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               30. mája sa na našej škole v  „24-
ke“ uskutočnila súťaž o najlepšieho 
nemčinára.  

Na súťaži sa streli žiaci siedmeho až 
deviateho ročníka aby si vyskúšali svoje 
vedomosti z nemeckého jazyka. Sily si 
zmerali v dvoch súťažných disciplínach. Po 
vyplnení „testu“ s tajničkou nasledoval súboj 

v znalostí slovnej zásoby z rôznych oblastí. 
Na prvom mieste sa umiestnila 

žiačka 8.a triedy Dominika Kleščová, druhé 
miesto obsadil siedmak Marián Balog (7.d) 
a bronzové miesto sa ušlo Dominikovi 
Kubalíkovi zo 7.d. Víťazom blahoželáme! 
    
        Shiruko♥ 
 
 
 
 
 
  
Na našej škole v školskej jedálni sa 19. júna uskutočnil, pod vedením 
pani učiteľky Mgr. Svetlany Duškovej, druhý ročník súťaže Škola 
hľadá Superstar. Všetci finalisti obdržali ceny, a hoci všetci boli 
víťazmi, Superstar môže byť len jedna.... Tohto roku sa ňou stala 
Tamara Kuzemková z 5.c.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 V stredu 27. júna o pätnástej hodine sa vo viacúčelovej sále 
uskutočnila rozlúčková slávnosť deviatakov. Po tejto oficiálnej časti, 
kedy mal príhovor pán riaditeľ školy, pán primátor i zástupca z radu 
deviatakov a deviataci si prebrali z rúk triednych učiteľov kvietok a 
zapísali sa do pamätnej knihy, sa v budove školy, kde sa „predviedli“ 
v plnej kráse.  
 V škole totiž pokračoval program, ktorý vytvorili samotní 
deviataci.  Nechcem zase vychvaľovať deviatakov ale sú 
perfektní...teda tí už minuloročný...teda deviataci roku 
2006/2007...dúfam, že chápete...keď nie, nevadí. No...dostaneme sa 
k pointe, nebojte sa. Deviataci poctivo a tvrdo pracovali na programe, 
ktorý sa vydaril, už ako bolo napísané P*E*R*F*E*K*T*N*E* !!! 
 Program začal Labutím jazerom...Chlapčenským labutím 
jazerom...P 
 Potom sa na scéne objavila moderátorka celého programu- 
ježibaba. Celá rozhorčená vyšla a sťažovala sa na labute a na 
Komisiu na ochranu prírody, že vraj jej prišla pripomienka, že „bars 
šmerdzí“. Neskôr nasledovala módna prehliadka, po nej Bailando 
a odovzdávanie „básničiek“. Kúštik nezvyčajných básničiek.  
Básničky vystriedal tanček...a po ňom...zlatá bodka programu.... 
Pieseň...Mnohým už známa pieseň, ktorú deviataci vyvreskovali deň 
pred vysvedčením a ešte, žeby nebolo málo aj na „amfičku“  si ju 
pekne krásne zaspievali... 
 Potom už nasledovala diskotéka, kde hrala živá hudba a DJ... aký, 
to Vám povedať neviem, len viem, že to bol DJ... 
To by bolo asi tak všetko...  
 
 
 

 
 
„Poznáte svojich triednych učiteľov?“ Tak takto znela otázka 
v uplynulých, ale aj v tomto čísle nášho časopisu. Vypytovali sme sa 
deviatakov, či poznajú svojich triednych učiteľov...veď viete, boli 
spolu  4 roky...mali by sa poznať...a či sa naozaj aj poznajú, zistíte to 
samy.... 
Tentoraz sme si zobrali na mušku pani triednu učiteľku deviatej cé a 
jej triedu... veď už iba táto trieda nám zostala „na zozname“. Tak teda 
ako pozná trieda 9.c svoju triednu učiteľku Mgr. Beatu Šenitkovú? 
 
Šk.Reflex: Aká je Vaša obľúbená farba? 
P. uč. B. Šenitková: V dome - zelená, moja - fialová. 
9.c: Zelená. 
 
 
ŠR: Aký je Váš obľúbený film?  
P. uč. B. Šenitková: Piano. 
9.c:  Titanic.  
 
 
 

ŠR: Aká je Vaša obľúbená kniha? 
P. uč. B. Šenitková: Z detstva - Koleso na streche a zo 
súčasnosti: Charles Bukowski: všetky doteraz prečítané, najviac-
Hollywood 

9.c: English grammar.  
 
ŠR: Máte obľúbenú skupinu, speváka alebo speváčku? 
P. uč. B. Šenitková: Skupinu: Red Hot Chilli Peppers, spevák: 
Peter Cmorík, speváčky: Christina Aguilera,  Madonna, Cheryl 
Crow 
9.c: Cmorík, Betthowen :o) 



 
ŠR: Máte obľúbené jedlo?  
P. uč. B. Šenitková:  Pirohy s lekvárom, čína, pizza. 
9.c: Lazane. 
 
ŠR: Mali ste na škole obľúbený predmet? A aký to bol? 
P. uč. B. Šenitková: Na  ZŠ dejepis a slovina. 
9.c: Angličtina, hudobná. 
  
ŠR: Koľko tried ste dotiahli do konca?  
P. uč. B. Šenitková: Toto je moja prvá trieda, ktorú som 
dotiahla do konca. 
9.c: 1-krát.  
 
ŠR: Aká bola Vaša najobľúbenejšia trieda? 
P. uč. B. Šenitková: Toto je moja najobľúbenejšia trieda 
9.c:  9.c – my. Kto iný? 
 
ŠR: Čo myslíte, na koľko správnych odpovedí sa „zmôže“  Vaša 
trieda? 
P. uč. B. Šenitková: Ani jedna nebude správna odpoveď. 
9.b: Všetky 
 
 
Tak...9.c sa ako-tak pozná svoju triednu...No...a teraz také 
zhrnutie...kto pozná svoju triednu najlepšie? No predsa 9.b...kto je na 
druhom mieste? No predsa 9.c...a hádajte na ktorom mieste skončila 
9.a? No...predsa na prvom od konca... Bravóóóóó! Potlesk 
a autogramy až na letisku....to by bolo asi tak všetko... 
 
 

 
 
Olympiáda 
 
Olympijský oheň horí, 
športovec sa v súboj strojí. 
Gymnastika, šprinty, skoky, 
príprava ich stála roky. 
 
Je to veľká oslava, 
keď favorit vyhráva. 
Maratón a plávanie, 
nie každý sa tam dostane. 
 
Byť fér, to sa veľmi cení, 
ešte viac než byť ocenený. 
Športov všetkých plejáda, 
to je olympiáda. 
 
Lukáš Valovčík, 7.a 
 
Olympiáda 
 
Všetci sú už pripravení, 
na trávniku nastúpení. 
Začína sa veľký deň 
horí už aj pochodeň. 
 
Kriketka už vzduchom letí 
povzbudzujú všetky deti. 
A okolo trávnika 
rýchly bežec uteká. 
 
Každý chce zvíťaziť 
za výhrou sa ženie 
no víťazmi sú všetci 
už za zúčastnenie. 
 
Dominika Kleščová, 8.a 

 
 
 
Olympiáda 
 
Športovať dnes každý chce, 
športu každý rozumie. 
Ku zdraviu nám prispieva 
a náladu rozsieva. 
 
Behať, plávať, skákať vieme, 
športom aj hnev zaženieme. 
Kto športuje a má šport rád, 
zúčastní sa na súťaži „Olympiáda“. 
 
Ivana Holejová, 6.a 
 
 
Volejbal 
 
Dvanásť hráčov, jedna sieť, 
jedna lopta, treba drieť. 
Túto hru môj otec hral, 
nazýva sa volejbal. 
 
Rýchlosť, presnosť treba 
bez toho sa hrať nedá. 
Kto s rozumom nehrá, 
je to jasná prehra. 
 
Na nás nikto nestačí, 
sme najlepší hráči. 
To je ten šport, v ktorom žijem, 
o víťazstvo sa vždy bijem. 
 
T. Varšo 7.b 

 
 



Futbal 
 
Futbal je veľká zábava, 
no nutná je k nemu výbava, 
lopta, chrániče, kopačky a nové dresy,  
pobežíme k víťazstvu ako Messi. 
 
Brankár, obranca, či útočník, 
majú veľkú zodpovednosť, 
na zápas sa teší každý náhradník, 
aby sa naučil novú skúsenosť. 
 
Na víťazstvo sa každý teší, 
lebo keď vyhrajeme, 
tréner nám po zmrzlinu pobeží 
a my ju hneď aj zjeme. 
 
Patrik Mihoč 7.c 
 
Olympiáda 
 
Olympiáda, teplo, pot, 
vyskúšať si to  aj ty poď! 
 
My sme hraví, odvážni, tak poď 
medzi nás, 
všetko sa nám vydarí, veď vieš, že na 
to máš! 
 
A keď sa blíži finále, 
výkriky z tribún ozývajú sa naďalej, 
lebo všetci vedia, 
že o rok sa tu stretneme zas. 
 
Hod kriketkou, beh, či skok, 
takto úspešne skončíme rok. 
 
Michaela Ivančíková, 7.c 
 
 
 
 
 
 

Cesta za medailou 
Keď si dieťa šťastia a z pohybu máš 
radosť, 
na nohy si daj tenisky a vybehni von, 
možnosti máš predsa dosť. 
 
Pohyb to je radosť, krása, 
vyliečiť ním nuda dá sa. 
 
Zrazu zistíš z čista jasna, 
že máš talent, šport ťa baví, 
na rad príde drina, tréning 
už nie len tak zo zábavy. 
 
Aj slzy skropia tvoje líca, 
keď sa nezdar prikvári. 
Viacej snahy, viacej potu  
a úspech sa dostaví. 
 
Určite príde raz chvíľa, keď 
medaila zdobiť bude tvoju hruď. 
Tak nevzdávaj sa len si zakrič: 
„Olympiáda pochválená buď.“ 
Eva Kalafusová 8.d 
 

Olympiáda 
 
Chystá sa veľká paráda. 
Začína školská olympiáda! 
Oblečieme si tepláky, 
to budú zas nerváky. 
 
Skok do diaľky, hod kriketkou. 
Snažíme sa silou všetkou. 
Už aj bežci vyrazili, 
starý rekord pokorili. 
 
Pri štafete pozor dávaj, 
s kolíkom sa nazahrávaj, 
lebo ak ti vypadne, 
štafeta zle dopadne. 
 
Skok do výšky, ťažká vec, 
zdolá dobrý športovec. 
Ale my sa nebojíme, 
veríme, že zvíťazíme. 
 
Aj keby sme nevyhrali, 
pri športe sme pookriali. 
Chceme zdravé telo mať 
a prekážky zdolávať. 
 
Andrea Berešová 8.c 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Olympiáda 
 
A už je tu zas 
ten deň plný krás. 
Každý si rád zašportuje, 
zlé počasie ignoruje. 
 
Rád by každý vyhrával, 
zo stupienka zamával. 
Ale aj keď nevyhrá 
dobrú náladu má. 
 
Keď športovci prichádzajú 
tak tribúny burácajú. 
Každý svojho povzbudzuje 
a iného neľutuje. 
 
Ešte krátky príhovor 
primátora mesta, 
vystúpi na pódium 
a už robí gestá. 
 
Všetko má svoj začiatok, 
no má to aj svoj koniec, 
a to ani nemusí 
zazvoniť nám zvonec. 
 
Jozef Hlaváč 8.d 
 



 
Olympiáda 
 
Blíži sa športová olympiáda, 
v našom meste bude paráda. 
Všetci športovci budú ocenení, 
a získajú pekné ceny. 
 
Každý beží vpred a neotáča sa 
dozadu, 
hravo zvládneme celú olympiádu. 
Každý beží ostošesť, 
cenu pre triedu vyhrať chce hneď. 
 
Aj na tribúnach to všetko žije, 
a každému divákovi hlasno srdce 
bije. 
Každá trieda by olympiádu vyhrať 
chcela, 
lebo všetky triedy láka odmena 
skvelá. 
 
Víťazi už stoja na stupňoch víťazov, 
aj táto olympiáda sa skončila dobre 
a bez úrazov. 
Športová olympiáda sa už skončila, 
nového víťaza školy nám určila. 
 
M. Saxová, 8.b 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Olympijské hry 
 
Päť farebných kruhov 
vždy takú moc majú, 
športovcov na svete 
spolu pospájajú. 
 
Športovci sa všetci zídu,  
oheň sa tak rozhorí, 
pre celý svet v tejto chvíli 
štadión sa otvorí. 
 
Kto za svojou vlajkou kráča, 
pyšný je na svoju zem, 
v duchu sa jej prihovára: 
„Medailu ti doniesť chcem.“ 
 
Vždy pri každej disciplíne 
telom triaška prebehne, 
ach, Bože, daj, nech to pre mňa 
všetko dobre dopadne. 
 
