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       ...čítanie pod školskou lavicou 

                                                    č.1 november 2014 

 

 

Naše úspechy 

Novinky zo školy 

Vlastná tvorba 

Vtipy  
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Milí žiaci, 

 

v tomto školskom roku sa vám znova prihovárame prostredníctvom 

školského časopisu Dérerka.  

Súčasný redakčný tím, ktorý tohto roku tvoria prevažne žiaci tretieho a 

štvrtého ročníka našej školy, vydáva časopis v trojmesačných intervaloch.  Bude 

trošku iný, ako ste boli zvyknutí po minulé roky, ale dúfame, že všetkých osloví.  

Na tvorbe časopisu sa môže podieľať ktokoľvek – aj pedagógovia našej školy. 

Všetky nápady, príspevky, ale aj pripomienky sú vítané. 

Nájdete v ňom mnoho informácií najmä zo života školy, ale aj niekoľko 

stránok zábavy. Novinkou je zopár súťaží, za vyriešenie ktorých vás čaká sladká 

odmena. 

Tak smelo do čítania a lúštenia!                         

 

Veľa úspechov v tomto školskom roku želá  

 

 

 

tím redaktorov a prispievateľov do školského časopisu 
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Čo sa za posledné mesiace udialo na Dérerke? 

 
 

 

Večerný beh zdravia 

V areáli našej školy sa stretlo 170 

nadšencov behu, aby sa vydali z 

Námestia SNP na 2 000 metrov dlhú 

trať do Zámockého parku. 

Cezpoľný beh 

Chladné ráno 24. 

septembra 2014 privítalo v 

Zámockom parku bežcov 

na okresnom kole 

cezpoľného behu. 

Dérerka bola na Slovane 
O 17. 30 netrpezlivo čakalo 43 detí - 

najmä piatakov a siedmakov - na 

klubový autobus hokejistov pred 

školou. Od DÉRERKY sa žiaci 

odviezli k SLOVNAFT ARÉNE. Tešili 

sa na zápas Slovanu so súperom zo 

Záhrebu. 

Okresná výstava ovocia, zeleniny a 

kvetinové aranžmán 
Deti si s pani učiteľkami a pani 

vychovávateľkami ŠKD pripravili výstavku 

zeleniny, ovocia i vlastných výtvorov. 

V školskej jedálni sa zasa svojimi 

pestovateľskými úspechmi po dlhšej 

prestávke prezentovali záhradkári na 

Okresnej výstave ovocia, zeleniny 

a kvetinových aranžmánov. 

Európsky deň jazykov 
Žiaci 6. a 7. ročníka sa 

vybrali s vyučujúcimi cudzích 

jazykov v piatok 26. 

septembra 2014 do 

Bratislavy, aby sa zúčastnili 

na zaujímavom stretnutí. 

Tento deň je totiž venovaný 

oslave európskych jazykov. 

Pripravím sa na budúce 

povolanie 

Deviataci už intenzívne uvažujú o 

forme ďalšieho štúdia. 

Plavecký výcvik 

Naši druháci sa v tomto týždni 

tešia z vôd Maliny. Niektorí sa 

zoznamujú s vodou v 

bazénoch, skúšajú plávať, 

daktorí sa zdokonaľujú v 

plávaní. 

Stretnutie s históriou - Dr. I. Dérer 

Často používame meno našej školy len tak 

jednoducho: chodím na DÉRERKU. A ani si 

neuvedomujeme, že vyslovujeme časť 

priezviska významnej rodiny žijúcej a 

pôsobiacej v Malackách. Prvé stretnutie s 

históriou bolo určené siedmakom, ôsmakom, 

deviatakom. 

Piataci v Údolí kráľov  

Na jedinečnú cestu do doby egyptských 

faraónov sa vydali žiaci 5. A a 5. B. So svojimi 

triednymi učiteľkami - vyučujúcimi dejepisu. 

Najkrajšie tekvice 

Jeseň rada maľuje. Tmavšie dni presvetľuje 

najmä oranžovou farbou. Prežiarila i vestibul 

našej hlavnej budovy a vyčarovala úsmev i 

údiv na tvárach prichádzajúcich. Na chodbe 

totiž trónili fantastické tekvice. 

Slávnostné otvorenie školského 

roka 

2. september 2014 sme v DÉRERKE 

prežívali sviatočne. S veľkými 

očakávaniami prišlo 82 prváčikov do 

štyroch tried 
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Predstavenie Čert a Káča 
Sálu malackého Kulturního 

domečka zaplnili vo štvrtok 9. 10. 

2014 naši prváci a druháci. 

Spoločne sa zabavili na 

predstavení Čert a Káča divadla 

Clipperton. 

Projekt Erazmus 

V školských rokoch 2014 – 2016 budú žiaci i učitelia zo Základnej školy 

Dr. J. Dérera opäť spolupracovať so zahraničnými kamarátmi a kolegami. 

Spolupráca sa uskutoční v rámci nového medzinárodného programu 

Európskej únie Erasmus+. 

Dopravné ihrisko 

Ani chlad a veterné počasie nezabránili 

našim najmladším žiakom oprieť sa vo 

štvrtok 23. 10. 2014 do kolobežiek, 

peším vybrať sa na cestu po dopravnom 

ihrisku. Na to sa totiž zmenil školský 

dvor. 

