
 

 

 

 

 

 

                školský časopis 
 

 

 

 

 

 

 

  2017/2018        číslo 1 

 

 

  Základná škola Andreja Sládkoviča Sliač 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vydáva:  Základná škola Andreja   Sládkoviča, Sliač 

                november 2017 

Redakčná rada:  Tomáš Janešík, Hanah Teremová,   Tereza Cagáňová 

                              Kristína Orságová, Natália Potančoková 

Za časopis zodpovedá: Mgr. Elena Plichtová 

Titulná strana: Dominika Michaláková, bývalá žiačka školy 

 



Opäť začíname ... 

Škola nám už začala, 

tak skoro som ju nečakala. 

Predmety nové sa učiť začneme, 

chémiu, nemčinu a ruštinu si preberieme. 

 

Ešte dva ročníky a na strednú školu ideme, 

učiteľom určite chýbať budeme. 

Oni si s nami prežili zážitkov veľa, 

ja by som od nich odísť nechcela. 

 

To čo nás oni naučili, 

 bez toho by sme sami neprežili. 

Bez nich by sme nevedeli základné veci, 

ako je písať, čítať a ešte nejaké tie kecy. 

 

Bez angličtiny by sme sa v cudzine dorozumieť nevedeli, 

potom by sme už iba na lavičke sedeli. 

Bez biológie by sme zjedli nejaké jedovaté plody 

alebo by z nás nejaké zvieratá mali dobre hody. 

 

Do školy chodíme hlavne preto, aby sme niečo vedeli, 

a nie, aby sme doma pri telke na gauči sedeli. 

Škola by nás mala naučiť novým veciam, 

ale ja tam stále iba keciam. 

 

                                                           Hana Garguláková, 7.A 

 



                             Spomienky na letné prázdniny žiakov 4.B triedy 
 
                                                         Dovolenka v Turecku 

    Moja minuloročná dovolenka  začala v oblakoch. 
Cítila som sa ako v nebi. Cez okienko v lietadle som sledovala bielu penu okolo nás. Všetky 
oblaky vyzerali ako malé penové vankúšiky. Mala som obrovskú chuť  hodiť sa do nich 
a trošku si zdriemnuť. Vyzerali tak mäkučko. Namiesto v oblakoch som sa každý deň vyváľala 
v horúcom piesku. Nebol síce taký mäkučký, ale zato bol sypký, jemne pichľavý a horúci. 
Preto som najradšej čas trávila v mori, ktoré bolo veľmi slané. Stále som sa ponárala a do 
dlaní zbierala mušle z morského dna. Ale najviac sa mi aj tak páčilo plávanie vo veľkých 
vlnách, ktoré som najradšej vždy podplávala. 
    Z dovolenky v Turecku som si doniesla veľa pekných zážitkov a spomienok. 
                                                                                                          Emmka Tschurová 
 
                                           Prázdniny na Lunterovom ranči 
    Moje prázdniny sa začali pri koňoch na Lunterovom ranči. Bolo to super! 
Prvý deň bol veľmi daždivý. Vody bolo až po členky. Každý deň sme museli vstávať veľmi 
skoro ráno, lebo autobus odchádzal o 6:19 zo Zvolena. V autobuse som vždy cestovala  
s mojou kamarátkou Eli  ako aj s ďaľšími deťmi z tábora. Každý deň som mala iného koníka, 
ktorých mám sedlali inštruktori. Pokiaľ som nejazdila, tak sme hrali rôzne hry. Po obede sme 
s inštruktormi skákali  na trampolíne, vozili sa na lanovkách, kