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Úvod 
Vitajte pri ďalšom čísle školského časopisu 

Sobotníček.  

 

Sme radi, ţe ste sa rozhodli prečítať si nás 

znova. Rozhodne nebudete ľutovať. 

Ako v minulom čísle aj v tomto sa dozviete 

ďalšie zaujímavosti zo všelijakých odvetví, 

ako slovenský, nemecký a anglický jazyk či 

geografia. 

Máme pre Vás pripravených mnoţstvo 

článkov z kaţdého súdka. Takţe sa pohodlne 

usaďte a prajeme Vám ničím nerušené 

čítanie.  

(Simí)       
     obrázok:zdroj internet 



Jazykové okienko  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Koleda 

2. Med 

3. Najznámejší  sob s červeným nosom (po  anglicky) 

4. Obraz 

5. Hviezda 

6. Pravda 

7. Veselé .. (napríklad Vianoce) 

8. Ak nespíš, si hore. Ako sa to povie po anglicky? 

9. Snehuliak 

 

 (Simí) 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

       

     

    

    

     

     

       

C A R O L 

H O N E Y 

R U D O L P H 

I M A G E 
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A W A K E 
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Nemecké okienko 

 

 

                                           A, a , a , der Winter, der ist da 

 

                    

                                          A, a, a, der Winter der ist da. 

                                        Herbst und Sommer sind vergangen, 

                                                Winter, der hat angefangen,       

                                                A, a, a, der Winter der ist da.                        (Tom)   
obrázky a text: zdroj internet 
 



Slovenské okienko  

 

Máte problém s rozoznaním predložiek S a Z? 

V tomto článku Vám to vysvetlíme. 

S 

S kým? S čím? 

Ak sa na to pýtame touto otázkou, vždy musíme použiť  

 
 

ZLE: Bol som z kamarátom von. 

DOBRE: Bol som s kamarátom von.  

Pretože: Bol som (S KÝM?) von? 

Z 

Z koho? Z čoho? 

V tomto prípade môže nastať spodobovanie, preto niekedy 
počujeme S, ale nenechajte sa zmiasť. Keď si položíte túto 

otázku, nemôžete sa pomýliť.  

 

ZLE: Tento darček ti dávam s lásky. 

DOBRE: Tento darček ti dávam z lásky. 

Pretože: Dám ti ho (Z ČOHO?). 

 

!POZOR! 
Tieto predložky sa niekedy vokalizujú (taktiež predložky K a V), a to kvôli 

lepšej výslovnosti. Preto sa k nim pridáva samohláska O alebo U,  
napríklad: 

Bol som so psom vonku. 
Tvaroh je zo syra. 

Idem ku kamarátke. 
Mám vo vlasoch sponku. 

(Simí) 



ŠTÁTNE OKIENKO 

SYDNEY 

Mesto Sydney bolo zaloţené 26. januára 1788 ako britská trestanecká kolónia. Britská 

vláda posielala lode s trestancami z preplnených britských väzníc aţ do polovice 19. 

storočia. Rôznorodé obyvateľstvo je výsledkom imigrácie z mnohých iných zemí, čo sa 

odráţa na pulzujúcom mestskom kultúrnom ţivote. Sydney je jedným z 

najvyhľadávanejších turistických miest, a preto je turistika hlavným priemyslom v 

meste. Mesto hostilo letné olympijské hry v roku 2000, čo posilnilo jeho obraz ako bránu 

do Austrálie. Na sever a na juh od mesta sa nachádzajú nádherné pláţe s bielym 

pieskom. Asi najvýznamnejšou stavbou v Sydney je Opera House. Tejto budove sa 

nepodobá ţiadna iná stavba na svete. Jej zrod bol zdĺhavý a zloţitý, keď v roku 1957 

vypísala austrálska vláda medzinárodný architektonický konkurz, ktorý vyhral Jörn 

Utzon. Realizácia stavby trvala plných 16 rokov (1957 – 1973). 

KOŠICE   
Košice sú metropolou východného Slovenska s vyše 240 000 obyvateľmi. Súčasne sú aj 

druhým najväčším mestom na Slovensku. V roku 2013 Košice hostili prestíţny titul 

Európskeho hlavného mesta kultúry. Košice sú centrom celého východného Slovenska. Sú 

významným centrom politického, hospodárskeho, kultúrneho a cirkevného ţivota. Mesto 

je strediskom významných kultúrnych inštitúcií, medzi ktoré patria: Štátne divadlo 

Košice, Štátna filharmónia Košice, Slovenské technické múzeum, Východoslovenské 

múzeum, Východoslovenská galéria a Štátna vedecká kniţnica v Košiciach. Mesto hrá rolu 

v dopravnom prepojení východ - západ, kde tvorí spojnicu medzi západnou a strednou 

Európou na jednej strane a Ukrajinou a Ruskom na druhej strane prostredníctvom 

širokorozchodnej ţelezničnej trate. V Košiciach sa nachádza aj letisko. ( Lili, Nika) 

Foto a text zdroj: Internet 



Súťaţe               Náboj Junior 

28. novembra (piatok) sa na Gymnáziu Kukučínova uskutočnila 

medzinárodná matematicko - fyzikálna súťaţ s názvom Náboj Junior. 

Súťaţili štvorčlenné druţstvá, ktorých sa v Poprade stretlo 25. Náš 

tím v zloţení Michal Findra, Miriam Pitoňáková, Šárka Bezáková a 

Simona Bajtošová sa umiestnil na skvelom prvom mieste v Poprade a 

v celom Česku a Slovensku na 75. mieste. Spolu súťaţilo 389 tímov. 

 

iBobor 

Aj na našej škole si niektorí ţiaci preskúšali svoje vedomosti z 

informatiky. Ţiak z deviateho ročníka Michal Findra sa spolu s 

ďalšími 212 ţiakmi umiestnil na krásnom 1. mieste. 

Anjel Vianoc 

Danielke Zemianekovej z 8.B sa opäť podarilo zabodovať. Tentoraz 

to bolo vo výtvarnej súťaţi Anjel Vianoc 2014 s celoslovenskou 

pôsobnosťou. Na výtvarnom krúţku namaľovala do tejto súťaţe, 

ktorú kaţdoročne organizuje Tatranská galéria v Poprade, prácu s 

názvom Krídla anjela. V piatok 5. decembra si Danka na vernisáţi 

prevzala diplom za 2. miesto v kategórii základných škôl. Srdečne jej 

blahoţeláme a prajeme veľa tvorivosti. 

 

Gratulujeme k výhram a ţeláme mnoho 

ďalších úspechov :) 

 

(Simí) 

 



Úžasné veci 

Tutanchamón   
bol faraón v starovekom Egypte. 