Keď jeseň čaruje 

Centrum voľného času v 

Malackách uskutočnilo 

umeleckú súťaž pre deti MŠ, 

ZŠ, ŠKD a CVČ Keď jeseň 

čaruje. Medzi 12 ocenenými 

prácami detí zo základných 

škôl sú štyri výtvory našich 

žiakov. 

Strašidelná Dérerka 

Po štvrtý raz sa naša škola stala miestom 

stretnutia detí z prvého, ba aj druhého 

stupňa, ich rodičov, vyučujúcich. 

Spoločne prežili tmavú hodinku v 

znamení svetielok, svetiel, svetlonosov... 

Malacká X - Malacký kilometer 

Bežecké preteky Malacká X písali 8. 11. 2014 

už svoju 31. kapitolu, no po prvý raz v 

Zámockom parku. 

Akcie prírodovedného krúžku 

Členovia prírodovedného krúžku zažívajú 

mnohé dobrodružstvá a získavajú nové 

poznatky na svojich potulkách prírodou. 

Ako šetriť životné prostredie 

Žiaci 3. a 4. ročníka sa v stredu 12. 

novembra 2014 stali šampiónmi 

udržateľnosti. Firma Henkel realizuje 

projekt, prostredníctvom ktorého si deti 

hravou formou pripomenuli, ako môže 

každý jeden z nás prispieť k zlepšovaniu 

životného prostredia. 

Majstrovstvá školy v šachu 

Sústredenie, napätie na tvárach 

sprevádzalo hráčov kráľovskej hry 

v trinásty novembrový deň. 18 

žiakov otvorilo partie vo 

vzájomných šachových zápasoch. 

Mladé umenie  

V piatok 14. novembra 2014 sa žiaci 7. 

- 9. ročníka vybrali na divadelné 

predstavenia Beneficia Africana a Nos 

Cyranos´s.  

Elektronický deň v IV. A 

Na piatok 14. 11. 2014 si žiaci IV. 

A v spolupráci so svojou 

triednou pani učiteľkou navrhli E - 

deň. Konečne mohli robiť podľa 

príslovia: Zakázané ovocie najviac 

chutí. Vytiahli svoje mobily, tablety 

- a už boli ponorení v inom svete. 

Primárna prevencia v 7. ročníku 

V rámci primárnej prevencie drogových 

závislostí navštívila našich siedmakov vo 

štvrtok 20. novembra 2014 Ing. Ľubica 

Dankovičová z Krajského riaditeľstva 

Policajného zboru v Bratislave. 

 

 

Toto sú len niektoré akcie, ktoré sa uskutočnili v našej škole alebo sa ich žiaci zúčastnili mimo 

školy. Bližšie informácie o všetkých akciách sa dozviete na našej internetovej stránke 

www.dererka.edupage.org 
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Strašidelná Dérerka 

 

Po štvrtý raz sa naša škola stala miestom stretnutia detí z prvého, ba aj druhého stupňa, ich rodičov, 

vyučujúcich. Spoločne prežili tmavú hodinku v znamení svetielok, svetiel, svetlonosov... Mnohí sa odeli do 

čarodejníckych či iných kostýmov, prilepili nos, nafarbili tvár. Všetci sa stretli na školskom dvore, potom spoločne 

s lampiónmi aj lampášikmi prešli Ulicou Ľuda Zúbka, parkom. Na školskom dvore obdivovali svetelnú šou, 

blikajúce tekvice. Deti získali svetielkujúce náramky i sladkú odmenu.  

A preto sme sa rozhodli  opýtať sa našich štvrtákov na tri jednoduché otázočky. 

Pýtali sme sa Adama Krajčíka, Janky Švorcovej a Silvie Oravcovej na otázky: 

• Aký kostým si mal/a oblečený? 

• Aký  kostým sa Ti na Strašidelnej Dérerke páčil najviac?  

• Čo sa Ti páčilo na programe? 

A. K. „Bol na Strašidelnej Dérerke za zombie. Pre mňa najkrajší kostým bol duch. Najviac sa    

           mi páčilo, že sme dostali svietiaci náramok. 

J. Š. „ Ja som žiaden kostým nemala. Najkrajší kostým mala p. uč. Bojanovská, ktorá bola za 

čarodejnicu. Na programe bola najlepšia tanečná šou.” 

S. O. „ Môj kostým bola ježibaba. Kostým, ktorý sa mi najviac páčil bola múmia. Tanečníci  

           boli na programe najlepší.”  

Damián Sobolič, Pavlína Stohlová, 8.C 
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Divadelný fenomén 

 Jeden štvrtkový novembrový večer sa žiaci ôsmej a deviatej triedy vybrali s pani riaditeľkou, pani 

zástupkyňou a inými pani učiteľkami  do Slovenského národného divadla. Išli sme na predstavenie Bál, ktoré bolo 

postavené na motívy poviedok Boženy Slančíkovej-Timravy.  

 Divadelnú hru stvárňovali veľmi známi herci, ktorých možno poznať aj z televízie. Napríklad Táňa Pauhofová, 

Alexander Bárta, Zdena Studenková, Jozef  Vajda, Ľuboš Kostelný, Kamila Magálová či Ján Koleník a ďalší. 

