň detí 

ako deti. 

Všetci raz musíme dospieť a myslím, že pre nás ten čas už prišiel. Hoci každý – či už dospelý alebo 

batoľa – sme vo svojom vnútri ešte stále deti, niečo sa zmení. Dospieť neznamená, že už sa nikdy nebudeme 

môcť baviť, blázniť, hlasno sa smiať a vymýšľať rôzne hlúposti. Ide len o to, že už budeme schopní prevziať 

za svoj život aspoň trochu zodpovednosti. Náš Deň detí sme oslávili ako sa patrí. Na jeden deň sme opäť 

zabudli na to, čo nám každučký deň v škole opakujú  - že už sme dospelí. I keď už väčšina z nás má pätnásť, 

vykašľali sme sa na všetky obavy z budúcnosti a stali sme sa opäť deťmi. A veru, bol to asi ten najlepší Deň 

detí doposiaľ. 

Viem, že budúci rok už Deň detí nebude taký, ako sme zvyknutí. Ale som rada, že môj posledný bol 

taký skvelý, že naň budem môcť s radosťou spomínať. 

Nikola Paulová IX. tr. 

 



 

 

Ako sa z včely a osy stali najlepšie kamarátky 
Jedného pekného dňa, sa včela a osa vybrali na výlet. Idú ,idú až dôjdu na 
čistinku, kde rástlo veľa kvetov. Hovorí osa včele: ,,Choď nazbierať  trochu 
medu, budeme mať  piknik!“ A tak včela odletela. O päť minút sa ozve čistinkou 
prenikavý krik: „Osáá, poď mi pomôcť, topím sa!“ Keď to osa počula, hneď 
odletela za krikom. Bola tam mláčka, kde zúfalá včela rozhadzovala všetkými 
šiestimi nôžkami. Osa neváhala a odletela na blízke pole. Odtrhla jedno steblo 
trávy a náhlila sa späť. Ponorila steblo trávy do mláčky a včela sa ho 
z posledných síl chytila. Nakoniec  sa jej šťastne podarilo dostať na breh. Vtedy 
povedala včela ose: „Ďakujem ti! Bez teba by som určite neprežila.“ A išli ďalej. 
Ako si tak letia, včele sa zdá, že osa akosi zaostáva. Obrátila sa, a čo nevidí, osa 
sa metá v pavúčej sieti. Pavúk nastrašený žihadlom, ktoré naňho včela mierila, 
spadol a roztrhol sieť. Tak sa včela a osa navzájom zachránili. Odvtedy sú osa 
a včela najlepšie kamarátky. 

 
Pripravila : Anežka Bujdáková žiačka 3.tr. 

 

Išiel vtip, stretol vtip, to je ale vtip. 

Príde Janko zo školy a pýta sa babičky: ,, Babi, a čo má Marienka medzi 
nohami?´´ 
Babka odpovie : ,,Skrinku.“ 
Na druhý deň príde prvá Marienka zo školy a pýta sa babičky: Babi, a čo má 
Janíčko medzi nohami? 
Babka odpovie : ,,Skrinku.“ 
Na tretí deň prídu Janko a Marienka domov spolu a babička sa ich pýta: ,,Kde 
ste boli tak dlho?“ 
Deti dvojhlasne odpovedali: ,,Odomykali sme skrinku s kľúčikom.“ 
 
Choďte do r*** s tými vtipmi o Chuckovi Norissovi! 
Keby to bola pravda ,tak by teraz prišiel ku mne a trieskal by mi hlavu 
o klávesnicu crakjlmno  rjklbp osrkpjlam !:) 
 
Idú dva balóny po púšti a jeden hovorí druhému ,,Pozor, kaktusssss!“ 
Druhý : ,,Kdesssss?“ 
 
 

Pripravila : Nika Sťahelová, žiačka 7.tr. 



 

 

Koncoročný výlet 

Vo štvrtok ráno žiaci 9. a 8. ročníka nešli svojou zvyčajnou cestou na 

zvyčajné miesto, nešli do školy, namiesto toho nasadli do autobusu 

smerujúceho medzi lesnaté hory a trávnaté doliny...  