Výkony sú stále vyššie, 
bodíky sa zbierajú, 
každý večer pri súmraku 
medaily nám dávajú. 
 

Z výhry je tu potešenie, 
z porážky je sklamanie, 
no však slzy rýchlo uschnú 
myslením na zlepšenie. 
 
Keď už oheň dohorieva, 
vlajka ďalej putuje, 
veď o ďalšie štyri roky 
stretnutie nám sľubuje. 
 
Krajník Ján, 6.a 
 
 
 
 
 
 
Futbal 
 
Futbal fajn vecička je, 
veľa ľudí to hraje, 
súperov mi rozbijeme, 
celú ligu vyhrajeme. 
 
Maťo z diaľky bombuje, 
vidím loptu v bránke je, 
brankár pesťami do zeme bije, 
tentoraz už jedna – tri je. 
 
Matúš stále fauluje, 
zrazu penalta je, 
Sihi sa už sústreďuje, 
súper zasa rozbehuje. 
 
Súper bombu vypálil, 
Sihi krásne zachytil, 
ten už šťastím poskakuje, 
každý po ňom pokukuje. 
 
O. Ondo 7.b 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Olympiáda 
 
Slnko svieti, krásny čas, 
olympiáda víta nás. 
Žiaci kričia od radosti, 
každý vyhrá dnes sladkosti. 
 
Olympijský oheň žiari, 
každý sa nám z diaľky zdraví. 
Chlapci skáču do diaľky, 
tlieskajú im frajerky. 
 
Jeden skáče cez prekážky, 
druhý s guľou beží vpred. 
Dlhý beh je ale ťažký, 
ale zvládnu, to aj hneď. 
 
Skok do výšky – paráda, 
každý to však nezvláda. 
Každý má svoju disciplínu, 
skok do diaľky, a či inú? 
 
Za nami Olympijsky deň, 
každý získal veľa cien. 
Rekordy sme prelomili, 
s triednou sme to oslávili. 
 
Monika Kováčová, 8.a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olympiáda 
 
Kriketka u vzduchom letí, 
smejú sa už všetky deti, 
výborná je nálada, 
začína olympiáda. 
 
Olympijský oheň horí, 
každý sa s disciplínou morí, 
každý sa v sebe hľadá sily, 
na splnenie disciplíny. 
 
Každý by chcel vyhrať, 
na víťaznom stupni stáť, 
no víťazom každý je, 
kto súťaž absolvuje. 
 
Ak sa všetko nezdarí 
hneď na prvý raz, 
nezúfaj a priprav sa, 
o rok je tu zas. 
 
Andrea Kleščová 6.b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Školská športová olympiáda 
 
Už deň veľký prišiel zas 
ožiaril ma veľký jas. 
Všetci sme už nastúpili 
veľký oheň zapálili 
 
Hymnu všetci zaspievame 
na tribúny posadáme. 
A v tom rozhlas ozve sa, 
prvá súťaž začne sa. 
 
Skákať, behať to je naše 
potom pijem z veľkej fľaše. 
Od únavy zas si sadám, 
na tribúne miesto hľadám. 
 
Výhra bude skoro naša 
už je skoro prázdna fľaša. 
Súťaže sa skončili 
a výsledky hlásili. 
 
Prvé miesto, druhé tiež 
tretie miesto dostaneš. 
Výsledky sú známe, 
možno že tiež vyhraješ. 
 
Druhé miesto vyhrali sme 
prvé miesto prešvihli, 
naša trieda dobrá je, 
výhercom pohár daruje. 
 
Františka Duncová, 8  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Olympiáda  
 
My sme smelí športovci  
prekonáme rekord, 
my sme takí borci, 
beh je pre nás smiechom. 
 
Pre dievčatá je to trošku drina, 
ale skákanie to je vec už iná. 
 
Skáču ako zajace 
majú silné labky, 
veď zvíťaziť sa im chce, 
chlapci sú na ne krátky. 
 
Aj chlapci sú športovci skvelí 
veď všetci chcú byť prví v cieli. 
 
Čas musia mať krátky  
a bežať na plné obrátky. 
 
My držíme spolu 
veď sme jedna trieda, 
športujeme za našu školu, 
hrdá je na nás triedna. 
 
 
Lenka Bodnárová, 



 
 
 
 
 
 
Ovocný šalát “Lenočka“ 
 
Ingrediencie:  5 pomarančov, 3 mandarínky, 2 banány, 3 kiwi, 3 jablká,  

1 sáčok vanilínového cukru, 420 ml bieleho jogurtu,  
1 balenie hrozienka 

Príprava:   Pomaranče, mandarínky, banány, kiwi a jablká pokrájame  
na malé kocky a dáme do väčšej misy. Pridáme hrozienka,  
vanilínový cukor a biely jogurt. Všetko spolu premiešame  
a dáme do chladničky na 20 minút. 

 
Zamilovaná do ovocia 
 
Ingrediencie:  1 ananás , ¼ mlieka , 2 banány ,  500g hrozna,  

1 šľahačka v spreji, postrúhané orechy 
Príprava:   Prichystáme si dva taniere, jednu misku a ingrediencie. 

Dôkladne umyjeme celý ananás a rozkrojíme ho  
na dve polovičky. Každú polovičku potom nakrojíme 
priečne a pozdĺžne tak, aby nám šupka pridržiavala 
kocky ananásovej dužiny. 
 
Umyjeme hrozno a odstraníme z neho stopku, banán 
nakrájame na kolieska a vodný melón na kocky, 
všetko mierne premiešame v miske. 
 
Nakrájaný ananás položíme doprostred taniera  
(na každý tanier jeden ananás) a obsypeme zmiešaným ovocím. 
 
Šľahačkou nakreslíme na ovocie srdiečko a posypeme strúhanými 
mandľami. 
 
Dobrú chuť. 

                                                                                              Saska۞ 
 
 
 
Zdroj: www.recepty.sk 

 
 
 
  

Zhorí všetko čo mám    Desmod  

Intro C  
 
1. CMám tvoj Emilist, Amivraj musíš Gísť.  
 
Zhorí Fvšetko, čo Gmám ak odíAmideš.G  
 
CNič len Emitma, Amiobklopí Gma.  
 
Zhorí Fvšetko, čo Gmám a ty to Amivieš.G  
 

Refrén: 
CChcel som nájsť, záchranný pás.  
 
Ktorý Fudrží Gnás, už nemám Amisíl.G  
 
Tak Cpýtam Emisa, či Amivieš, že Gja,  
 
nie Fsom ten, Gkto to v nás zapáAmilil.G 
 
 
2. Už len púšť, dám prst na spúšť.  
 
Zhorí všetko, čo mám ak odídeš.  
 
Dosť už sĺz, tak zostať skús.  
 
Zhorí všetko, čo mám a ty to vieš.  
 
Refrén 
 
3. Cítim chlad, poslednýkrát.  
 
Zhorí všetko, čo mám ak odídeš.  
 
Nič len tma, obklopí ma.  
 
Zhorí všetko, čo mám a ty to vieš.  
 
2xRefrén  

Zdroj: http://www.akordy.sk/piesen.ltc?interpret=192&piesen=14705 



 
 
 
 
 
 
Téma leta :o) 
 
 
 
- sú pre človeka oveľa nepríjemnejšie ako 
hociktorý iný hmyz.  
 
Vedeli ste, že... 
 
- poznáme vyše 2000 druhov komárov, 
ktoré sú rozšírené od arktických oblastí až 
po trópy.  
- patria do radu dvojkrídlovcov, a to medzi niťotykadlové. 
- larvy niektorých druhov komárov sa vyvíjajú iba v sladkej vode, iné 
zas len v slanej, prípadne v brakickej vode. Liahnu sa z vajíčok, ktoré 
kladú po jednom alebo v rozmanito upevnených zhrkoch na hladinu 
vody. Kladú ich buď do stálych vodných nádrží, alebo do priehlbní 
zaplavených na kratší či dlhší čas vodou. Môžu sa vyvíjať rovnako 
v čistej ako aj v znečistenej vode, v malých i veľkých mlákach . 
Každý druh komára má spravidla dosť vyhranený typ stanovišťa, 
v ktorom žije.  
 
Zhrnutie :o)  
 
Všetci vieme, a nepotrebujeme na to žiadne encyklopédie, že komáre 
(presnejšie komárice) sú veľmi otravné, lebo nám pijú krv a často aj 
nervy (najmä v noci svojím piskľavým poletovaním okolo ucha). 
 