Príbeh sa odohrával v minulom storočí.  Je to príbeh, ktorý sa odohráva v obyčajnom prostredí na bále, v tanečnej 

sále a bufete. Veľkou udalosťou v dedine, je bál, kde sa stretne väčšina obyvateľov.  Vyvíjajú a odohrávajú sa tu 

vzťahy obyčajných ľudí ako je farár, kostolníčka, manželský pár, ožran či dedinské klebetnice.  Medzi hlavné 

postavy príbehu patrí  Milina, dievča čo má nešťastie v láske a bojí sa ,že do konca života sa nevydá. Patrí tam aj 

jej brat farár, ktorý má tesne pred svadbou  a zúčastní sa bálu spolu so snúbenicou. Je tu aj manželský pár , Kata 

a Žovkin, ktorý si doteraz myslel, že je veľmi šťastný, no potom ako Žovkin vypije viac ako má, tak Kata na ňom 

začne vidieť chyby. Je tu aj doktor, ktorému umiera žena.  Samozrejme ako na každej zábave aj na tomto bále 

vznikla skupina pripitých chlapov, ktorí aj pri dramatickejšom deji prinášajú dobrú a zábavnú atmosféru.  Najprv sú 

všetky vzťahy a informácie mierne skryté ,no počas bálu sa všetko poriadne zamotá. Objaví sa tam aj napätia ,keď 

ľudia zistia, že do dediny príde Nemka, manželka Slováka, ktorý zomrel vo vojne a dedina je povinná ju 

zabezpečiť. Sú tu znázornené aj protiklady. Tá najinteligentnejšiu ženu priťahuje ten najväčší gauner.  Na 

pokojnom a zábavnom bále sa odohrajú najprevratnejšie udalosti  v životoch ľudí. Je to vlastne veľmi dramatický 

život ľudí, ktorý je oživený humorným textom. Divadelnú hru a dedinskú atmosféru spestrujú rôzne expresívne 

výrazy. Timrava opísala charaktery a osudy ľudí veľmi drsne,ale s neuveriteľným humorom a sebairóniou. Je to 

príbeh plný humoru, zúfalých životov no aj pravdivých poučení.  

 

NÁZORY ŽIAKOV: 

Môj názor na toto divadlo bol veľmi pozitívny. Vidieť úplne obyčajné životy ľudí a neuveriteľne sa pri tom 

zasmiať. Navyše bolo neskutočne dobré herecké obsadenie, poznala som takmer všetkých hercov.  A obdivujem 

autorku aj režiséra. To musí mať niekto veľmi dobrý nápad, aby niečo takéto sformuloval do divadelnej hry 

a príbehu. Sú tam rôzne postavy a každá má svoj príbeh, no navzájom sa dopĺňajú.  Bolo to veľmi dobré divadelné 

predstavenie a pokojne by som si ho pozrela ešte raz, lebo ma veľmi bavilo. Nielen humorom ale aj dejstvom. 

A odporučila by som ho každému. 

 

Úplná bomba. Super bolo vidieť známych hercov naživo, vidieť herecké výkony aj niekde inde než na obrazovke v 

televízii. Predstavenie bolo o Slovákoch a bolo fajn vidieť ako rozliční ľudia riešia situácie úplne rozlične. A aj keď 

celý príbeh  skončil tak trochu smutnejšie pri predstavení sa veľa smialo a veľa zabávalo. A keby som mala odbočiť 

nie k hercom ale k divákom, tak boli z iných vekových kategórii, našli aj 50-60 roční dôchodcovia,  ale aj 13-14 

roční tínedžeri. Čiže z predstavenia mám veľmi pekný zážitok a ďakujem, že ma tam pani učiteľky zobrali. 

 

Hanka Slobodová, Silvia Sedláčková 8.C 
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Naša Adriana v Gruzínsku 

V októbri tohto roka sa Adriana Vozárová, žiačka V.C triedy, zúčastnila Majstrovstiev Európy v šachu 

v meste Batumi v štáte Gruzínsko. 

Na území dnešného Batumi sa v gréckych časoch nachádzala kolónia Batis. Mesto samotné je známe 

už od 11. storočia, prevažne vďaka svojim opevneniam . Počas stredoveku pripadlo Osmanskej ríši, v 

19. storočí vďaka dohode v San Stefane  Rusku. Počas 1. svetovej vojny tu došlo k povstaniam, ktoré 

nakoniec ukončil vstup tureckých vojsk do mesta, ale onedlho ich vystriedali anglické jednotky. Tie 

však v júli 1920 boli nútené mesto opustiť, a dostalo sa tak do správy menševikom . Boľševici sa tu 

chopili moci za pomoci sovietskej armády v marci 1921. Počas rozpadu ZSSR tu 

došlo na jar roku 1991 k nepokojom; vypukli demonštrácie a prístav bol na protest 

proti prítomnosti sovietskych jednotiek uzavretý. 

Mesto sa nachádza na brehu Čierneho mora s rozlohou 19 kilometrov štvorcových. 

Vďaka ropovodu, vedúcemu z Baku bolo v meste možné vybudovať továrne na 

výrobu chemikálií, rafinérie a ďalšie spracovanie ropných produktov. Počas 

posledných 8 rokov v meste sa investovalo veľa. Bolo rekonštruované centrum, postavili nové luxusné 

budovy (domy, hotely a kasína) a lunapark. Boli posadené nové stromy a pobrežná promenáda bola 

predĺžená o 1 km (celková dĺžka viac ako 5 km). Batumi v lete navštevuje veľa arménskych turistov. 