Patrí do 18. dynastie a bol v poradí 
dvanástym faraónom tejto dynastie. 
Vládol pribliţne v rokoch 1333 pred 

Kr. - 1323 pred Kr. 

bol prvý a najstarší egyptský 
panovník, ktorého nevylúpenú hrobku 

objavili archeológovia. „jedinou 
pozoruhodnosťou v jeho živote bolo, že 

zomrel a bol 
pochovaný,“ povedal Howard Carter, 
"Vďaka nemu sme sa dozvedeli mnoho."  

Na trón nastúpil, keď mal osem rokov. 
Kráľom sa stal po Smenchkarem, 

ktorý zomrel za „záhadných“ okolností po necelých desiatich rokoch 
vlády vo veku osemnásť rokov. 

 

Ţiaci druhého stupňa sa zúčastnili exkurzie do Bratislavy, kde sa 
okrem vianočných trhov boli pozrieť aj do Incheby na výstavu 

Tutanchamóna. Bolo to veľmi zaujímavé a plné nových informácií. Ţiaci 
pri vstupe do areálu dostali malé audiozariadenia so slúchadlami, 

z ktorých vychádzal text o exponáte, pri ktorom sa práve 
nachádzali. Program im spestril aj krátky film o objavení 

Tutanchamónovej hrobky Howardom Carterom. KeĎ Carter pozeral 
cez dieru do hrobky, na otázku, čo vidí, odpovedal: "Úţasné veci!“ aj naši 

ţiaci tam videli samé úţasné veci. exkurziu Vrelo odporúčame.  ;) 

(Simí)            
 foto: archív redakcie  

  

 

 



INTERWIEV S KUCHÁROM MILANOM 

KIOVSKÝM 

1. Prečo ste sa rozhodli stať kuchárom? 

p. kuchár Milan: To neviem dodnes.  

2. Čo najradšej varíte? 

p. kuchár  Milan: Nič. 

3. Čo najradšej jete? 

p. kuchár Milan: Ťažko povedať.  

4. Čo si myslíte o plytvaní jedlom? 

p. kuchár Milan: Som z toho smutný.  

5. Ako by ste to zmenili? 

p. kuchár Milan: To sa zmeniť nedá. 

6. Používate svoje vlastné recepty? 

p. kuchár Milan a p. vedúca jedálne: Nie, máme záväzné normy. 

7. V koľkých rokoch ste začali s varením?  

p. kuchár Milan: S varením som začal v 14 rokoch. 

8. Kto Vás k tomu viedol? 

p. kuchár Milan: K vareniu som sa viedol ja sám. 

 

 

Práca kuchárov je veľmi náročná a jedla je v mnohých krajinách 

málo. Preto kolektív školskej jedálne vyzýva žiakov, aby 

NEPLYTVALI JEDLOM!!! Veď len vypestovanie surovín na prípravu 

jedla je veľmi náročné. (Lili, Pia, Nika, Simí) 

 

 

 
 



Advent 

Advent alebo adventné obdobie (z latinského adventus - príchod) je začiatkom 

liturgického roka rímskokatolíckej cirkvi, ktoré tvoria 4 nedele pred sviatkom 

narodenia Jeţiša Krista a obdobie duchovnej prípravy na Vianoce. V teologickom 

zmysle sa advent vyznačuje dvojakým očakávaním – sviatku Narodenia Jeţiša 

Krista a jeho druhého príchodu na konci sveta, ale taktieţ sa nezabúda na osobitnú 

úctu k Jeţišovej Matke, napríklad tzv. rorátnou sv. omšou v dňoch od 16. 
decembra. 

Liturgickou farbou adventu je fialová. 

Advent sa začína 1. adventnou nedeľou, teda nedeľou medzi 27. novembrom a 3. 

decembrom a je zároveň začiatkom cirkevného roka. Končí sa po západe slnka na 

Štedrý večer (vigília sviatku Narodenia Pána). 3. adventná nedeľa sa nazýva 

Gaudete a na rozdiel od ostatných adventných dní tu liturgickou farbou môţe byť 
ruţová. Advent trvá do prvých vešpier zo sviatku Narodenia Pána. 

 

 

 

 

 

 

 

Adventný veniec 

Adventný veniec je veniec so štyrmi sviečkami používaný v advente. Slúži k 
symbolickému odpočítavaniu týždňov do Vianoc, pričom každý týždeň - každú 
nedeľu sa zapaľuje jedna sviečka. 

(dada)             
            
 obrázky a text: zdroj internet 



 

Prosba 

Padá sniežik poľahučky,    

pozakrýva polia, lúčky, 

sadá deťom na líca, 

budeže to sanica. 

Celý kraj sťa striebro svieti.  

Príď, Mikuláš, prosia deti. 

Chytro sadaj na sane, 

v školičke ťa čakáme. 

Ukážeme ti, čo vieme, 

rozprávočky rozpovieme, 

prednesieme pekný verš, 

nakreslíme, čo len chceš. 

Nič to zato, že sme malí, 

statočne sme pracovali. 

Ponáhľaj sa, Mikuláš, 

ponáhľaj sa medzi nás. 

 

Svätý Mikuláš 

Mikuláš sa raduje – 

fujavice zaduje, 

odnesie ho kúsok ďalej,  

prinesie on našej malej 

mandarínky, čokoládu, 

čačky-mačky na parádu,  

všelijaké nové hračky. 

Sníva o nich postojačky. 

Zaduj, víchor! Vločky splaš! 

Nech už je tu Mikuláš! 

Ľavá nôžka, pravá nôžka, 

nakuknem mu do batôžka 

a pomôžem vybaliť. 

Zaplníme celý byt!   (Gabčičí) obrázky a text: zdroj internet 



sviatok sv. mikuláša  
 

 Dňa 6.12. oslavujeme sviatok svätého Mikuláša. Tento deň 

hlavne deti dostávajú darčeky od Mikuláša. No nie každý vie, kto 

vlastne svätý Mikuláš bol.  

 Svätý Mikuláš bol biskupom v Myre. Patrí k svätým, ktorí 

požívajú úctu po celom svete. Svedčia o tom mnohé kostoly a oltáre 

zasvätené jemu. Narodil sa v Patare v Lýcii (Malá Ázia). Doma dostal 

dobrú výchovu. Zachovával pôst. Hovorí sa, že v stredu a piatok jedol 

iba raz, aj to až večer. V meste Myra, ktoré ležalo neďaleko mora, sa 

stal biskupom. Rodičia zomreli, keď bol ešte mladým mužom. Po sebe 

zanechali taký majetok, že Mikuláš sa nemusel báť o svoje živobytie. 