Cestovali sme na Chatu pod Čertovicou za krásneho počasia a našu cestu 

sprevádzala dobrá nálada. Okrem výdatného spánku sa v autobuse aj spievalo, 

smialo, či debatovalo. Za počúvania hudby sa dalo nádherne vychutnávať 

výhľad na vysoké a prísne stromy, či zvieratká v ohrade. Boli sme plní 

očakávania, ako bude naša chata vyzerať. Keď autobus zastavil asi 30 minút od  

chaty, detí sa zmocnilo nadšenie z toho, že budú odrezaní od ľudského sveta 

a že si môžu ponaťahovať svaly na nohách. Počas nášho pobytu v lesnatých 

horách sme chodili na rôzne zaujímavé túry, čo zabezpečilo, že sme chodili spať 

celkom skoro, a tak naše pani učiteľky mohli mať od nás pokoj... (možno).  

Jedlo, ktoré sa nemohlo z tohto rozprávania vynechať, bolo priam senzačné. 

Pán chatár bol veľmi pohľadný milý človek, ale najmä tolerantný voči našim 

nočným úletom. V prvý deň sme sa išli pozrieť do neďalekej dedinky Vyšná 

Boca, v ktorej stálo veľa krásnych dreveníc s milými obyvateľmi. Na druhý deň 

sme cestovali autobusom do Čierneho Balogu a následne železničkou do 

Vydrovskej doliny. Naša cesta ďalej viedla na náučný chodník, kde sme sa veľa 

dozvedeli. I keď obe túry boli celkom náročné, všetko to stálo za to. Nikto 

nezabudne na dlhú, ale krásnu a poučnú návštevu múzea SNP, po ktorej sme si 

mohli ísť oddýchnuť a poprechádzať sa na Námestie Banskej Bystrice. 

Z výletu sme odchádzali vyčerpaní, ale s dobrým pocitom a zážitkami, na 
ktoré sa nezabúda.                                     Saška Zeleňáková, Nika Paulová, Natália 

Náhlovská,  Maťa Maťová, Hanka Sabová    IX. tr. 

                                                 . 

 



 

 

Falošná kamarátka 
 
Ja a Stela sme boli najlepšie kamarátky. Robili sme spolu všetko. Smiali sa, 
pomáhali sme si, poznali sme sa od škôlky, chodievali sme spolu von, robili sme 
somariny, potajomky sme si kupovali nanuky, cez zimu sme chodievali do 
strašidelnej chaty, do ktorej sme sa dostali, takže sme vypáčili dvere. Ale všetko 
sa zmenilo odvtedy čo Stela odišla na gymnázium v Nitre. Už sme spolu netrávili 
toľko času. Stretávali sme sa len raz alebo dvakrát do týždňa. Boli sme od seba 
čím ďalej tým viac od seba. Možno vám to do mozgu nejde, že ako sa všetko 
môže zmeniť zo sekundy na sekundu, zo dňa na deň ... 
Jedného dňa som zistila, že ma ohovára a že mi robí hanbu pred celou školou. 
Všetko mi pokazila, ale aspoň som zistila, ktorí kamaráti nie sú falošní, ktorí ma 
mali len pre zábavu a na klebety.  
Jedného večera som len tak ležala na posteli s mobilom v ruke a prišla mi 
správa, že moja dobrá kamarátka odchádza, v tom momente so si spomenula 
na naše chvíle, ktoré som prežila so Stelou, že mi len tak z ničoho nič vyhŕkli slzy 
a plakala som. Potom som si s ňou písala prečo a kam pôjde a v tej chvíli som si 
spomenula na jedného chalana, ktorého mám rada, tak som mu šla napísať, 
lebo už dlho nebol prihlásený, tak som teda napísala: „Ahoj!“ stlačila som 
enter, ale vyskočilo mi upozornenie, že táto osoba od vás neprijíma správy, no 
tak to som už začala úplne plakať a prišla mi do izby mama. Tá sa ma spýtala, 
prečo plačem. Nemohla som zahovárať, tak som povedala, že Stela mi všetko 
pokazila, všetko, čo som mala a premýšľala som nad tým celú noc, čo som Stele 
spravila, keď mi takto ubližuje. Neprišla som na nič, a tak som ju vymazala zo 
spomienok aj zo všetkého, čo súviselo s ňou a kašlala som na to. Mám to, čo 
mám a už ma to netrápi, keď jej to robí dobre, nech v tom pokračuje, brániť jej 
nebudem.  
Ponaučenie: nehovorte ... hoci komu všetko, lebo aj keď ho predsa len poznáte, 
celý svoj život neviete, čo sa môže zmeniť a čo všetko na vás môže využiť 
a potom sa z toho zrútite fyzicky aj psychicky.  

