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Milí žiaci, vážené kolegyne, kolegovia,  

v tomto predvianočnom čase prichádza k Vám nové číslo nášho 

školského časopisu. Jeho úlohou je pripomenúť Vám  toto príjemné 

sviatočné obdobie, na ktoré sa určite takmer každý teší. Chceme, aby 

ste sa zamysleli, oddýchli si a možno sa aj poučili z jednotlivých 

príspevkov, ktoré pripravili hlavne naši žiaci. Na úvod Vás naša 

redakcia osloví lyrikou... 

 

Vianočné želanie 
V zelenej vetvičke je nová nádej 

na začiatku, na konci aj v strede... 

Kedy nám zaklope na okno, 

nepoznáme odpovede 

a každý deň urobíme nový krok 

na ceste za ňou... 

Je dobré, že nečakáme 

so sklonenou hlavou 

a nerátame premárnené dni... 

Iste príde vysnívaný čas, 

keď sa niečo v nás 

rozprávkovo naladí 

a my vykročíme do svetla 

ako slepec, keď mu vrátia zrak.. 

Možno je dobre tak, ako je, 

ale po oživení nádeje 

sa tenká niť mení na povraz 

a strach sa z očí vytratí... 

Nech je  vianočný čas 

tým poslom medzi nami, 

ktorý nám šťastie navráti ...   

                                                                                      Ľubomír  Kiko 
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Krvavé mestečko 

Všetko začalo sirénou. No teraz už mesto zívalo prázdnotou. Krik, nárek a 

zbesilý útek na záchranu života náhle utíchol. Ospalé mestečko HollowHillsa 

premenilo na krvavú rieku.   Na okraji mesta stál starý maják. Samuel lapal po 

dychu, keď k nemu bežal.  Neustále sa obzeral ponad rameno. Tušil, že ho 

niekto, či skôr niečo, prenasleduje. V očiach mal neuveriteľný strach, veď 

oblečenie mal pokryté čerstvo zaschnutou krvou a tie stvorenia priam bažia 

po ľudskej krvi.   V ruke zvieral sekeru, s ktorou len pred chvíľou na smrť ubil 

svojho šialeného otca. Skrz slzy a pot dobehol konečne k dverám. Rozrazil ich 

a vybehol po schodoch až na samý vrchol majáku. Všetko bolo porastené 

pavučinami a prachom, vedel, že je dlho nepoužívaný. Medzi neporiadkom 

našiel mechanizmus na spustenie svetlometu...    Akonáhle sa rozsvietilo, 

príšerné zvuky sa niesli neďaleko od majáku. Nemotorné postavy, z ktorých 

padali  krvavé kusy mäsa , sa pod rúškom noci vydali k tajomnej žiare... 

  Medzitým sa Samuelovi podarilo zapnúť vysielačku, bola však stará a tak v 

nej občas zapraskalo.   „Bože, prosím, nech to funguje.”   „Tu je Samuel, som 

obyvateľ HollowHillu. Ak tu niekto je,prosím, ozvite sa.”   Chvíľu počkal a opäť 

naliehavo spustil.  „Tu je Samuel, som na majáku HollowHill, je na 

juhovýchodnom kraji mesta. Ak vidíte svetlo majáku, alebo ma počujete, 

dajte mi znamenie.”   „Prosím, pomôžte mi ! Tu Samuel!..”   „Kapitán Raven z 

výletn.. lodi Hol..day.Prvýdôstojn.. mŕt.. Posád.. povraž.... Pokúsim sa k Vám 

dost.. Asi za dvads.. min..Rádionefung....”   „Ne-ro-zu-miem, zopakujte.” Z 

rádia sa už ale ozývalo praskanie a šum.   

Samuel zúfalo stláčal všetky tlačidlá, no vysielačka len šumela. Chytil si tvár a 

prehrnul vlasy, začal si okusovať spodnú peru,   „No táák mysli, MYSLI..!” keď 

zrazu zbadal na horizonte svetlo.   „To musí byť ona.” Rozbehol sa okamžite 

dolu schodmi, priamo k mólu.   Mesiac vyšiel spoza mrakov a osvetlil 

kamenistú cestu k majáku. Mŕtvi obyvatelia mestečka vykračovali priamo k 

nemu, akoby ich niečo volalo na hostinu. Vtom vybehol z dverí Samuel a 

uvidel ich. Zostal v nemom úžase, koľko ich prišlo pre neho. Vystrčil na nich 

prostredník a dal sa na zbesilý útek, no tentokrát smerom k mólu, kde čakal 

na záchranu a prichádzajúcu loď.  Keď dobehol,  loď už kotvila, ale zdalo sa, že 

nik na nej nie je.   „Haló? Je tu niekto? Počul som Vás vo vysielačke.” 
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  Opatrne vstúpil na palubu, tá ale bola klzká a tak okamžite spadol na chrbát 