On sa však rozhodol všetko venovať chudobným. Bol známy vďaka 

svojej mimoriadnej zbožnosti, nadšeniu, zázrakom a štedrosti. Zomrel 

v Myre. Pochovali ho v biskupskej katedrále. (Nika) 

 
obrázky a text zdroj: internet 

 



VIANOČNÁ ANKETA 

Ţiaci z 1. stupňa: 

1. Tešíš sa na Vianoce ? 

Dominik Orság:Áno, pretoţe dostanem darčeky. 

Tatiana Šabľová:Áno, pretoţe dostanem darčeky. 

Ema Kubovová:Áno, pretoţe v ten deň mám narodeniny. 

2. Aké darčeky by si si prial dostať na Vianoce ? 

Dominik Orság: Ja by som chcel dostať auto na diaľkové ovládanie,  

X-BOX, lego.  

Tatiana Šabľová: Na Vianoce by som chcela lego Friends a Nerf rebel. 

Ema Kubovová:Veľmi by som si priala dostať psa a "náradie" na maľovanie vlasov. 

3. Čo budeš robiť cez vianočné prázdniny ? 

Dominik Orság: Budem sa guľovať a lyţovať. 

Tatiana Šabľová: Naučím sa lyţovať a budem sa aj sánkovať. 

Ema Kubovová: Pôjdem na preteky a budem doma. 

Ţiaci z 2. stupňa 

1. Čo budeš robiť cez vianočné prázdniny ? 

Laura Krausová: Pôjdem na lyţiarske preteky, budem spať a  

oddychovať.  

Richard Baláţ: Budem si uţívať ţivot. 

Petra Kalafutová: Čítať knihy, oddychovať a zdobiť stromček. 

2. Aké darčeky by si si prial dostať na Vianoce ? 

Laura Krausová: Chcela by som hokejový výstroj, I Phone 6 a bábiku,  

poníka a domček pre Barbie.:) 

Richard Baláţ: Chcel by som auto a vodičák. 

Petra Kalafutová: Knihy, oblečenie, tablet. 

3. Daruješ aj ty niekomu niečo ? 

Laura Krausová: Jasné, ţe áno. 

Richard Baláţ: Nie, nemám peniaze. 

Petra Kalafutová: Áno, určite. 

 

(Lili, Nika, Simí, Pia) obrázky: zdroj internet 

 



Vianočná pošta 
Milí učitelia a milí ţiaci!  

Tento rok sme si pre Vás pripravili 

vianočnú poštu. 
 

Na dolnej chodbe bude 

uloţená škatuľa, do ktorej môţete 

vhadzovať Vaše vianočné pozdravy 

adresované učiteľom, spoluţiakom a 

kamarátom z našej školy.  (Pia) obrázky: zdroj internet 

 

 



Tichá noc 
Tichá noc, svätá noc! 

Všetko spí, všetko sní,      

sám len svätý bdie dôverný pár, 

stráži Dieťatko, nebeský dar. 

Sladký Ježiško spí, sní, 

nebesky tíško spí, sní. 

Tichá noc, svätá noc! 

Anjeli zleteli, 

najprv pastierom podali zvesť, 

ktorá svetom dnes dáva sa niesť: 

Kristus, Spasiteľ je tu, 

Tešiteľ sveta je tu! 

Tichá noc, svätá noc! 

Nežná tvár, lásky žiar 

božsky rozsieva v jasličkách tam: 

bije záchranná hodina nám 

v tvojom zrodení, Boh Syn, 

Ježiško, Láska, Boh Syn!      1.   Silent night, holy night 

  all is calm, all is bright  

 round yon virgin  

   mother and child.  

  Holy infant, so tender and mild,  

   sleep in heavenly peace,  

   sleep in heavenly peace.  

2.     Silent night, holy night,  

  shepherds quake at the sight;  

      glories stream from heaven afar,  

   heavenly hosts sing Alleluia!  

      Christ the Savior is born,  

 Christ the Savior is born!  

3.   Silent night, holy night,  

  Son of God, love's pure light;  

     radiant beams from thy holy face  

   with the dawn of redeeming grace,  

  Jesus, Lord, at thy birth,  

 Jesus, Lord, at thy birth.  

4.   Silent night, holy night,  

  wondrous star, lend thy light;  

     with the angels let us sing,  

       Alleluia to our King;  

      Christ the Savior is born,  

 Christ the Savior is born!   



Stille Nacht, heilige Nacht,  

Alles schläft; einsam wacht  

Nur das traute hochheilige Paar.  

Holder Knabe im lockigen Haar,  

Schlaf in himmlischer Ruh!  

Schlaf in himmlischer Ruh!  

 

Stille Nacht, heilige Nacht,  

Hirten erst kundgemacht  

Durch der Engel Halleluja,  

Tönt es laut von fern und nah:  

Christ, der Retter ist da!  

Christ, der Retter ist da!  

 

Stille Nacht, heilige Nacht,  

Gottes Sohn, o wie lacht  

Lieb' aus deinem göttlichen Mund  

, Da uns schlägt die rettende Stund'.  

Christ, in deiner Geburt!  

Christ, in deiner Geburt!  

 
 

 

 

Tichá noc, svätá noc je jedna z najznámejších kolied. Po 

prvýkrát ju uviedli arnsdorfský učiteľ a organista Franz 

Xaver Gruber a kaplán Joseph Mohr v kostole sv. Mikuláša v 

Oberndorfe pri Salzburgu 24. decembra 1818. (Zuzik)      
obrázky a text: zdroj internet 

 

 



 

Vianoce 

Štedrý deň je posledným dňom príprav na vianočné sviatky, ktorých tajomnosť sprevádza 

celý vianočný čas. Na Štedrý deň, jeden z najkrajších dní v roku, sa tešia všetci bez rozdielu 

veku.  

Je nielen oslavou narodenia Ježiša Krista, ale aj momentom, keď sa môžeme po roku opäť 

v neopakovateľnej atmosfére stretnúť so svojimi blízkymi pri jednom stole i nádielke 

darčekov od Ježiška. Pretože, keď môže byť rodina spolu, to je hodnota, akú nemá nijaký iný 

deň, ale ten Štedrý áno. 

Okrem pekných chvíľ, strávených v kruhu tých najbližších, je jeho atmosféra spojená aj s 

rúškom tajomnosti. S týmto dňom sa totiž už po stáročia spájajú mystické tradície a zvyky, 

ktoré praktizovali naši predkovia, no mnohí z vás na ne nedajú dopustiť ani dnes. 

Aj v súčasnosti majú tradície miesto v mnohých rodinách. Ktoré zvyky ešte stále pretrvali 

a nemali by chýbať ani u vás? 