                                  Dominika Šimková, žiačka 7. tr.   

                                                                      



 

 

Typy na výlety (Slovensko,Európa) 

Slovensko je nádherná krajina 

plná zaujímavých miest a atrakcií. 

Radi sa s vami o túto nádheru 

v našej  reportáži podelíme. 

Obujte si pohodlnú obuv, 

vyzbrojte sa dobrou náladou 

a poďme spoznávať nové 

a zaujímavé miesta ...:) 

 

Oponický kaštieľ 

Vzdialenosť od Nitry:  26 km  Je 

to kaštieľ, v ktorom sa nachádza 
historická apponyiovská 
knižnica. 

Iné atraktivity v okolí:  Gýmeš, 
Kostoľany pod Tribečom, 
Oponický hrad Pri prehliadke sa 
dozviete aj mnoho iných zaujímavosti, ale to my prezrádzať 
nebudeme. 

Zvero park 

Vzdialenosť od Nitry :64 km 

Na ploche približne 21 ha žije viac ako 30 druhov zvierat. Hlavnou 
dominantou sú losy, no nájdete tu i zvieratá, ktoré voľne žijú v našich 
lesoch, i tie, ktoré tam už nenájdete, alebo žijú v cudzine.  

 

 



 

 

Botanická   záhrada SPU v Nitre 

Vzdialenosť : priamo v Nitre 

 
Botanická záhrada sa nachádza priamo v areáli Slovenskej 
poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Návštevníkom ponúka bohatú 
škálu rastlinných zbierok z rôznych oblastí sveta a priestor na relax a 
oddych. Vo vedeckej oblasti sa zameriava na štúdium. 

Jelenecká gaštanica 

Vzdialenosť : 15 km 

Výlet k romantickým zrúcaninám hradu Gýmeš možno spestriť 
návštevou Jelenskej gaštanice. Vedie k nej zelený turistický chodník. 

Pre poľovníkov a milovníkov prírody bude priaznivá informácia , že sa tu hojne 
vyskytuje diviačia , srnčia a muflonia zver. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

Doprava 

Do Londýna: Pohodlne sa dá prísť autom, 
autobusom, vlakom i lietadlom. Pochopiteľne, že 
návštevníci prichádzajúci z kontinentu, využívajú 
prevažne leteckú dopravu. Pristanú buď na letisku 
Heathrow alebo Gatwick. Z obidvoch letísk sa do 
Londýna dá dostať airbusom alebo vlakom 
(metrom). 
Letenky a autobusy sa nájdu už od 19€  

Pamiatky a atrakcie v Londýne 

Covent Garden 

Buckingham Palace 

Downing Street 

Docklands 

Greenwich 

Houses of Parliament 

Hyde Park 

Madame Tussaud´s 

St. Paul´s Cathedral 

Tower Bridge 

Tower of London 

Piccadilly Circus 

China Town 

Globe Theatre 

Royal Exchange , IPBritish Airways London Eye 



 

 

VTIPY ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Učiteľka sa pýta 

žiakov na 

slovenčine: 

- Žiaci, som pekná. 

Aký je to čas ?  

 - Minulý...  

- Minulý! 

 

Príde sedemdesiattri ročná 

učiteľka matematiky do 

triedy vyučovať a zisťuje, 

že v nej sedí len jeden žiak. 

Pýta sa ho: 

- A kde je zvyšok? 

A žiak odpovedá: 

- Neviem, ale ja som školník 

a toto je kotolňa! 