a narazil si pritom trochu hlavu. Snažil sa zdvihnúť zo zeme, aj napriek 

rozmazanému zraku. Dotkol sa hlavy  a všimol si, že má ruky a celé telo 

pokryté krvou, a keďže svietil mesiac, o pár sekúnd videl palubu lode, na 

ktorej sa všade povaľovali kusy ľudských končatín a rozpárané telá.  Spoza 

dverí kapitánovej kajuty sa ozývali rany, stále hlasnejšie a silnejšie, až sa 

nakoniec rozleteli a odtiaľ vyšla desiatka cestujúcich, kompletne 

premenených na požierajúce monštrá. Samuel posediačky sledoval hrôzu, 

pokúšal sa vstať, no krv kĺzala a špliechala ho do tváre. Kričal na celú loď. Keď 

sa začali po ňom váľať, vedel, že je to jeho koniec...   Vtom sa prebral zo 

spánku, celý spotený sa pozrel von oknom, akurát vychádzalo slnko. Usmial 

sa a sťažka si vydýchol, „Bol to len... len sen” až kým sa nerozozvučala 

siréna...                                                                     

V. Bulková, H. Dudíková  6.A 

10 zaujímavých faktov zo zvieracej ríše 

Vedeli ste napríklad, že taký slimák dokáže prespať až 3 celé roky? 

Žralok je jediná ryba, ktorá vie 

žmurkať oboma očami. 

Mačka má v každom uchu až 32 

svalov 

Pštrosie oko je väčšie ako pštrosí 

mozog 

Tigre majú pruhovanú aj kožu, nielen 

kožuch. 

Vážka žije len 24 hodín. 

Šváb prežije deväť dní bez hlavy, potom umrie na vyhladovanie. 
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Koža pod srsťou ľadového medveďa je čierna. 

Človek skonzumuje za celý život počas spánku priemerne 8 pavúkov. 

Zlatá rybka má pamäť len 3 sekundy. 

 

Podľa  čoho si vyberám kamarátov? 

V dnešnej dobe je ťažké vybrať si tých správnych kamarátov. Pretože nikdy 

neviete, ako sa k vám iní ľudia chovajú. Aké majú s vami úmysly, či sú úprimní 

a či im na vás skutočne záleží. Našich kamarátov by sme si mali vyberať veľmi 

opatrne a pozorne. Mali by to byť ľudia, ktorí by boli vašou druhou rodinou. 

Ľudia, ktorým by ste naozaj verili a nebáli sa im povedať hocičo bez toho, aby 

nás odsudzovali za naše chyby a veci, ktoré sme buď urobili alebo práve 

naopak neurobili. Mali by ste vedieť prijať  kritiku a pravdu, ktorú vám 

povedia, aj keby vás to malo bolieť. A to platí aj pre vás. Nemali by ste klamať 

toho druhého preto, aby ste toho druhého  nezranili, lebo klamstvom  ho 

zraníte ešte viac. V kruhu kamarátov by ste mali byť sami sebou. Nenosiť pred 

nimi žiadne „masky“ alebo „hrať sa,“ že je všetko v poriadku, aj keď práve  

nemusí byť. Mali by ste sa pri nich cítiť dobre, a takisto aj oni pri vás. Priatelia 

sú ľudia, ktorých máme radi už len preto, že existujú. Sú to tí, ktorí vás 

podržia aj v tých najťažších chvíľach a podajú vám pomocnú ruku. Tí, ktorí 

vedia odhadnúť, ako sa cítite už len z jediného pohľadu. Ľudia, ktorým aj keď 

akokoľvek ublížite, sú schopní vám odpustiť a dať vám druhú šancu. Kamaráti, 

ktorí sú rovnako šialení ale aj vážni ako vy. Priatelia by vás mali poznať ako 

„vlastné topánky“. Mali by vedieť, čo od vás môže čakať, čo si myslíte a aký 

máte názor, a predsa ho rešpektujú. Preto si myslím, že ak máme mať 

dobrého kamaráta, osobu ktorej sme schopní zveriť  svoj život, mal by to byť 

kamarát na celý život. A hlavne, mali by ste si vybrať vy jeho a on vás.     