 šupiny z kapra, alebo kôpka peňazí – vložili sa pod obrus na štedrovečernom stole 

a mali zabezpečiť, aby sa peniaze v rodine počas budúceho roka rozmnožili 

a pribudlo ich. Mnoho ľudí si šupinu následne dáva do peňaženky,  

 cesnak – symbol zdravia a jeden z najúčinnejších prírodných liekov mal 

zabezpečovať pevné zdravie celej rodiny počas nasledujúceho roka, 

 med – tento tradičný sladký produkt mal zabezpečiť dobrotu, hojnosť či 

príjemnosť, teda to, aby ste celý budúci rok boli dobrí a milí, 

 jablko – z misy ovocia sa náhodne vybralo jedno jabĺčko, ktoré sa vždy po večeri 

rozkrojilo priečne na polovicu. Ak bol jadrovník v tvare hviezdy, znamenalo to pre 

rodinu šťastie a zdravie, no ak bol jadrovník v tvare kríža, rodinu podľa tradície 

čakala choroba, alebo dokonca smrť. Jabĺčko sa potom rozkrojilo na toľko kúskov, 

koľko členov rodiny bolo pri stole, čo malo symbolizovať ucelenosť rodiny, 

 orechy – počas štedrej večere nemôžu na stole chýbať ani orechy, ktoré sa po nej 

nahádžu do každého kúta v príbytku, aby bola v dome rovnaká hojnosť ako v Štedrý 

deň aj počas celého roka. 

 

Po večeri sa spievajú koledy, rozbaľujú vianočné darčeky, na ktoré 

sa nielen deti veľmi tešia. Mnoho ľudí sa zúčastňuje polnočnej 

omše, aby oslávili narodenie Ježiša Krista a zaspievali si najkrajšiu 

vianočnú pieseň „Tichá noc, svätá noc“. 25.decembra a 26. 

decembra rodiny často zostávajú spolu, idú do kostola alebo 

navštevujú svojich príbuzných a priateľov.  
Obrázky a text: zdroj internet 

 



Vianoce v Británii 
24. december – Christmas Eve  

Pre nás je tento deň tým najslávnostnejším. Sadáme si k štedrovečernému stolu a po večeri si 

pod vianočným stromčekom rozbaľujeme darčeky. Angličania sa v tento deň ešte len 

pripravujú na tú najväčšiu slávu. Spievajú koledy, balia darčeky a deti si večer pred spaním 

vešajú na koniec postele, alebo na rímsu kozuba vianočné pančuchy (Cristmas stocking). 

V Británii nenosí deťom darčeky Ježiško. Nosí ich Father Christmas (otec Vianoc), ktorý sa v 

noci z 24. na 25. decembra spustí cez komín do domu a naloţí ich do pančúch na kozube 

alebo posteli. Čo sa do nich nezmestí, dá pod vianočný stromček. Samozrejme, len ak boli deti 

celý rok poslušné. 

25. december – Christmas Day 

Toto je v Anglicku vianočný deň s veľkým “D”. Oslavovať sa začína hneď ráno, keď sa všetci 

zídu pri vianočnom stromčeku a rozbaľujú darčeky. Hlavným jedlom tohto slávnostného dňa 

je Christmas dinner. Podľa názvu by to mala byť vianočná večera, ale toto jedlo sa začína jesť 

už okolo obeda. Tvorí ho pečený moriak, ktorý je servírovaný s pečenými zemiakmi a 

zeleninou, plnkou a brusnicovou omáčkou. 

Po moriakovi nasleduje tradičný Christmas pudding. Nie je to však puding, ako ho poznáme 

my, ale niečo ako ovocný koláč s hrozienkami, čerešňami a orieškami. Tento koláč sa jedáva 

poliaty skutočným pudingom, podobným, s akým jedávame dukátové buchtičky. Po večeri sa 

trhajú Christmas cracker. 

26. december – Boxing Day 

Aj v tento deň je ešte štátny sviatok – public holiday. Tradíciou je spojený s dávaním malých 

darčekov alebo peňazí tým, ktorí to potrebujú. Teórií o vzniku názvu Boxing Day je viac. 

Jedna z nich ho odvodzuje od takzvaných Christmas Boxes – peňažných darov, ktoré sa v 

minulosti dávali služobníctvu. Do dnešných dní sa tento zvyk preniesol v podobe dávania 

drobných pozorností, napr. poštárovi, mliekarovi (ktorý po domoch ráno rozváža mlieko), 

teda ľuďom, ktorí nám denne svojou prácou slúžia a uľahčujú život. 

Tento deň trávia Briti rôznymi spôsobmi. Môže to byť návšteva priateľov, účasť na športovom 

podujatí alebo jednoducho oddych. Moderným a veľmi populárnym zvykom sa stáva 

nakupovanie. Obchodné centrá totiž začínajú vianočné výpredaje už v tento deň. (JoJo)    
Obrázky a text: zdroj internet 

 

 

 



Silvester 

Silvestrovské oslavy sú oslavy Nového roka, ktoré sa konajú v posledný 

deň roka - 31. decembra. V západných krajinách sa Silvester oslavuje v 

súvislosti s príchodom Nového roka. V mnohých kultúrach sú na týchto 

oslavách populárne ohňostroje a iné formy hlučnej audiovizuálnej zábavy. 

Bratislavské silvestrovské oslavy 

Bratislavské silvestrovské oslavy sú kultúrne podujatie, ktoré sa od roku 1999 

kaţdoročne koná v bratislavskom historickom centre na Silvestra 31. decembra. Za 

niekoľko rokov existencie sa stali tradíciou, ktorá do Bratislavy priláka kaţdoročne 

desaťtisíce návštevníkov, z ktorých veľká časť (v roku 2006 asi pätina) je aj zo 

zahraničia, z mnohých európskych a iných krajín. V roku 2006 sa na oslavách v 

historickom centre zúčastnilo pribliţne 100-tisíc návštevníkov, čo je pribliţne 

rovnaký počet ako na oslavách v Krakove. Oslavy zabezpečuje magistrát Bratislavy 

a prebiehajú na niekoľkých miestach súčasne.  

Program sa obyčajne začína uţ vo večerných hodinách, pričom okrem 

Hlavného námestia, kde je hlavné pódium, prebieha aj na vedľajšom 

Františkánskom námestí, na Hviezdoslavovom námestí, na Michalskej 

ulici a na nábreţí Dunaja medzi Starým mostom a Novým mostom.  