Mesto má tiež veľa návštevníkov z Ruska. V meste nájdeme botanickú záhradu, delfinárium. 

Najzaujímavejšie fotografie nám Adriana poskytla a my sa s nimi radi podelíme.
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V dňoch 17. 10 - 29. 10 2014 som sa zúčastnila na medzinárodnej šachovej súťaži –

Majstrovstvá Európy v šachu v meste Batumi v štáte Gruzínsko. Súťažila som s dievčatami z 

celej Európy vo vekovej kategórií do 10 rokov. Boli zo štátov: Rusko, Švajčiarsko, 

Gruzínsko, Azerbajdžan, Nemecko, Turecko, Izrael, Taliansko. Súťaž sa konala na 9 kôl. V 

mojej kategórii súťažilo 72 dievčat. Každý deň som sa pripravovala na svoju súperku. Bolo to 

veľmi časovo náročné. Súťaž sa konala v hoteli Sheraton, do ktorého sme sa každodenne 

presúvali z hotela, kde sme bývali. Hotel bol vzdialený asi 20 km, takže sme išli mikrobusom. 

Šofér mikrobusu predvádzal kaskadérske kúsky, vodiči v tejto krajine nedodržiavajú dopravné 

predpisy. Jazda v protismere a na červenú, či večné vytrubovanie bol bežný jav.  

Po každodennej príprave na partiu, bol čas na krátky oddych, potom rýchly obed. Jedlá 

bývali veľmi dobré, ale radi používali korenie. V ponuke bolo miestne ovocie a zelenina.  

Po 3-4 hodinovom boji so súperkou som sa premiestnila do kaviarne oproti hotelu. 

Majitelia boli veľmi milí a dokonca tam bol klavír, na ktorom hral klavirista. Rezervovali nám 

stoly počas celého turnaja. Dokonca nám vyrobili tabuľku so šachovnicou a nápisom 

SLOVAKIA.  

Takto sa opakoval každý deň okrem jedného. Ten sme strávili výletom do prírody. 

Boli sme si pozrieť staroveký kamenný most, videli sme nádherný vodopád. Za mestom je 

život ako na dedine. Majú tu množstvo potulujúcich kravičiek, ktoré sme videli v potoku, na 

cestách a jedna zablúdila aj do mesta, kde sme ju zbadali z autobusu na prechode. Bolo to 

veľmi smiešne. Navštívili sme vináreň, pozreli sme si výrobu vína. Boli sme aj v centre mesta 

Batumi, ktoré má dve časti: modernú, ktorá je bohatšia a historickú, ktorá je chudobnejšia. 

Mesto sme si pozreli z lanovky. Navštívili sme aj delfinárium. Delfíny predviedli fantastické 

akrobatické kúsky. Hotel, v ktorom sme bývali bol pri Čiernom mori, ktoré malo obrovské 

vlny. Po celý čas bolo premenlivé počasie a okolo 20 C , takže sa kúpať nedalo.  

Po ďalších náročných dňoch strávených nad šachovnicou sa celá výprava tešila už domov.  

Po poslednej partii sme sa s kamarátmi a trénerom šli povoziť na obrovské ruské kolo, 

ktoré bolo v modernej časti mesta. Výhľad z výšky 20 metrov bol úžasný Samozrejme že som 

ešte musela stihnúť kúpiť nejaké drobnosti pre mojich kamarátov a rodinu. A čo na záver. 

Cesta lietadlom domov bola v pohode. Skúsenosti a zážitky sú parádne. Ak budem mať 

možnosť ešte niekedy sa zúčastniť na takejto súťaži, tak veľmi rada pôjdem.  

 

Adriana Vozárová  
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Úspechy našich žiakov  

Ešte neprešli ani tri mesiace, ale žiaci našej školy sa snažia bojovať zo všetkých síl, aby 

získali víťazstvo v súťažiach, ktoré sa uskutočnili. 

Takými expertmi sú: 

 Michal Valigurský - získal 2. miesto v okresnom kole v šachu 

 Adriána Vozárová - zúčastnila sa na šachovom turnaji v Gruzínsku 

 Natália Kleštincová a Michal Valigurský - 3. miesto v šachu 

 Matúš Vrabček, Kristína Krajčírová, Petra Stehlíková, Laura Petríková - ocenené výtvory v 

umeleckej súťaži Keď jeseň čaruje 

 basketbalistky ZŠ  - 2. miesto v okresnom kole - Natália Klamová, Miroslava Serbáková, 

Radka Temerová, Nicol Jurkáčková, Lea Libušová, Romana Miháliková, Lucia Halasová, 

Tamara Herdová, Ema Kostková, Lívia Pazúriková, Barbora Kunáková, Pavlína Šajdíková 

 Večerný beh zdravia - 9 žiakov sa postavilo na stupne víťazov - Sebastián Šimon, Filip 

Rummel, Samuel Foltýn, Ema Gáliková, Margaréta Zdražilová, Peter Prokop, Boris 

Beklemdžiev, Barbora Lisá, Samuel Filípek 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

Všetkým 

srdečne 

blahoželáme! 
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Rozhovor s novou pani riaditeľkou 

Katarínou Habovou 

 

V tomto školskom roku sa na našej škole udiali viaceré zmeny. Ale tou 

najdôležitejšou pre nás je zmena riaditeľky. Stala sa ňou naša pani učiteľka slovenského 

jazyka Katarína Habová. Preto sme ju požiadali o pár milých slov. 