                            

                                                                                       Ester Červeňanská 9.A 
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Zážitok z prázdnin 
Blíži sa večer.  Sedím vonku na stoličke. Pozorujem zaujímavú tvár oblohy. 

Pribúdajú čiary, kde vznikajú nové obrazy, pred ktorými mám strach. Sú tu 

obrazce zmiešaných farieb. Všade je ticho. Na zem letia kvapky dažďa. 

Súťažia, ktorá z nich dopadne na zem ako prvá - z toho mám divný pocit. 

Trávu a chodník niet ani vidieť. Stromy plačú, rastliny sa trhajú a domy miznú. 

Vyzerá to, akoby ich niečo trápilo, ale pritom sú to len kvapky dažďa. 

                                                                                                Veronika Rumančíková, 7. A 

Rozhovor s pani učiteľkou  Danielou ČechvalovouMarákovou  

1. Odkiaľ pochádzate? 

Pochádzam z Podolia, kde som až donedávna bývala.  A momentálne 

bývam v susednej obci Častkovce. 

 

2. Kde ste študovali? 

Moje študentské časy sa začali práve tu 

na ZŠ v Podolí, strednú školu som 

absolvovala na Gymnáziu sv. Michala 

Archanjela v Piešťanoch. Potom som päť 

rokov študovala učiteľstvo na Fakulte 

prírodných vied UKF v Nitre, kde som aj 

bývala. Nakoniec som si ešte popri práci 

dorábala rigorózne štúdium na Prírodovedeckej fakulte UK 

v Bratislave.  

Ale keďže učitelia sú veční študenti, dá sa povedať, že v podstate ešte 

stále študujem. 

 

3. Prečo ste sa rozhodli učiť práve na našej škole? 

Pretože som počula, že sú tu skvelé deti, ktoré sa strašne rady učia, 

tvoria rôzne projekty, zapájajú sa do súťaží a tak som sa rozhodla, že 

si to musím overiť na vlastnej skúsenosti. Veď by bola škoda 

nespoznať také deti. No a som tu....  :)) 
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4. Ako trávite svoj voľný čas? 

Ak sa mi podarí nájsť si chvíľu pre seba, rada chodím na turistiku, na 

prechádzky so psom. Naposledy sme boli  na Babej hore (Orava), no 

a aspoň raz do roka musím vybehnúť aj na náš Plešivec. Okrem toho 

ma celkom baví práca s okrasnými drevinami. 

5. Akú hudbu počúvate? 

Všetko počúvateľné, ale nemám presne vymedzený typ hudby. Skôr 

môžem povedať, že nepočúvam techno a veci tomu podobné. 

 

6.  Máte obľúbené spevácke hviezdy? 

Ja uznávam spevákov a speváčky, ktorých skladby aj čosi 

poslucháčovi povedia (IMT Smile,Gladiator,...). Tých máme na 

Slovensku zopár, a keď ich počúvate na nejakom koncerte ako naživo 

spievajú a pritom  hrajú aj na hudobnom nástroji , tak je to super. 

Horšie je to už s tými našimi rýchlokvasenýmiSuperstar. 

7. Akú najbláznivejšiu vec ste v živote urobili? 

Keďže som typ človeka, čo sa do ničoho nevrhá len tak bezhlavo, tak 

veľa tých bláznivých vecí nie je.  

No spätne, keď si spomeniem, tak zaujímavý zážitok bol to, že som 

preliezla Furkotský štít     (2 403 m. n. m) v krátkom tričku a jednými 

BeBe keksami na celý deň. Ono sa to možno nezdá veľmi bláznivé, ale 

tam na vrcholoch hôr vám nie je všetko jedno. 

 

8. Páči sa vám v našej škole? 

Stále viac a viac.            

 

9. Čo by ste chceli odkázať žiakom? 

Aby si viac vážili vzdelanie, ktoré majú možnosť získať a aspoň trochu 

viac sa učili. Lebo nie všade je vzdelanie zadarmo a taká samozrejmá 

súčasť života ako tu. Ale to mnohí pochopia až neskôr. 

Ďakujeme za rozhovor a prajeme pani učiteľke, aby jej s nami bolo dobre. 

T. Porubská 
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Básničky pre detičky 

 

Nehoda 

Vyšla lienka na výlet, 

do vodičky spadla hneď. 

Obzerá sa – beda, beda,  

takto sa ísť ďalej nedá. 