Oslavy vrcholia 15 minút pred polnocou, keď sa začína odpočítavanie 

posledných minút starého roka a o polnoci, kedy sa koná 15-minútový 

ohňostroj (v prvých ročníkoch z hradného vrchu, neskôr nad Dunajom), 

ktorý je odpaľovaný z petrţalského nábreţia Dunaja alebo priamo z lodí na 

Dunaji.  

Počas polnočného ohňostroja býva pre dopravu uzavreté Vajanského 

nábreţie a Rázusovo nábreţie a lokalita je stráţená policajnými hliadkami. 

Mestská doprava je prerušená pribliţne od polnoci aţ do skorých ranných 

hodín. (Zuzik) Obrázky a text: zdroj internet 

 



Horiace mesto 
Keď Poprad zachvátil najväčší poţiar v jeho dejinách, písal sa rok 1844. Plamene postupne 

strávili 148 domov. Ako mohol takýto poţiar vzniknúť?! Či chcel niekto niečo podpáliť z pomsty, no 

vymklo sa to z rúk? 

Pravda je takáto: Zaloţila ho jedna ţena, ktorá slúţila u popradského bohatého gazdu. Ten sa 

zamiloval do nej - svojej slúţky. Milovali sa tak veľmi, ţe sa chceli vziať, ale nebolo to moţné, 

pretoţe slúţka bola ... len slúţkou. A tak si gazda za manţelku vybral bohatú paničku, vypočítavú 

ţenu, ktorá túţila iba po jeho majetku. Gazdova panička slúţku neznášala. Ţeby v nej cítila prekáţku v 

snahe dostať sa ku gazdovmu majetku? Nevieme. Ale to, ţe jej nedávala jesť a vţdy, keď sa len dalo, 

ešte ju aj poníţila, videli všetci naokolo. „Robíš to zle!“ často kričala bohatá pani a pritom slúţka 

robila svoju prácu naplno. Zakaţdým, keď panička vyšla na ulicu, rozprávala všetkým ľuďom, aká je 

ich slúţka neschopná, ţe nič nedokáţe a ţe v ich domácnosti je úplne zbytočná. Slúţku bolela duša zo 

stáleho týrania paničky aj z nenaplnenej lásky a odvrhnutia, ktoré cítila od gazdu. Čím ďalej, tým viac 

sa uzatvárala do seba a svojich pochmúrnych myšlienok, zlo zachvátilo a otrávilo jej myseľ. 

Aţ v  jeden osudný deň ... potajomky z pomsty podpálila slamu v stodole gazdu. Ale rýchla 

pomoc osadníkov mestečka oheň uhasila. No bolesť v jej duši nie! Gazdova panička sa aj naďalej 

k slúţke zle správala a strašne ju zraňovala. Veľakrát slúţka v izbe plakávala i preklínala. Zlosť v nej 

bola stále, a preto sa rozhodla, ţe gazdovi podpáli dom. No ani to sa jej nepodarilo... Nakoniec to 

slúţka uţ nevydrţala a keď panička na ňu zas raz kričala, vrátila jej nadávky nadávaním, kliatie 

klianím,... Gazdova panička ju okamţite vyhodila z domu so slovami: "Viac sa uţ nevracaj!"  

„Tá slúţka je šialená, ona si dovolila kričať mi do tváre!" rozčuľovala sa večer panička 

pred gazdom. Keď nastala noc, šialená ţena - slúţka prišla ku gazdovmu a paničkinmu dvoru, vošla 

dnu, zapálila štyri zápalky a kaţdú hádzala iným smerom. Keď hádzala prvú, povedala: „Nech sa ti 

stane nešťastie!“ Keď  hádzala druhú, vyriekla: „Budeš ľutovať!“ Keď hádzala tretiu, vyšlo z nej: 

„Kaţdý, kto sa na teba pozrie, bude hneď vedieť, ţe si prekliata!“ Keď hádzala poslednú, skríkla: 

„Svedomie ťa nepustí!“  

Po tých slovách bol poţiar taký silný, ţe zhorel dom gazdu, celý jeho majetok, ďalšie domy,... 

A gazda s paničkou ešte dlho nemohli spávať pri spomienke na tie hrozné, pomstychtivé, šialené oči, 

ktoré pokojne pozerali z tmy v blízkosti ich domu na celú tú skazu. Od tohto poţiaru sa slúţke z 

Popradu hovorievalo „šialená ţena.“                                                                          

                                                  Tatiana Vojčíková, 7.A a kolektív krúţku Mladí autori  

                                         ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad - Spišská Sobota    



 

Dážďovka a sliepka 

Zo zeme raz vyšla dážďovka. Zbadala ju sliepka a povedala jej:“ Ty, malý červ, nie si dobrý na 

nič, iba na to, aby som ťa zožrala. Nemáš nohy a ani krídla.“ 

Dážďovka jej na to povedala : “Ty síce máš krídla, ale dobrá si len do hrnca.“ 

Zrazu pribehol pes a chytil sliepku pod krk. Dážďovka vtedy hovorí sliepke: “No vidíš, 

neskončíš ani v hrnci, ale  zožerie ťa pes.“ 

Vtom priletel kohút a zhltol dážďovku. 

Poučenie: Nehovor hop, kým nepreskočíš. 

Michael  Šeliga 

Chameleón a mucha 
Na strome sedel chameleón. Bol veľmi hladný. Keď okolo letela mucha, hneď využil situáciu. 

,, Ó, mucha, aká si len krásna. Nepozrieš sa mi na jazýček? Veľmi ma bolí.“ 

Keď si mucha sadla na jazyk, chameleón ju zožral. 

Poučenie:  Daj si pozor na falošné lichotenie. 

Dávid Lopatovský 

Chameleón a mucha 

 

Stretla sa mucha s chameleónom. Mucha sa mu začala vysmievať, že je nešikovný a ťarbavý. 

Nech si nemyslí, že keď vie meniť farby a prispôsobiť sa okoliu, je neviditeľný. Chameleón ju 

ticho sledoval. O chvíľu vymrštil svoj dlhý jazyk a malú muchu zožral. 

Poučenie: Netreba sa nikomu vysmievať, pretože každý je v niečom výnimočný. 

Matúš Gríger 

 



Kohút a drahokam 

Ako si tak kohút zobkal zo zeme zrná, pri ďobaní a hrabaní natrafil na drobný jagavý 

drahokam krásnej zelenej farby. Ihral žiarivejšími odtieňmi než najsviežejšia lúka, bol krajší 

než lístie stromov, na ktorom sa odrážajú slnečné lúče i nádhernejší ako žiarivé oči mačiek. 