 

Prečo ste sa rozhodli stať riaditeľkou? 

Nikdy som si nemyslela, že budem riaditeľkou školy a neprišla som sem viac ako pred 11 

rokmi s takouto ambíciou. Počas práce v tejto škole som si k nej vypestovala vrúcny 

vzťah. Záleží mi na tejto našej Dérerke a práve toto bola cesta, po ktorej asi treba ísť. 

Uvidíme, s kým sa stretnem a s čím sa budem musieť popasovať. 

 

Ako sa teraz cítite v kresle riaditeľky? 

Neisto, cítim zodpovednosť, skôr veľkú zodpovednosť. Nie som však sama, sama by som 

nič nedokázala. Som rada, že mám tím spolupracovníkov, s ktorými kráčame spolu. 

 

Aké máte plány do budúcnosti? 

Chcela by som, aby sa v tejto škole cítili príjemne deti, ale aj tí, čo v nej pracujú. Bola by 

som veľmi rada, keby bola naša škola v budúcnosti vyhľadávaná  pre jej dobré meno, 

kvalitné vzdelávanie a korektný prístup k žiakom. Želám si, aby deťom  boli ponúknuté 

rôzne aktivity, aby sme pomohli nájsť to, čo ich zaujíma, čo ich napĺňa. 

 

Koľko máte času na žiakov teraz na rozdiel od minulého školského roka? 

Čas sa dá vždy nájsť. 

 

Než sa začal školský rok, určite ste mali nejakú predstavu ako budete vykonávať 

funkciu riaditeľky. Splnili sa Vám Vaše očakávania? 

Viac-menej áno! 

 

Čo by ste popriali školskému časopisu? 

Šikovné deti, dobré nápady a zaujímavé čítanie. Pre každého. 

 

Ďakujeme za rozhovor. 
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Rozhovor s novou pani učiteľkou 

Evou Paľkovou 
 

 

Eva Paľková je nová pani učiteľka, ktorá učí malých žiačikov na 1. stupni našej 

školy. Chceli sme sa o nej niečo viac dozvedieť, tak sme jej položili niekoľko 

otázok, na ktoré nám ochotne odpovedala. 
 

1. Prečo ste sa stali učiteľkou? 

Chcela som pracovať s deťmi, to ma bavilo už odmalička. 

2. Čo konkrétne Vás na tejto práci baví? 

Baví ma najmä to, keď vidím, ako sa tie maličké deti za jeden rok naučia čítať, písať a 

počítať. Na začiatku prídu ako nepopísaný papier a ja naň „napíšem“ prvé vedomosti. 

3. Sú dnešné deti iné ako v dobe, keď ste začínali učiť? 

Myslím, že nie. Je to stále rovnaké, len s malými obmenami. Tým, že sa mení doba, menia sa 

aj deti, ale v základe sú rovnaké, čisté nepopísané listy, ktoré pachtia po vedomostiach. 

4. Prečo ste si vybrali práve 1. stupeň základnej školy? 

Prvý stupeň základnej školy som si vybrala preto, lebo radšej pracujem s malými deťmi. Sú 

ešte také bezprostredné, milé. Tým, že rastú, mení sa aj ich povaha a správanie. 

5. Ktorý predmet najradšej učíte? 

Najradšej mám matematiku a informatiku. 

6. A teraz naopak, ktorý predmet neučíte rada? 

Nerada učím hudobnú výchovu. 

7. Čo robíte, keď sú Vaši žiaci zlí? 

Zradím ich maminkám 

 

                                          

                                                                         Ďakujeme za rozhovor.
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Vlastná tvorba  
 

Simona Nikodémová – 4.C  

 

Na ceste je veľká búrka,  

Miško zrazu veľmi žmurká. 

Zaspáva už krásna pieseń,  

Zobudí ju však jeseň.  

 

Tereza Havlová – 4.C  

 

Mamička ma pochváli,  

za všetky moje pochvaly.  

A potom, ako ma pochváli 

Mi dá dva – tri frgály.  

 

Eliana Prsteková – 4.C  

 

Keď sa mi tak páči les,  

išla som tam už aj dnes.  

Pozriem sa ja na ten strom,  

Je dvakrát vyšší ako dom.  

 

Kristína Dávidová – 4.C  

 

Dnes fúkal taký vetrisko,  

že ani Pán Boh to neriskol.  

A nepomáhal dušiam po svete,  

sa vetrisko práve od neho dozvedel.  

 

Adam Štangler– 4.C  

 

Náš havinko Miško,  

spinká v búde tíško.  

Keď na neho zakričím,  

hneď si s ním aj zacvičím.  

   našich žiakov 
 

Richard Foltýnek – 4.C  

 

Postavil som pekný dom 

a vedľa neho zasadil strom.  

Vyrástla na ňom klobása 

Veľká ako slon.  

 

Martina Oravcová – 4.C  

 

Išla som do taxíka,  

bola tam Danuša Dragulová z Maxíka.  