Smutne hľadí na tú skazu, 

kabátik má mokrý zrazu. 

Kým sa uschne iba v tričku 

učupená sedí v kríčku. 

 

Malý umelec 

Cvičil cvrček na husličky 

každučký deň pomaličky. 

Na koncert raz všetkých pozval, 

lístky na deň slávy rozdal. 

Hoci nemal mikrofón, 

zacvrlikal každý tón.  

Jeho hudba bola skvelá,  

tlieskala mu lúka celá. 
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Iba jeden 

V dlani orech mám, 

Našiel som ho sám. 

Komu že ho dám? 

Predsa práve vám.                                                            

Lenka Raticová, 7. A 

 

Hádanky 

Plamene už z neho blčia, požiarnické autá hučia 

Čo je to?          (ňeho) 

Náš les v lete krásne zdobia, hubárom vždy radosť robia. 

Čo je to?           (ybuh) 

O dvanástej všetci sedia, 

Pri stole ho s chuťou jedia. 

Čo je to?          (debo) 

Postavu si mamka stráži, 

Každý deň sa na nej váži. 

Čo je to?           (aháv) 

O princeznej stále sníva, 

Sedem hláv pred svetom skrýva. 

Čo je to?           (kard) 
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Tradície na štedrovečernej večeri 

 

 

1. Prestieranie navyše - v niektorých rodinách sa doteraz prestiera pre 

jedného človeka navyše, aby sa mohol pohostiť pocestný. Je to symbol 

milosrdenstva.  

2. Veštenie z jablka - ak sa po rozkrojení jablka objaví hviezdička, znamená to 

zdravie a šťastie, krížik znamená chorobu a smrť.  

3. Veštenie z orechovej škrupiny - do jednej orechovej škrupiny vložia 

dievčatá malú sviečku za seba a do druhej za svojho milého, zapália ich a 

nechajú plávať na vode. Ak sa škrupiny stretnú, znamená to, že sa milenci 

zoberú a rozchod nastane, ak sa škrupiny nestretnú.  

4. Orechy v kútoch príbytkov - po večeri ich do každého kúta miestnosti 

rozhádže najstarší člen rodiny, aby bola v dome hojnosť počas celého roka. 

5. Šupiny z kapra vložené do peňaženky - majú zabezpečiť, aby ste počas 

nasledujúceho roka netrpeli núdzou a aby sa vám peniažky len tak sypali... 

6. Krížik medom na čelo - hlava rodiny ho urobí každému členovi rodiny, aby 

ho anjeli ochraňovali po celý rok.  

7. Do štedrovečernej vianočky alebo koláča sa zapečie minca. Kto ju nájde, 

bude zdravý a bohatý po celý rok. Je to alternatíva ku schovávaniu peňazí pod 

obrus alebo ku šupinke z kapra vloženej do peňaženky. 

                                                                                           Veronika Rumančíková 7.A 
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Symboly Vianoc 
 

Vieš, aké majú Vianoce symboly? Ak nie, my ti pár perličiek z týchto krásnych 

sviatkov prezradíme. 

1. symbol – Vianočný stromček 

2. symbol – Oplátky 

3. symbol – Celodenný pôst 

4. symbol -  Štedrá večera 

5. symbol – Adventný veniec 

6. symbol – Vianočná ruža 

7. symbol – Vianočný Betlehem 

8.  symbol – Pieseň Tichá noc 

 

 

Ako sa oslavujú Vianoce v iných krajinách. 

Vo Veľkej Británii 

Darčeky nenájdete pod stromčekom a nenosí ich Ježiško.  Darčeky sa dávajú 

do veľkých ponožiek, ktoré sú zavesené nad krbom  či pecou. A nosí ich Santa 

Klaus, deduško s bielou bradou a červeným oblečením.  Na vianočnom stole 

nesmie chýbať pečená morka a slivkový puding. 

Vo Francúzsku 

Darčeky deťom nosí Pere Noel. Ten ich najčastejšie necháva v topánkach, 

ktoré sú starostlivo pripravené pred kozubom. 

Vianoce v USA 

Vianočné stromčeky, adventné vence a veľa svetiel, kopa vianočných ozdôb 

v každej miestnosti. 
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 Týždeň pred Vianocami deti píšu Santa Clausovi a prezradia mu svoje tajné 

priania. Darčeky, ktoré Santa nosí, sa však nerozbaľujú na Štedrý večer, ale až 

25. decembra ráno. Na tradičnom vianočnom stole nechýba pečená morka, 

zemiaková kaša, čučoriedková omáčka. Ako dezert sa podáva slivkový puding, 

tekvicový koláč alebo ovocné koláčiky. Najznámejším vianočným nápojom 

v USA je vaječný punč. 