Kohút ho najprv dlho obdivoval, potom ho vzal do zobáka a pocmúľal. Netrvalo však dlho 

a vypľul ho na zem. Nahnevaný ho začal napomínať: ,,Ej, čože si ty za zrno! Darmo sa ligoceš, 

darmo si také krásne, keď nemáš nijakú chuť a si také tvrdé ako kameň! Si celkom neužitočné 

a iba si ma nahnevalo.“ Nazlostený ho tam nechal. Keby bol vedel, čo je drahokam, mohol ho 

zameniť za toľko zŕn, že by mu vystačili do konca života. 

Veru, veru: Ak nejakú vec nepoznáme, nevieme ani odhadnúť jej skutočnú hodnotu. 

Matej Tomas 

Mucha a chameleón 
 

Chameleón sa pýta muchy: "Kde sa tak ponáhľaš?" 
Mucha mu odpovedá: "Niekde na bezpečné miesto, lebo ma naháňa lastovička! Pomôžeš mi 

skryť sa?" 
Chameleón na to: "Tak poď na môj jazyk a potom ťa schovám do úst." 

Mucha odpovedala: "Dobre." 
A chameleón ju zhltol.!!! 

 
Ponaučenie: " Klamárom netreba veriť!" 

 
Viliam Cvejn 

Naivná mucha 
 

Mucha zablúdila v byte, v ktorom chovali chameleóna. Priletela k nemu a spýtala sa ho: 
„Pomôžeš mi?“ A on jej na to: „A čo potrebuješ?“ „ Povedal by si mi, kde 

máte otvorené okno?“ Chameleón ukázal za seba, ale tam bola len stena. Mucha 
chameleónovi uverila, vletela rovno do klietky a on ju zhltol. 

 
Poučenie: Keď nám niekto niečo povie, tak to nemusí byť pravda. 

 

Sarah Nilabovičová 

Chameleón a mucha 
 

Na strome sedel chameleón a okolo letela mucha. 
Chameleón ju chcel chytiť, tak zmenil farbu. 



Mucha si ho nevšimla a chameleón ju zjedol. 
 

PONAUČENIE: Treba si všímať protivníkov. 
 

Jakub Antoš 

O vrane a krčahu s vodou 

Už veľa dní bez ustania pálilo slnko a krajina bola vysušená a horúca. Zoslabnutá vrana 
krúžila nad krajinou a márne hľadala, čoho by sa napila. Vedela, že ak čoskoro nenájde vodu, 
zomrie od smädu. Keď stratila všetku nádej, zosadla na zem. Tu jej do očí udrela akási vec na 
kôpke kamenia. Vrana k nej pomaly priskackala - tá vec bol starý krčah. Vrana doň zvedavo 
nazrela a zo zobáka sa jej vydralo prekvapené zakrákanie. Na dne krčaha bola voda! Vrana 

dychtivo vopchala hlavu do krčaha, no mala prikrátky zobák, na vodu nedočiahla. Vedela, že 
keby krčah prevrátila, voda by jednoducho vytiekla a vsiakla do zeme. Vtom vrane čosi zišlo 

na um. Zobákom začala zbierať zo zeme kamienky a hádzať ich do krčaha. Ako kamienkov na 
dne pribúdalo, tak sa zvyšovala aj hladina vody, až sa z nej vrana mohla poľahky napiť. 

POUČENIE : Núdza človeka naučí, ako si poradiť. 

Alex Gonda 

Opica a blcha 
 

Opica poskakovala po lese. Zbadala blchu ako si poskakuje po jej kožúšku. „Choď preč! To je 
môj kožuch!“ Ale blche sa v teplučkom kožuchu páčilo. Opica dlho rozmýšľala, ako sa blchy 

zbaviť. V tom zbadala studničku. "Už to mám!" naradostene vykríkla opica. „Skočím do 
studne a tým blchu odplaším!“ Tak aj urobila, lenže neuvedomila si, že nevie plávať. Blcha ale 

bola šikovná a rýchlo vyskočila na okraj studničky a bežala po pomoc. Mokrú opicu vytiahli 
von a od tej chvíle boli blchy a opice najlepší priatelia. 

 
Ponaučenie: Priateľa poznáš v núdzi. 

Dávid Barilla 

Opica a blcha 

Bola raz jedna opica a okolo nej išla blcha. Opica si z blchy urobila puk a začala s ňou hrať 

hokej. Blcha sa z posledných síl doplazila k svojej mega kamoške blche. S ňou išli k opici. 

Mega blcha si z opice urobila basketbalovú loptu a zahrali si basketbal. 

Ponaučenie: Slabším netreba robiť zle. 

Matej Kožuch 



Otravná mucha 

Bol raz jeden chameleón, ktorého začala otravovať mucha. Robili sa mu na koži čierne bodky  
a tak chameleón muchu odháňal a odháňal, ale mucha sa nedala. Lietala okolo neho naďalej. 

Tak sa chameleón rozhodol, že ju zje. A tak aj urobil a mal od nej pokoj. 

Ponaučenie: Otravní ľudia  ťa budú otravovať dovtedy, kým ty nezačneš konať. 

Maroš Holova 

Sliepka a dážďovka 

Sliepka sa vydala na prechádzku a zbadala na zemi dážďovku. Hneď si pomyslela, že sa jej 
dážďovka zľakla. Prišla k nej a povedala jej: "Neboj sa ma, ak mi povieš tri pravdivé tvrdenia, 
nezjem ťa." 

Dážďovka povedala:  

"Bola by som rada, keby si vedela, že by som sa s tebou radšej nestretla." 

"To je pravda," uznala sliepka. 

"Po druhé," pokračovala dážďovka, "keby to tak osud chcel, že sme sa stretli, kiež by si bola 
slepá." 

"To je tiež pravda." 

"Po tretie, kiežby ste vy všetky zlé sliepky zahynuli za to, že nás jete, i keď my sme vám nikdy 
neublížili." 

-Cením si Tvoju úprimnosť a nechám ťa preto ísť, povedala sliepka a odišla. 

Poučenie: Úprimnosť nado všetko. 

 

Andrej Párička 

Verné priateľky 

Sliepka sa jedného dňa rozhodla, že sa vyberie na svoj dvor a zistí, kto tam ešte okrem nej býva. 

Onedlho uvidela pred sebou dážďovku. Pomyslela si, že to malé stvorenie sa stane jej korisťou. Obe 

zvieratká sa na seba milo pozreli a pomysleli si, že by bola škoda, keby si navzájom takto ublížili. 

Odvtedy jej sliepočka pomáhala a stali sa z nich verné kamarátky. 

Poučenie: Aj z nepriateľa môže byť kamarát. 