        

Lenka☼ 
 

 
 
 
 

 
 
 
Vítam Vás v novom „okienku  PSOV“ :o), v ktorom sa budeme 
venovať psom a tvorom im podobným (napr. fenkám) :o). Verím,  že 
toto  okienko  Vás  zaujme. Všetci psi (spolu so mnou)  sa na  Vás  
tešíme a spolu  dúfame,  že si  nás  prečítate, haf, haf... 

 
Poľovnícke  psy 
 
Sú také, ktoré sa  uplatňujú  pri love. Do tejto skupiny rátame vodiče, 
stavače a teriéry. K vodičom a duričom patria  také plemena, ako je 
beagle,  basset, írsky wolfhound, škótsky  jelení  pes, anglický chrt 
greyhound  a whippet, t.j. plemená, ktoré vyhľadávajú  korisť 
zrakom, prípadne čuchom.  Medzi  stavače  rátame  zas  plemená, 
ako  je  pointer,  seter,  retrevier  a španiel. Názov  teriérov   je  
odvodený  od  latinského  slova „terra „ (zem) a označoval  kedysi 
psy, ktoré vliezali  za  králikom  a jazvecom  do  nôr. Dnes sa tento  
názov  používa aj pre  väčšie  teriéry.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ruslana☺ 
 



 

 
 
Máme tu leto, a tak namiesto informácii o ďalšej planéte slnečnej 
sústavy sme pre Vás vyhľadali na internete niečo o samotnej hviezde, 
ktorá je stredom slnečnej sústavy, a v tomto období nám prináša 
radosť, ale aj súženie, keď iba pripeká a pripeká... 
 
 

Slnko sa zrodilo takmer pred 5 
miliardami rokov z plynového 
oblaku tvoreného vodíkom, 
héliom a prachom. Vplyvom 
vlastnej gravitácie sa tieto zložky 
zmrštili, čím sa ich teplota zvýšila 
natoľko, že tam začali prebiehať 
jadrové reakcie, ktoré prebiehajú 
dodnes. Je zložené z troch štvrtín 
vodíka a jednej štvrtiny hélia 

(inde sa uvádza 90% vodík 8% hélium). Planéty okolo neho 
udržiava na obežnej dráhe jeho gravitácia. Všetka energia na 
Zemi je zo Slnka, či už to je ropa, uhlie alebo zemný plyn. 
Výnimkou je iba jadrová energia. Je to ku nám najbližšia 
hviezda. Svetlo zo Slnka dorazí na Zem zhruba za osem 
minút. Slnko sa skladá: Z jadra (siaha asi do vzdialenosti 
17500 km od stredu), fotosféri (hrubá asi 400 km), chronosféri 
a koróny. (Koróna -  Slnko obklopuje zdanlivo tenká biela 
plynová a čiastočne prachová vrstva, ktorá v skutočnosti 
dosahuje hrúbku niekoľko miliónov kilometrov.) Každú 
sekundu uvoľňuje do priestoru prúd rýchlych elektricky 
nabitých častíc s celkovou hmotnosťou niekoľkých miliónov 
ton. 
 
Zdroj: http://www.studentske.sk/fyzika/Slnko.htm 
 

Sisha☺ 

 
 
 
 
 
 
Diev ča píše chlapcovi SMS:  Nera ňajkujem, lebo 
myslím na teba. Neobedujem ,lebo myslím na 
teba. Neve čeriam, lebo myslím na teba. Nespím, 
lebo.....( dokončenie v tajničke) 
 
 
 
    1.            

   2.             

    3.             

            

    4.              

5.                 

    6.           

    7.              

    8.          

   9.            

 
 

1.Svadba iná č   
2.Po dni nasleduje .... 
3.Pri ťahuje železné predmety 
4.Uzákonil spisovnú sloven činu spolu so Štúrom 
a Hodžom 
5.Stvrtý mesiac v poradí 
6.Súhlas (bez d ĺžňa) 
7.Založil červený kríž: Henry..... 
8.Zápor po anglicky 
9........lásky čas 
 
 



 
 
 
 
Na začiatku školského roku telefonuje učiteľ otcovi svojho žiaka: 
- Prečo neprišiel váš syn dnes do školy? Je hádam chorý? 
- Nie, ale cez prázdniny tak rozdivel, že sa nám ho ešte nepodarilo chytiť. 
 
Blázon, pred ktorým leží biely papier a ceruzka, sa pýta okoloidúceho druhého 
blázna: 
- Ako sa Ti páči môj nový obraz? 
- ??? 
- Volá sa Kravy na zelenej lúke. 
- Ale ja nevidím nijakú lúku... 
- Lebo kravy spásli všetku trávu...! 
- Dobre, ale kde sú kravy? 
- Videl si už niekedy kravy na lúke bez trávy...? 
 