Mexiko 

Vymykajú sa z bežného rámca nášho chápania. Deti milújú vianočnú hru 

pinata. Pinata je papierový alebo hlinený panák, ktorý môže mať podobu 

zvieraťa, škriatka či hviezdy a je naplnený cukríkmi a drobnými darčekmi. Je 

zavesený  zo stropu a úlohou dieťaťa je  zasiahnuť ho a rozbiť so zaviazanými 

očami. Ak sa to niektorému z detí podarí, všetky jeho poklady sa vysypú na 

zem a potom je len na účastníkoch hry, aby pre seba ukoristili čo najviac. 

 

Vianočná večera 

Niektoré tradície a zvyky sa nemenia. Štedrovečerná hostina sa na Slovensku 

vždy začínala prípitkom, ktorým bolo víno alebo pálenka. Gazdinky sa rady 

pochválili aj vlastnoručne vyrobeným likérom - najčastejšie rascovým alebo 

vajcovým. Dnes si v mnohých rodinách pripijú obľúbenými bublinkami. Po 

prípitku sa podával chlieb alebo vianočka s 

cesnakom. Ľudia verili, že konzumácia 

cesnaku na Vianoce im zabezpečí zdravie po 

celý nasledujúci rok. V súčasnosti 

chlieb a vianočku vo väčšine rodín 

nahradili oplátky, ktoré sa podávajú s 

medom a s cesnakom. Oplátky sú symbolom 

pokoja a radosti, cesnak má zabezpečiť 

zdravie pre celú rodinu a med, ktorému sa 

odjakživa pripisovala magická moc, má 

posilňovať lásku a dobré vzťahy v rodine. 
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Láska 

Kde sa  pozriem, 

 tam je tma, 

kde sa ohlásim,  

tam je ticho. 

Láska je zhasnutá, 

a všetko svetlo utieklo z nás. 

Tá tma je možno 

 ukrytá iba v nás. 

Ak lásky niet, 

nikomu to nevadí . 

Láska je ako kvet,  

ktorý z nás uplynie hneď, 

ako prídu prvé mrazy. 

Treba len čakať, 

kým nový deň 

k nám zajtra nedorazí. 

                                                                                                     Adriana Kulišková 7.A 
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Vtipy 

 

O tretej v noci zazvoní profesorovi telefón, ozve sa tichý hlas: 

- Zobudil som ťa? 

- Hmmm... Áno... 

- Tak to je dobre, pretože ja sa ešte učím, ty surovec! 

*** 

Horský vodca: Keby dámy aspoň na chvíľku boli ticho, mohli by sme počuť 

zvuk vodopádu. 

*** 

Učiteľka povedala žiakovi, aby si sadol do prvej lavice. A žiak jej 

odpovedáTo nie, nechcem vás vidieť v HD. 

*** 

Janko v škole plače. Príde k nemu učiteľka a hovorí: 

- Prečo plačeš Janko? 

- Pred školou sa pán riaditeľ šmykol a zlomil si nohu... 

- Ale to je v poriadku, on sa rýchlo uzdraví. 

- ... ja viem, ale všetci to videli, len ja nie. 

*** 

       Rybár chytil rybu. Nešťastná ryba povie: 

- Pusť ma, splním ti jedno želanie. 

- Dobre, prikývne rybár, chcem, aby si bola bez kostí. 

 

Veronika Rumančíková 7.A 

 

http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3666/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3666/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3666/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3666/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3839/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3839/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3785/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3785/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3785/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3785/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3785/
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Čo znamenajú farby 

 

Zelená- predstavuje život, rast, mladosť, obnovu, nádej, pokoj.  

Modrá- symbolizujeinteligenciu, samotu, smútok, depresiu a múdrosť. 

Žltá- Predstavuje hravosť, svetlo,teplo,tvorivosť, slobodu, radosť. 

Čierna- vyjadruje zlosť, zlé charaktery, zločiny 

 Biela -predstavuje cudnosť, nevinnosť, čistotu a nepoškrvnenosť  

Červená- symbolizuje horúčavu, oheň, energiu, krv, vášeň, lásku, teplo, silu, 

vzrušenie a agresivitu. 

Hnedá-vyjadruje solídnosť, silu, zrelosť, flexibilitu a nudu. 