Richard Husár 



Deň hôr 
11. 12. 2012 si pripomíname 

Medzinárodný deň hôr, ktorý ako 

významný deň vyhlásilo OSN v roku 

2003. Medzinárodný deň hôr prináša 

príležitosť k vytváraniu povedomia o 

význame hôr pre kvalitu ľudského 

života a prírodnej rovnováhy na Zemi. 

Hlavným cieľom Medzinárodného dňa 

hôr je predovšetkým podpora trvale 

udržateľného rozvoja horských oblastí a upozornenie na možnosti i obmedzenia pri využívaní hôr. 

SYMBOL 

Symbol Medzinárodného dňa hôr sa skladá z troch 

rovnostranných trojuholníkov, ktoré vyrastajú z 

pomyselnej vodorovnej čiary. Prevažne čierne trojuholníky 

znázorňujú hory, prvý zľava má modrý “diamant” na 

vrchole, znázorňujúci ľadovce a snehovú pokrývku, 

dávajúci životodarnú vodu. Koliesko vo vnútri prostrednej 

“hory” znázorňuje surovinové zdroje a zelená plocha v 

tretej časti predstavuje plodiny a poľnohospodársku produkciu v horských oblastiach. (Lili) 

Foto a text zdroj: Internet 

 

 

 

 

 



MEDZINÁRODNÝ DEŇ ĽUDSKÝCH PRÁV 
10. decembra ľudia a štáty na celom svete oslavujú výročie prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských 

práv (1948). V tento pamätný deň modernej histórie sa národy sveta 

pokúsili raz a navždy pochovať hrozbu genocídy, ktorú spôsobila Druhá 

svetová vojna. Všeobecná deklarácia ľudských práv bola jedným z prvých 

veľkých úspechov OSN. Organizácie a jednotlivci využívajú Medzinárodný 

deň ľudských práv ako príležitosť nielen na pripomenutie si podpísania 

tohto historického dokumentu, ale aj na podporu princípov, ktoré 

reprezentuje. Podľa slov bývalej Vysokej komisárky pre ľudské práva, 

Mary Robinson, je Medzinárodný deň ľudských práv „príležitosťou ukázať, že princípy Všeobecnej 

deklarácie ľudských práv nie sú teoretické, ani abstraktné.“ 

 

 

 

      MEDZINÁRODNÝ DEŇ PRÁV ZVIERAT 
Medzinárodný deň práv zvierat, pripadajúci na 10. decembra, je pre ochrancov živočíšnej ríše 

príležitosťou, aby opätovne upozornili na potrebu uznania Všeobecnej deklarácie práv zvierat. 

Medzinárodný deň práv zvierat iniciovali ochrancovia vo Veľkej Británii a pripomína sa od roku 

1998. Britská ochranárska organizácia Uncaged pri tejto príležitosti žiada, aby 

sa práva zvierat riadne zakotvili vo Všeobecnej deklarácii práv zvierat. 

Odporcovia utrpenia zvierat majú svoj postoj vyjadriť aj pred miestami, 

akými sú bitúnky, mäsiarstva, reštaurácie rýchleho občerstvenia istej 

značky, aj pred inštitúciami, kde dochádza k vivisekcii a pokusom na živom 

zvierati. Od roku 1998 vo Veľkej Británii, v USA a vo viacerých európskych 

štátoch aktivisti zasadzujúci sa za dodržiavanie práv zvierat pripravujú 

akcie, kde poukazujú na to, že mnohí ľudia ani nevedia o právach zvierat, pričom mnohé z nich sú 

vystavené zbytočnému trápeniu a bolesti. K živočíchom treba pristupovať aspoň racionálne a s 

istými etickými zásadami.(Lili) 

Foto a text zdroj: Internet 

 
 



 

Aj v tomto čísle Vám prinášame  niečo o psoch!!! 

 

 

 

 Mudi je plemeno psa uznané v FCI. Je to málopočetné plemeno patriace k 

najstarším zástupcom európskych ovčiarskych psov. 

 Mudi je stredne veľký ovčiarsky pes s harmonickou stavbou tela a pruţným 

pohybom. V porovnaní s ovčiakmi pouţívanými na sluţobné účely je niţší a 

útlejší, vďaka čomu je však mrštnejší, čo mu umoţňuje vykonávať svoju 

prácu s ovcami. Jeho proporcie oceňujú aj priaznivci kynologických športov.               

                               

 Prípustné sfarbenie je biele, plavé, popolavé (modré), hnedé, blue merle. 

Najrozšírenejšie je čierne sfarbenie, na ktorom najviac vynikne zdravý 

lesk. Plavé sfarbenie môţe mať ţemľový, zlatoţltý alebo ryšavý nádych. 

Popolavá a modrá farba sú vzácne. Sfarbenie blue merle je na modrošedom 

základe bodkované, pruhované alebo mramorované. Sfarbenie vekom 

tmavne. Pri tomto variante sú prípustné biele škvrny na hrudi a prstoch. 

                                 

 Zauţívaná skratka: MUD 

 Názov v krajine pôvodu: Mudi 

                 

 Mudi je pracovné plemeno, ktoré dnes postupne začína nachádzať svoje 

uplatnenie aj ako rodinný pes. Mudi je temperamentný a hlasný pastier. 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_ps%C3%ADch_plemien
http://sk.wikipedia.org/wiki/Pes_dom%C3%A1ci
http://sk.wikipedia.org/wiki/Medzin%C3%A1rodn%C3%A1_kynologick%C3%A1_feder%C3%A1cia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ov%C4%8Diarsky_pes
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kynologick%C3%BD_%C5%A1port


Pasené zvieratá usmerňuje štípancami alebo ráznym trhnutím za koţuch. 

Ide o inteligentné a vytrvalé plemeno. Pri pasení sa pes musí veľmi rýchlo 

naučiť predvídať chovanie dobytka, pretoţe úder kopýt môţe mať 

tragické následky. Okrem pasenia je mudi aj ostraţitý stráţny pes. Je 

prispôsobivý a vďaka kvalitnému osrsteniu je moţné chovať ho v byte, ale 

aj vonku. 

 

  Výška: 38 cm (sučky) 

             47 cm (psy) 

 Hmotnosť: 8-15 kg 

 

 

 Na rozdiel od iných maďarských plemien je pôvod mudiho najmenej známy 

a dodnes sa o ňom diskutuje. Za otca mudiho je označovaný Dr. Fényes 

Dezsö, ktorý v roku 1930 spísal pravdepodobne prvý štandard tohto 

plemena. Plemeno pomenoval po svojom psovi. V roku 1936 predviedol Dr. 