Maxík, to je veľký spis,  

Musela som dostať k nemu list.  

 

Oliver Gelien – 4.C  

 

V mojej malej izbičke 

robím darček mamičke.  

Lepím, strihám, maľujem,  

prekvapenie čarujem.  

 

Linda Sojáková – 4.C  

 

Eniky beniky kliky bé,  

ďateľ hlavou nehýbe.  

Aka fuka funda luka,  

ďateľ ´dobe do klobúka.  

 

Nela Čirková – 4.C  

 

Kráka vrana na streche,  

čo nám zima prinesie?  

Prinesie nám sneh a ľad,  

budeme sa guľovať.  

 



14 
 

Simona Ružová – 4.C  

 

V izbe bola opička,  

nad ňou bola polička.  

Spadla na ňu stolička,  

tak hneď skočila do kríčka.  

 

Filip Váradi – 4.C  

 

Vo veži visí zvon,  

zvoní BIM BAM BOM.  

Všetci sa už zbiehajú,  

na modlitbu večernú.  

 

Matej Pullman – 4.C  

 

Píšem list pre babku.  

Otvorím si obálku,  

list do nej vložím 

a na poštu bežím.  

 

Lukáš Pavle – 4.C  

 

Chytil som rybu,  

urobil som chybu.  

Myslel som si, že ťahám za udicu,  

no ťahal som za hadicu.  

Ryba sa pustila, pod vodou rozmýšľa:  

Prečo som ťahal za hadicu  

a nie za udicu?  

Schmatol som tú potvoru a odniesol ju k moru.  

Lenže som zabudol, že nemá rada slanú vodu. 

 

 

 

  

 

Juraj Osuský – 4.C  

 

Komár tigrí 

Keď doletí komár tigrí, hneď ťa prejde 

smiech,  

poletí hneď do vnútra, chce ti zničiť cech.  

Uštipol už druhú Katku, zlého Martina,  

na našu krajinu lietať začína.  

Dnes zas bude tou korisťou Ondrej a Maja,  

to nám povedala bohyňa Baija.  

Zasa Martin, Katka, Maťko poúčajú nás,  

že vraj je to utekanie celkom vtipný špás.  

A náš komár, zvláštna vec, uteká už preč,  

chce dať Aziatom jeden veľký smeč.  

Pozerá sa cez okno v cudzej krajine,  

či to ešte dokáže zmeniť na iné.  

Rozmýšľa aj nad tým, že bude prezident  

a vojakov si spraví celý regiment.  

Komár blúzky nemá rád, teplo k tomu tiež,  

preto šprintom na Safari s jednou blúzkou bež.  

 

Sofia Krejčová – 4.C  

Na dedovom dvore 

 

Na dedovom dvore,  

je dosť veľké more.  

Nielen také obyčajné,  

je tam zvierat, vecí hojne.  

Dedo chová sliepočky,  

navštevujú ich líštičky.  

Tie sliepočky nesú vajcia,  

nikto im za to nič nevracia.  

Dedo má aj kohúta,  

sliepočky mu asi hovoria tata.  

Sliepočky svoje si veľmi bráni,  

keď mám paličku, tak sa ma stráni.  

Dedo má tiež holúbky,  
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niektoré z nich sú aj matky.  

Ja mám doma podobné more,  

lenže ho nemám na dvore.  

Ja mám andulky, korelu a rozelu,  

doma máme veľkú melu.  

Ich mená sú Erkil, Korelo, Kolonel a Avivo,  

spolu jedia rovnaké krmivo.  

 

 

Svet šťastia 

 

Hľadám miesto 

kde všetci sú si rovní, 

kde všetci vedia všetko isto 

a kde priatelia nepodrážajú si nohy. 

 

Ten svet snáď lepší môže byť 

vzlietnime zo zeme, roztiahnime krídla, 

veď možno tam budeme lepšie žiť, 

aj keď to bude možno len chvíľa. 

 

Prileťme na ten svet, kde bude samá radosť 

stromami nech je posiata celá zem 

pre tie mám ja slabosť, 

a nech všetko vyzerá ako jeden krásny sen. 

 

Smejúci sa ľudia na každom rohu 

pridám sa k nim s úsmevom na tvári 

budem mať náladu dobrú, 

od môjho smútku sa mi pritom uľaví. 

 

Deň čo deň sa šťastne tvárim 

veď skvelí život mám 

so slzami v očiach sa už netrápim, 

nepodlieham depresiám. 

 

Len keby ten svet bol naozaj taký 

plný radosti a lásky 

keby nebol len ukrytý medzi písmenami 

bol by ako splnený sen jasný. 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Dominika Kimličková, 7. A 
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Nela, Bela a víly 
V minulej časti ste čítali o tom ako Nela a Bela išli na Zlatý ostrov do hotela 

Sandiego,  na pláži stretli škriatkov a víly . Kráľovná víl ich zobrala do 

Krajiny zázrakov a teraz rozprávka pokračuje... 

Kráľovná znovu zdvihla ruky a pristáli. Nela a Bela zišli z dúhy. O chvíľu sa rozhliadajú 

a potom sa pýtajú: ,,A kde máte palác?“   

 ,,Vydržte chvíľu, všetko vám ukážem.“  

Kráľovná ich najprv previedla po krajine  a nakoniec im ukázala palác.  