Fialová-symbolizujesilu, duchovné ciele, vášnivú vieru, rešpekt a bohatstvo. 

Ružová-symbolizujelásku, vernosť, priateľstvo, česť, harmóniu a súcit. 

Sivá-vyjadruje strach, depresiu, biedu a neistotu.  

 

Nezbedník jeden, pokazil nám bludisko. Zobral gumu a 

vygumoval z neho niektoré čiary. Lapaj jeden! Dokážete ho 

dokresliť späť? 
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Sudoku je hra - hlavolam, ktorý len tak neodložíte. Jednoduché 

pravidlá a pritom vám lúštenie určite dá zabrať.  

 

 
 

Na začiatku máte hraciu plochu, ktorá je rozdelená na 9x9 štvorčekov. 

Zároveň štvorcový hrací plán je rozdelený na 9 štvorcov (3x3). Takže 

každé pole má 9 štvorčekov (3x3). 

V niektorých štvorcoch súnáhodne vyplnené čísla(1-9). 

 

Vašou úlohou je doplniťtabuľku tak, aby v každom stĺpci, riadku i štvorci 

(3x3)boli všetky čísla od 1 do 9 (ľubovoľne poskladané, žiadne sa nesmú 

opakovať).  

internet  
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Vita Jamborová 

(1977, Ukrajina) 

Životopis 
Vita Jamborová prežila detstvo aj 

študentské časy v takmer päťdesiattisícovom ukrajinskom meste 

Dolina. „V šestnástich rokoch som sa z Ukrajiny v roku 1993 

presťahovala po maturite s rodičmi do Prahy. Môj nevlastný otec má 

rodinu v Podolí, tu som sa zoznámila so svojím budúcim manželom a 

žijem tu od roku 2002," priblížila Vita svoj príchod do nášho regiónu. 

V srdci Európy sa naučila po česky a po príchode na Slovensko takmer 

dokonale zvládla aj náš rodný jazyk. „Pri písaní som už nerozmýšľala v 

ukrajinčine, ale v slovenčine. Slovenčina už ku mne patrí. Je to 

nádherná reč a keď na mňa prehovoril Slovák, bola som fascinovaná," 

vyznala sa rodená Ukrajinka. 

Zatiaľ jej vyšli tieto diela: 
Nevera ako dôvod, Stráž ma, mafia nezabúda, Som bosorka, Ja ti to vrátim 

 
 

Čo to je vlastne Halloween? 
Halloween je sviatok oslavovaný večer 31. októbra. 

Oslavujú ho predovšetkým deti oblečené v kostýmoch, 

ktoré navštevujú susedov a pýtajú sladkosti. Oslavuje sa 

hlavne v západnom svete, najmä v USA, Portoriku, Írsku, 

Spojenom kráľovstve, Kanade, ako aj v Austrálii a na Novom Zélande. 

Je to dobré, že to máme aj u nás!  

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=vTbWlLAGvLJmFM&tbnid=kawGbPSIpVTHHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://patrickschreiner.com/2013/10/28/the-body-of-jesus-and-halloween/&ei=3B55UoeFKYiMtAb4rIHADA&bvm=bv.55980276,d.Yms&psig=AFQjCNHoPLsdPJkSU1KswBnmP0JAQA0IjA&ust=1383755864079326
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=EtDts80Iye36hM&tbnid=svKMO7z7hUYGdM:&ved=0CAUQjRw&url=http://blog.vebra.info/index.php/halloween/&ei=-B55UvCWPIzDtAbpw4HYCA&bvm=bv.55980276,d.Yms&psig=AFQjCNHoPLsdPJkSU1KswBnmP0JAQA0IjA&ust=1383755864079326
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Si naozaj dobrá kamarátka? 
 

Vaša najlepšia priateľka si našla novú kamarátku: čo spravíte?  

 

1. Rozprávate sa s kamarátkou a tá ,,nová,, si k vám prisadne. 

 

A: Škaredo sa na ňu pozriete a otočíte sa chrbtom 

B: Necháte ju, ale stále ju zosmiešňujete ironickými poznámkami 

C: Rýchlo zmeníte tému 

. 

2. Ako by ste ,,novú,, kamarátku popísali?  

 

A: Otravná a neznesiteľná! 

B: Nepredstaviteľne otravná a neznesiteľná 

C: Je otravná ale nie je to žiaden netvor 

 

.3. Máte 2 lístky na koncert a vaša kamarátka je chorá.  