Fényes Dezsö  na trhu chovných zvierat niekoľko jedincov mudi zo svojho 

chovu. Ich rodičia pochádzali z rôznych kútov Maďarska. Cielenú 

plemenitbu mudiho zmarila 2. svetová vojna a zlepšenie nastalo aţ v 

roku 1963, kedy FCI plemeno uznala ako samostatné plemeno. 

 Plemeno zaţilo v 80. rokoch 20. storočia najväčší rozvoj najmä vďaka p. 

Zsírosovi, ktorého psy sa dnes nachádzajú pravdepodobne v rodokmeni 

kaţdého mudiho. (Naťť) Foto a text: zdroj internet 

 

 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Kateg%C3%B3ria:Plemen%C3%A1_psov_z_Ma%C4%8Farska
http://sk.wikipedia.org/wiki/1930
http://sk.wikipedia.org/wiki/1936
http://sk.wikipedia.org/wiki/1963
http://sk.wikipedia.org/wiki/Medzin%C3%A1rodn%C3%A1_kynologick%C3%A1_feder%C3%A1cia
http://sk.wikipedia.org/wiki/20._storo%C4%8Die


Slušné správanie 

V divadle... 

 

Dá sa predpokladať, ţe ľudia, ktorí chodia do divadla alebo 

do koncertných siení, ovládajú minimálne základy 

spoločenského správania. Čo ale spraviť, ak sa na takúto 

slávnostnú udalosť chystáte prvýkrát a nechcete sa 

„strápniť“ neslušným správaním? Tak sa pozrime na 

pravidlá...  

Divadelná hra, resp. koncert je umelecké dielo, ktoré musíme 

vnímať ako celok, kde kaţdý detail môţe byť dôleţitý. V 

konečnom dôsledku ani v jednom prípade nejde (len) o dej, 

ktorý si vieme domyslieť (ako napríklad v kine), ale pre 

návštevníkov je dôleţitý predovšetkým umelecký záţitok.  

Oblečenie volíme podľa prostredia, do ktorého sa chystáme. 

Ak by sa predstavenie konalo napríklad v klubových 



priestoroch, dáma vo večerných šatách by asi cítila trochu 

zvláštne.  

Keď prechádzame na svoje miesto a tlačíme sa medzi 

hosťami, poďakujeme sa krátkym zdvorilostným slovom: 

„Ďakujem“. Takýto blízky telesný kontakt s cudzou osobou 

nie je kaţdému príjemný, preto sa nezdrţujeme – aj keď 

stretávame priateľov!  

 

Predstavenie... 

Niekoľko pravidiel ešte pred predstavením:  

- rozprávame sa tlmene, výrazná gestikulácia je neprípustná, 

- priateľov zdravíme len kývnutím hlavy, vylúčený je hlasný pozdrav, 

nebodaj kričanie cez celú sálu! 

 

 

Po predstavení: 

Tlieskame aj keď sa nám predstavenie nepáčilo! 

Nebeţíme a netlačíme sa do šatne, okrem toho, ţe je to neslušné, 

uberáme aj zo záţitku z predstavenia. 

Ak sa okolo nás niekto ponáhľa k šatni a pritom ešte prebieha 

„tlieskacia ceremónia“, nie sme povinní nevychovaného návštevníka 

pustiť! (Zuzik) Obrázky a text: zdroj internet 

 

 
 



Tajničkár 
V Amerike nosí deťom na Vianoce darčeky. Je to len mýtická postava, ale     
pre niektorých celkom živá. Je o ňom veľa rozprávok, ako napríklad Legendárna 
parta......(poznám viac, ale všetky majú názov, ktorý sa nachádza v tajničke, tak  
na čo čakať, poď si ju vyriešiť). Pozor: Dvojhlásky sa píšu v jednom okienku. 
1. Zviera, ktoré je pomalé a niekedy sa na ňom prenášali vec.  
2.Meno pani riaditeľky tejto školy. 
3. Používate to na hodine výtvarnej výchovy. Súvisí to s papierom. 
4. Keď má niekto narodeniny, musí sfúknuť sviečky na ....... 
5. Dňa 24.12. má meniny žena menom .... 

1.- 5. ročník 
 

Dlho sme naň čakali, už je tu. Poriadne sa vybláznite s kamarátmi, kým môžete.  
Príjemnú, síce krátku zábavu s tajničkou vám praje Majky684. 
1. Vybrané slovo po S. 
2. Vec, ktorú obsahuje cigareta. Začína sa na N. 
3. Koniec po anglicky. 
4. Kôň po anglicky. 

6. - 8. ročník 



Vtipko 
- Mami, mami spadla skriňa! 

-A ocko to vie??? 

-Jasné, veď leží pod ňou! 

Prídu dvaja chlapci na "benzínku" a pýtajú si 5 litrov benzínu.  

Prídu o 5 minút a prosia si 10 litrov benzínu. Predavač sa ich pýta:  "A načo vám je?“  "Nepýtajte sa, 

horí škola!" 

V dome zvoní telefón. Zdvihne ho malý chlapec. A volajúci hovorí:  

-Daj mi otca. 

-Nemôže, má veľa roboty.  

-Daj mi mamu.  

-Nemôže má veľa roboty.  

-Kto je ešte u vás ? 

-Hasiči.  

-Daj mi jedného.  

-Nemôže, má veľa roboty.  

-Kto tam ešte je ?  

-Policajti.  

-Daj mi jedného.  

-Nemôže, má veľa roboty.  

-A čo všetci robia ? 

-Hľadajú ma. 

Ocko kúpi Janke nový bicykel. Janka neváha a ide ho vyskúšať: Prejde 1. kolo a kričí: "Oci, bez rúk!" 

Prejde 2. kolo a kričí: "Oci, bez pedálov!"  Prejde 3. kolo a hovorí: "Očo! Bež žubov!" 

Pane, vaša doga ma pred chvíľou uhryzla do pravej ruky! Neklamte, veď žiadnu nemáte!  

- Mamička, nesiem ti prekvapenie. 

- Aké? 

- Cukríky, pretože chlieb nemali....  

Oci, je pravda, že na Mesiaci žijú ľudia?  

Áno, synček, veď vidíš, že sa tam svieti. 

 

Prečo plačeš, Karolko? 

Fero mi hodil do vody krajec chleba. 

S úmyslom? Nie, so syrom. 

 

Murderrr  



ZÁVER  

Ďakujeme, ţe ste si prečítali 

toto číslo školského 

časopisu a dúfame, ţe sa Vám 

„vianočné“ vydanie páčilo.  

Prajeme Vám pekné preţitie Vianočných 

a Novoročných sviatkov. A ţiakom, 

samozrejme, príjemné prázdniny!  

Tento časopis pre Vás pripravil Krúţok 

školského časopisu. 

 

(Simí) 

 