- Pán doktor, pomôžte mi... - žaluje sa pacient psychiatrovi. - Každý večer, 
keď si ľahnem, začnem robiť tik-tak. 
- Chápem vás. Človeku to musí ísť na nervy... 
- Ale to nie, pán doktor. To by sa ešte dalo vydržať. Horšie je, že každú 
štvrťhodinu robím bim-bam... 
 
Stretli sa dvaja kamaráti: „Jožko, veď ty más jednu topánku čiernu a druhú hnedú!“ 
Vidíš a prestav si, že ešte jeden taký pár mám doma!“ 
 
Stretne nula osmičku a vraví jej: 
- Ty, brďo, teraz letia opasky? 
 
Mladý Indián sa hrabe v ohnisku. Prehrabe ho, fúkne, prihodí pár kamienkov. 
Mama mu vraví: 
- Koľkokrát som ti hovorila, Orlie Pierko, aby si sa nehral s telefónom! 
 
Indián s uchom na vozovke a kolo neho plno turistov: 
Idián: 
- Biely mercedes, automatická prevodovka, kožené sedadlá, ABS! 
Jeden z turistov s úžasom hovorí: 
- To všetko viete a to auto len počujete? 
Idián odpovedá: 
- Nie, práve ma také zrazilo. 
 
 

 
 
   
 

Pozor!!! Brať s rezervou... každý je strojcom svojho osudu... :o)) 
 

Milé moji obet-...éé...chcela som povedať: milí moji čitatelia. Zase ste nahliadli do 
kútika, venovaného Vám a Vašej budúcnosti. Tu sa dozviete čo Vás čaká 
v najbližších dňoch. Tak šup sa do čítania, verte, že budete oslnení mojím 
vnútorným okom... 
 

Kozorožec  22.12. - 20.1.  
Milí kozorožci, tieto prázdniny si užijete srandy. Najprv Vám 
bude poriadne horúco a no a potom Vás schladia susedia, ktorí 
Vám vytopia byt. Super, však?! Veď ušetríte na vstupnom na 
kúpalisko. 
Vodnár 21.1. - 19.2. 
Ja na vašom mieste cez prázdniny nevytiahnem 

ani nos z domu . Že prečo??? No či neviete, že všade na Vás číha 
nebezpečenstvo? Oproti zime Vám nehrozia zlomeniny z 
pošmyknutia sa na klzkom chodníku, no ani v lete nie je chodník 
bezpečný... Keď už idete von, rozhodne si dávajte pozor na ľudí čo 
majú o zopár koliesok viac - teda na tých, čo majú  na nohách 
kolieskové korčule (teda pravda ak to nie ste práve Vy - to by bolo o kúsok 
nebezpečnejšie :o) 

Ryby 20.2 - 20.3 
Ryby, rybky, rybičky... rybám všetkých vekových kategórii teda 
riadne závidíme. Toto leto totiž príde Váš čas. Môžete sa 
neustále máčať vo vode, kúpať sa, čvachtať, 
poprípade tá menšia časť z Vás, ktorá vie 
plávať, tak môže kľudne aj plávať... Určite sa 
toto leto nebudete cítiť ako ryby na suchu. 
Jedine ak Vám vyschne v krku:o), preto popri 

všetkých tých letných radovánkach, nezabudnite dodržiavať pitný 
režim!!! 
Baran 21.3. - 20.4. 
Hej, barani... nespite! I keď letné prázdniny sú veru ako stvorené 
na leňošenie a dlhý spánok, neprepásnite svoju šancu zažiť dobrodružné prázdniny. 
Vyhliadnite si nejakú peknú lúku, či už v lese alebo niekde pri vode, a pokiaľ na 
nej tráva nevyschla, tak si na nej môžete kľudne (nie nebojte sa, zato, že ste barani, 
to ešte neznamená, že si máte na tej tráve pochutnať) postaviť stan.  
 
 



Býk 21.4. - 21. 5. 
Neviem či je to len zahmlenie na mojom vnútornom oku , alebo ste 
naozaj pribrali. Mali by ste s tým niečo urobiť skôr než si toho niekto 
všimne. Váš škrečok za záhadným spôsobom zadusí potom čo ste sa 
uňho snažili vyvolať dávenie dvoma prstami, pretože prehltol váš 
snubný prsteň. Následná náhodná pitva, spojená so zašpinením 
ventilátora odhalí váš omyl v podobe okrúhleho tesnenia.  
 