 

A: Na koncert nejdete a namiesto toho navštívite chorú kamarátku 

B: Obidva lístky dáte tej ,,novej,, a potom sa vyberiete navštíviť 

kamarátku - aspoň máte istotu, že s ňou bude sama 

C: Idete na koncert s ,,novou,, kamarátkou 

. 

4. Máte pocit, že tá ,,nová,, nie je k vašej kamarátke úprimná.  

 

A: Požiadajte kamarátku, aby vám správanie tej ,,novej,, vysvetlila, aj 

keď už vopred viete, že vás nepresvedčí. 

B: Nie je to len pocit. Tá nová klame - okrem toho, že je neotesaná a 

namyslená. 

C: Je to len pocit a možno sa mýlite. Takže sa zatiaľ ovládnete. 

. 
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5. Čo keby ste sa pokúsili tú novú ,,babku,, trocha bližšie spoznať...  

A: To má byť vtip? 

B: Vynikajúci nápad. Keď odhalíte jej slabé stránky, neskôr sa vám to 

môže zísť! 

C: Časom, jeden nikdy nevie... 

. 

6. Žiarlite na tú ,,novú,,?  

 

A: Samozrejme! K vašej najlepšej kamarátke sa nikto nesmie ani 

priblížiť. 

B: Predsa nebudete žiarliť na niekoho tak bezvýznamného, ako je ona! 

C: Trocha áno. Len dúfate, že vám najlepšiu kamarátku neukradne. 

. 

7. Aká je najväčšia chyba ,,novej,, kamarátky?  

 

A: Stále sa do všetkého mieša 

B: Má ich plno! 

C: Má chyby ako každý. Ale aspoň má dobrý vkus, pokiaľ ide o 

kamarátky... 

. 

8. Čo keď sa s tou ,,novou,, napokon namiesto vašej kamarátky  

spriatelíte vy?  

 

A: Budete skákať od radosti - vaša bývala kamarátka má smolu 

B: Na to sa nedá odpovedať, pretože by ste sa stou ,,novou,, nikdy 

nespriatelili 

C: Je niečo zlé na tom, občas si s tou ,,novou,, niekam zájsť? 
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Vyhodnotenie: 

Väčšina odpovedí A  

Netolerantná 
Nech sa snažíte ako chcete, nedokážete sa zmieriť s tým, že niekto medzi 

vami a vašou kamarátkou stojí. A nedokážete to ani skrývať: votrelkyňu 

neznášate. Pokiaľ ju tolerujete, robíte to len preto, aby ste sa zavďačili 

svojej kamarátke. veľmi dobre si uvedomujete, že žiarlivosťou všetko 

len zhoršujete, svoj postoj však za nič na svete nezmeníte. 

 

Väčšina odpovedí B  

Totálna vojna 
Získať si srdce niekoho, kto vás chce okradnúť o najlepšiu kamarátku? 

To má byť vtip? Kamarátka je vaša a nikoho iného. Nikto sa k nej 

nesmie priblížiť ani na piaď. Votrelkyne sú tu len preto, aby vás 

otravovali a mali by zmiznúť z povrchu zemského. Váš postoj je 

zrozumiteľný, len nie je jasné, či svojej najlepšej kamarátke dôverujete. 

 

Väčšina odpovedí C  

Prísľub nádeje 
Novú situáciu prijímate, aj keď voči osobe, ktorá do vášho života 

zasahuje, máte isté výhrady. Beriete ohľad na kamarátkine názory a to 

dokazuje, že stojíte pri nej. Na novú kamarátku sa snažíte dívať nielen 

ako na protivnú votrelkyňu, ale aj ako na dievča s dobrými i horšími 

vlastnosťami... tie má napokon každá z nás! 

 

Nerozhodne  
Súd stále pokračuje. Zatiaľ ste sa nerozhodli, či je votrelkyňa dobrá 

alebo zlá. Sledujete každý jej krok a stále striehnete. Správnu stratégiu 

zvolíte až podľa toho, ako sa bude situácia vyvíjať. Zatiaľ zbierate 

informácie. 
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Vtipné citáty... 
 

Byť debilom je ťažké, lebo konkurencia je 

veľká... 

Láska ti dáva krídla... No redbull tiež 

:DDD 

Nie je hanba spadnúť, ale zostať ležať. 

Nikto z neba múdry nespadol! Ale debilov akoby zhadzovali... 

Keď sa ma spýtaš, čo bolo skôr- sliepka alebo vajce, poviem ti že kohút. 