,, A tu je palác!“ povie kráľovná. 

,, No super,“ povie Nela Bele, „ ako tak pozerám, majú tu toho veľa.“ 

 Kráľovná im ukazuje: ,,Tu je moja izba a tam to je kuchyňa, tamtá malá komôrka je moja 

tajná komôrka so sladkosťami. Ak máte na dačo chuť, môžete si ísť dať.“ 

Dievčatá si až v ten moment spomenú, že musia ísť na večeru. Nela štuchne Belu a povie: 

 ,,Bela, musíme ísť domov!“ Bela povie pani kráľovnej,  že musia ísť domov.  

,,Dobre teda ideme,“ povie kráľovná, privolá dúhu a povie dievčatám, aby nastúpili. Ako tak 

idú nad krajinami,Bela sa pýta Nely, kde pristanú. Ona jej povie: ,,Tam, kde sme nastúpili.“ 

Keď pristáli, zjavili sa tam škriatkovia s pánom Mrazivým. 

Pokračovanie nabudúce... 

                     Barbora Lisá, VI.B 
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Niečo z hudobného sveta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ako každý rok, ani tento sa nezaobišiel pri každoročných odovzdávaní cien MTV 

Music Awards. Táto súťaž každý rok odovzdá spevákovi/speváčke či skupine cenu  v 

jednotlivých kategóriách, ktoré sa udeľujú stabilne od roku 1984 na televíznej stanici MTV. 

Sú vysielané na televíznych kanáloch MTV a kanadskej CTV. Voliť sa začína vždy 1. júla. 

Kedysi sa ceny udeľovali vždy v prvý septembrový štvrtok, ale po Teroristických útokoch z 

11. septembra 2001 sa udeľujú o týždeň skôr. Každý rok sa tieto ceny udeľujú v inom meste. 

Tento rok to bolo v  The SSE Hydroaréne v meste Glasgow v Škótsku.  

A vybrala som ešte pár výhercov z tohto roku: 

Cenu najlepšia speváčka dostala Ariana Grande! 

Cenu najlepší spevák dostal Justin Bieber! 

Cenu najlepší fanúšikovia dostala skupina One Direction! 

Cenu nováčika dostala skupina 5 Seconds Of Summer! 

Cenu najlepšia pieseň dostala opäť Ariana Grande s piesňou PROBLEM! 

A cenu za najlepší  výzor alebo „look“ dostala Katy Perry, ktorá vyhrala aj cenu za najlepší 

videoklip! 

 

 

Linda Šaradínová, 8.C 
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A teraz zábava!!!!! 
 

 
 

 

 

Na ďalších stránkach nájdete niekoľko úloh, tajničiek, vtipov. 

 

Môžete súťažiť:) 

 

Pravidlá súťaží: 

 

1. Vyrieš úlohy a tajničky. 

2. Prines riešenie do kabinetu slovenského jazyka na 1. poschodí. 

3. Ukáž riešenie pani učiteľke Štovkovej, Bogdanovej alebo Ferenčíkovej. 

4. Dúfaj, že si medzi prvými troma úspešnými riešiteľmi. 

5. Vyhraj sladkú odmenu. 

Veľa úspechov!  
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Ein schwieriger Kunde 

Kunde:  Ich möchte eine Ansichtskartekaufen. 

Verkäufer: Dort drüben sind sie. 

Kunde:  Wo? 

Verkäufer: Können Sie die Kartennichtsehen? 

Kunde:  Da? 

Verkäufer:  Nein, nicht da. Dort! 

Kunde:  Ah, dort. Jawohl. 

Verkäufer:  Diese Karte zum Beispiel ist doch sehr schön! 

Kunde:  Die? Nein, die gefällt mir über haupt nicht. Die ist so romantisch. So 

fürchterlich romantisch. 

Verkäufer:  Da haben Sieschonrecht. Die ist romantisch, aber das ist doch schön? 

Kunde: Viel zu viele Türme und viel zu viele Stufen. Treppauf, treppab. Man sieht die 

Karte, und schon ist man müde. 

Verkäufer: Oder die? Die ist garnichtromantisch. Die ist knallhart. 

Kunde: Glauben Sie, ich bin blöd? Ein Schussgenügt, und fünf Kinder haben keinen 

Vater mehr.  

Verkäufer:  Sie sind ein schwieriger Kunde. 

Kunde:  Ich bin nicht schwierig, aber Sie haben keine schönen Karten. 

Verkäufer:  Wie gefällt Ihnen diese Karte? Die ist nicht zu romantisch, aber auch nicht 

knallhart. Mir persönlich gefällt sie sehr gut. 

Kunde:  Ihnen persönlich, das kann schonstimmen, aber nicht mir persönlich. Ich 

mussdiese Karte bezahlen und nicht Sie!  

Verkäufer: Dort haben wir auch noch Karten. Gefällt Ihnen diese Karte? 

Kunde:  Nein, gar nicht. Auf dieser Karte sind zu viele Kirchen. 

Verkäufer: Wir haben in unserer Stadt viele Kirchen. 

Kunde: Das ist richtig, aber diese Karte geht an meinen Onkel, und mein Onkel geht 

nicht in die Kirche. 

Verkäufer: Es tut mir leid. Ich habe keine Zeit mehr für Sie. Es stehen so viele Kunden im 

Geschäft und warten. Ihre Wünsche sind viel zu kompliziert. 

Kunde:  Halt, halt! Diese Karte nehme ich. 

Verkäufer:  Endlich. Ich bekomme 50 Pfennig für die Karte. 

Kunde:  Was? Das ist viel zu teuer. Da schreibe ich lieber einen Brief! 

 

Richtig oder falsch? 

1. Der Kunde möchte eine Ansichtskartekaufen. 

2. Der Verkäufer ist sehr höflich und bietet ihm eine schöne Karte an. 

3. Dem Kunden gefällt die Karte, weil sie so romantisch ist. 

4. Der Verkäufer bleibt höflich und geduldig. 

5. Die nächste Karte ist knallhart, und der Kunde kauft sie. 

6. Der Verkäufer holt andere Karten, die ihm persönlich gefallen. 

7. Die dritte Karten mit vielen Kirchen will der Kunde an seinen Onkel schicken. 

8. Der Kunde ist sehr schwierig.  

9. Der Verkäufer hat keine Zeit mehr für den scheierigen Kunden. 

10. Der Kunde kauft zum Schluss seine Karte für Pfennig.  

 

 

 

http://www.francesca.sk/obchod/cid/2/category/pohladnice-vseobecne.xhtml
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Vyriešte tajničku!!  
 

 

 

 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

5.     6.  

 

 

 

 

 

7. 

  

  

   

   

   

  

 

    

       

        

        

     

    

   

  

 

 
1. a young horse. 

2. a creature that spends part of it is life on land and paint in water. 

3. an animal of the sheep family,withhorns and long-haired. 

4. a mouse – like animal which flies, usually at night. 

5. a large African animal with very thick skin living in or near rivers 

6. a type of animal of the rodent family, usually lither reddish-brown 

    or grey,with a large bushy 

7. a small brown prickly-backed animal 
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Zábava s tajničkami 
     

   V lese otvárajú nový bufet. Prvý je medveď, za ním ostatné 

zvieratká. Vtom sa dopredu predbehne zajac. Medveď ho 

vysokým oblúkom sotí naspäť. Keď sa to zopakuje asi tretíkrát, 

zajac hovorí: 

- No nič, ….. ……. (riešenie tajničky) až zajtra. 

 

 
 

 

   4 

 
3                                  7 
 
 

                                                                                                D. Kimličková, 7.A 

 
 

           
 
 
 
 
1. 

 
 
 
2. 

 
 
 
 
 
3. 

 
 

 
 
5.  

 

 
 

  

 
 

    

  
 

   

 
 

   

  
 

  

 
 

  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

                   3.                           

     7. 

1.  4.     5.     6.  

 2.      

       

       

       

      

     

    

   

   

  

 

1. Druhé písmeno abecedy 

2. Mačkovitá šelma aj značka tenisiek 

3. Štát, v ktorom stojí Eiffelova veža 

4. Školský predmet, ktorý sa zaoberá históriou 

5. Hlavné mesto Kanady 
 

1. Dolná končatina 

2. Ďakujem po anglicky 

3. Malé zvieratko, čo lozí po stromoch 

4. Opak dňa 

5. Ľudová múdrosť, ktorá predpovedá 

počasie 

6. Znamienko na odčítanie 

7. Žltá americká rodinka z animovaného  

seriálu 
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Vt ipy  
 
 

Janko príde do školy a učiteľka sa ho pýta: 

- Janko, z čoho máš takú veľkú modrinu na hlave? 

- Ale, uštipla ma osa... 

- No z toho takú veľkú modrinu mať nemôžeš. 

- To mám z toho, že ju chcel ocko zabiť lopatou, ale nestihol.  
 

Pani učiteľka hovorí: 

- Janka, povedz mi dve zámená. 

- Kto? Ja? 

- Výborne, máš jednotku. 

Janko prosí sestru, aby mu požičala svoju fotku. Sestra fotku vyberie a pýta sa ho: 

- Načože ju vlastne potrebuješ? 

- Zajtra máme geografiu a máme doniesť fotku nejakej prírodnej katastrofy! 

Učiteľka vraví Jožkovi:  

- Jožko, vyskloňuj slovo chlieb. 

- Kto? Čo? – Chlieb 
- S kým? S čím? - So salámou 

- Komu? Čomu? - Mne! 

 

-Ako bolo dnes v škole? 

-Dobre, hodina chémie bola zaujímavá. Vybrali sme výbušniny... 

-A čo budete v škole robiť zajtra? 

-V akej škole? 

Mamička oznamuje synčekovi: 

- Jožinko, budúci rok už budeš v druhej triede a to už budeš môcť utierať riad. 

- Tak to radšej prepadnem.Zo žiackej knižky: 

 

Žiak si počas angličtiny uľavil, pričom sme museli triedu na 15 minút opustiť a nestihli sme 

prebrať nové učivo. 
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Toto číslo pre vás pripravili: 

 

Belánik Patrik III.C 

Černý Mário VIII.B  

Králiková Adela III.C  

Kronauerová Laura VI.A  

Sovadinová Adriana IV.A  

Šišoláková Laura III.C  

Zaiček Šimon III.A  

Zeman Alexander III.C  

 

 