Blíženci 2.5. - 21.6 
Cez prázdniny Vás očakáva kopec práce. Rodičia si zmysleli, že 
Váš byt, či dom treba dať doporiadku, a tak si toho poriadku veru 
neužijete. Lebo ako to už pri takom veľkom upratovaní býva, 
všade bude neporiadok a vzduchom sa bude šíriť prach a Vy 
budete pomedzi to všetko poletovať... 
 

Rak 22.6. - 22. 7. 
Raky podobne ako ryby budú počas prázdnin vo svojom živle - vo 
vode. Dávajte si hlavne pozor, aby ste sa neutopili, no a to nemyslím 
iba pri tom plávaní vo Vašom živle. Nebezpečenstvo Vám hrozí aj v 
iných tekutinách. Pri pití všetkých tých chladených nápojov si dávajte 
pozor, aby všetko tieklo kam má. Pre istotu majte nablízku kamarátov, 
ktorí Vás pri zabehnutí do nesprávnej dierky s radosťou zbijú po 
chrbte, aby nealko priviedli ihneď na správnu cestu. 
 

Lev 23.7.- 23. 8. 
Milé levíky, my vieme, čo Vás naisto cez tieto prázdniny čaká. 
Tak ako cez každé prázdniny, tak aj počas týchto bude jeden deň 
Váš, iba Váš. Ako tento deň bude vyzerať závisí od Vás a Vašich 
blízkych. Jasné, že myslíme deň Vašich  
narodenín. 
Panna 24.8. - 23.9. 
 

Dnes ráno sa budete snažiť vytlačiť fakt nechutný pupák na 
ľavom líci pri čom oprskáte zrkadlo. Pri jeho následnom čistení 
si porežete ruku. Po neúspešnom pokuse vydezinfikovať ju 50 
rokov starým vínom vám zvláštne zmodrie. Na ceste do 
nemocnice do vás narazí auto idúce v protismere. No a potom sa zobudíte. 

Váhy 24.9. - 23.10. 
Inak prevažne nerozhodné váhy sa tentoraz rýchlo rozhodnú. 
Vzhľadom na nepriaznivú finančnú situáciu Vám ani nič iné 
nezostane, len zostať cez prázdniny doma. Ale je to veru to 
najlepšie rozhodnutie aké ste mohli spraviť, veď už Vás doma 
čaká zaujímavá činnosť. Predsa upratovanie... Ej, ale ste toho 

počas školského roka porozhadzovali... Snáď nájdete aj učebnicu, za ktorú ste na 
koncom júna museli triednej učiteľke zaplatiť. 
 
Škorpión 24.10. - 22.11. 
Pre škorpiónov tu máme jednu radu. Nevyberajte si ako 
miesto strávenia svojich voľných dní žiadne exotické krajiny, 
lebo je možné, že Vás uštipne voľajaký exotický živočích. 
Tým živočíchom nemusí byť len exotický hmyz či had, ale aj 
voľajaký domáci obyvateľ Vášho znamenia. 
 

Strelec 23. 11. - 21. 12. 
Prázdniny si, ako sa zdá, poriadne užívate. Dokonca ste sa 
vybrali kúpať sa a poriadne ste prechladli. Gratulujem Vám, ste 
jeden z mála. Takže namiesto Vášho užívania si tu máte dve 
porcie čaju zdarma. Na ten kupón, ktorý máte priložený v 
dnešných novinách. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Časopis Školský reflex vydávajú členky krúžku Mladý novinár na  ZŠ Strážske. 
Šéfredaktorka: Anežka Mitrová - Athriel☯; Redaktorky:  Paulína Besterciová -
Peja☺; Lenka Bodnárová - Liena☻; Karin Kačmárová - Kaja; Alexandra 
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Sponka, Alžbeta Lipovská - Sisha☺; Alexandra Bartková- Saska۞, Rusová Nikola 
- Ruslana☺; Lenka Tkáčová - Lenka☼; Dominika Holejová- Nikuska; Mária 
Bodnárová - maja Б; Dominika Vasilčíková – Nika, Anton Sivčo – Shiruko♥  
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Technickí poradcovia: Mgr. Peter Majer, Ľuboš Marek 