Na počiatku Boh stvoril zem. Všetko ostatné je made in China... 

Trápiš sa kvôli chlapcovi? Hlavu hore princezná, spadne ti korunka!!! 

Nič sa ti nedarí? Nič ti nejde??? Sadni si na diaľnicu, veď ono ťa to 

prejde... 

Múdry sa usmieva, blázon sa rehoce! 

Buďme vďační za existenciu hlupákov. Bez nich by sme my ostatní 

nemohli vyniknúť... 

Na mňa sa nemusí kričať, mne to stačí povedať 10-krát.. 

Váš horoskop na zajtra: Všetci vás budú ospevovať, vynášať do nebies a 

obsypávať kvetmi...No, taký už pohreb je. 

                                                                                                internet 

  



22 
 

Priatelia na facebooku 

 

Martin dostal na narodeniny 

notebook. ,, Konečne nebudem jediný 

z triedy, ktorý nie je na facebooku“, 

pomyslel si. Keď bol sám v izbe, 

hneď sa tam zaregistroval. Popridával 

si všetkých, ktorých poznal. Zrazu mu prišla žiadosť o priateľstvo od 

úplne cudzieho človeka.Volal sa James. Napísal mu, že bude jeho 

najlepší kamarát a kľudne sa mu môže so všetkým zdôveriť. Martin si 

pomyslel: ,, Konečne nejaký človek, ktorému môžem veriť“. Povedal 

mu teda, že jeho rodičia sa rozviedli a aj všetky tajnosti, ktoré mu 

povedali jeho kamaráti. Celý týždeň s ním četoval. Až raz, keď sa 

pripojil na facebook, zistil, že James pridal nové video. Pozrel si ho a 

zistil, že celé video je o ňom. James tam hovoril o všetkých tajnostiach, 

ktoré mu Martin povedal.Tiež si tam navymýšľal klamstvá, ktoré údajne 

Martin hovoril o učiteľoch a kamarátoch. Martin sa rozplakal. Nevedel, 

čo má urobiť. Na ďalší deň prišiel do školy a nikto sa s ním nechcel 

rozprávať, všetci mu za to len nadávali. Rozhodol sa zavolať na detskú 

linku dôvery. Zdvihla mu to nejaká pani. Martin jej povedal všetko, čo 

sa mu stalo. Povedala mu, že najlepšie bude, keď sa deaktivuje z 

facebooku a tiež, že má ísť za riaditeľom a všetko mu povedať. Ráno, 

keď prišiel do školy, išiel hneď do riaditeľne. Riaditeľ mu povedal, že 

celý prípad prešetrí. Zistilo sa, že Jamesa si pridala polovica žiakov 

školy. Týmto žiakom  James tiež narozprával, že bude ich najlepší 

kamarát a oni mu uverili. Škola podala na Jamesatresné 

oznámenie.Vypátralo sa, že James je nejaký cudzinec, ktorý už bol 

viackrát vo väzení. Táto príhoda bola pre žiakov poučením, že si majú 

pridávať na facebooku iba tých ľudí, ktorých osobne poznajú. Neraz sa 

stalo, že ľudia si pridali cudzích ľudí, ktorí ich cez internet šikanovali. 

Stratili všetkých priateľov a boli aj prípady, keď spáchali samovraždu. 

Naozaj si rozmyslite, kto je váš priateľ... 

 
                                                                                                         Terézia Porubská, 7.A 



23 
 

Potrápme si jazyky 

 

 Vyskočil vyskočil, Vyskočilku preskočil, Vyskočilka vyskočila, 

Vyskočila preskočila. 

 V našej peci myši  pištia, v našej peci psík spí. 

 Strč prst skrz krk. 

 Išiel pštros s pštrosicou a pštrosíčatami. 

 Ak ju Julo nenaolejuje, naolejuje ju Jula. 

 Hosť, hoď kosť pod most. 

 Sypký sneh sa sype na sýpky a šípky. 

 Všetky húsatá sa poprekoprcovali. 

 Čo si šušotáš o súsoší Šišovskí šibali. 

 Lyžiar zažiaril aj si zalyžiaril, lyžiarka nezažiarila, ani si 

nezalyžovala. 

 Vojaci boli vyrukavičkovaní a veliteľ bol najvyrukavičkovanejší. 
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Šťastné a veselé vianočné sviatky, plné ľudského 

tepla a porozumenia  a v novom  roku 2014 

splnenie  všetkých  Vašich  túžob  Vám  prajú   

tvorcovia školského časopisu. 
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