 

Pani učiteľka hovorí: 

- Janka, povedz mi dve 

zámená. 

- Kto? Ja? 

- Výborne, máš jednotku. 

 

Malý Jožko 

dostal 

poznámku: 

"Váš syn 

nevedel, kto 

rozbil atóm." 

Otec rozčúlený 

dopísal: 

"Kto ho 

rozbil, ten ho 

rozbil, ale ja 

to platiť 

nebudem!" 

 

Status chlapca na 

Facebooku: 

- Máme matiku a 

nudím sa :/ 

Komentár od 

učiteľa: 

- Poď k tabuli Jožo! 



 

 

 

Niečo proti stresu 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Zaujímavosti 



 

 

OSEMSMEROVKA 

 

 

 



 

 

Filmy (Novinky na teraz) 

 
Názov: Podfukári 2. Dejstvo 

Žáner: Akčný / Komédia / Thriller 

Slovenská premiéra 16.6.2016 (Forum Film Slovakia) 

Obsah: Štyria podfukári (Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco, Lizzy 
Caplan) sa vracajú, aby divákom predviedli ďalšie zo svojich neuveriteľných 
kúskov a opäť posunuli hranice magickej ilúzie do vyššieho levelu. Pred rokom 

sa im podarilo napáliť agentov FBI v štýle Robina Hooda, čím si získali neutíchajúci obdiv 
verejnosti a teraz opäť prišiel čas na spoločné vystúpenie. Jeho príprava bude nesmierne 
náročná – ich cieľom bude tentokrát odhaliť nekalé praktiky mága, ktorý ovláda moderné 
technológie. 

 

Názov: Hľadá sa Dory 

Žáner: Animovaný / Dobrodružný / Komédia / Rodinný 

Slovenská premiéra 16.6.2016 (Saturn) 

Obsah: V animovanej komédii Hľadá sa Dory od štúdií Disney a Pixar sa do kín 
vracia obľúbená modrá rybička Dory. Spokojne si nažíva na korálovom útese s 

priateľmi Nemom, jeho otcom Marlinom a stále trpí výpadkami pamäte. Jedného dňa si však 
z ničoho nič spomenie, že kedysi a kdesi mala a stratila svojich rodičov. Z náhleho impulzu sa 
tak vydáva naprieč oceánom na dobrodružné pátranie s neistým výsledkom. 

Stopy však vedú do prestížneho Morského akvária v Kalifornii. Tam jej musia pomôcť noví 
známi: mrzutá chobotnica Hank, ktorý ušiel zo svojej nádrže a úspešne uniká zriadencom 
akvária, krátkozraká veľryba Destiny a Bailey, samec bieluhy, ktorý sa domnieva, že trpí 
poruchou echolokácie. 

Pri pátraní v akváriu spoločne zistia, že svojich blízkych máme najradšej práve kvôli ich 
nedostatkom a že priateľstvo a rodina sú najdôležitejšie na svete.  

 

                                                                



 

 

Niečo na LETO 
 

Jahodová zmrzlina s tvarohom 
 
INGREDIENCIE 

250 g    mäkkého tvarohu 

300 g    jahôd 

180 g    kyslej pochúťkovej smotany 

125 ml  smotana na šľahanie 

100 g    práškového cukru 

1 PL     citrónovej šťavy 

 
POSTUP 

1. 
Jahody očistíme, umyjeme a rozmixujeme na pyré. Všetky ostatné suroviny 

vyšľaháme, vmiešame jahodové pyré a zmes máme hotovú. 

2. 
Prelejeme ju do vhodnej nádoby, uzavrieme ju a vložíme do mrazničky. Zmrzlinu 

každých 30 minút vyberieme a prešľaháme, až pokým nebude vhodne zamrznutá. 

Smoothie 

INGREDIENCIE          

1 šálka malín   

1  šálka jahôd   

1 šálka čiernych ríbezlí 

1 ks banánu 

 voda  

med alebo iné sladidlo  

1 ks ovocného jogurtu 

POSTUP 
Všetko spolu rozmixujeme, ak treba dosladíme, rozriedime vodou, ak je veľmi hustý. 
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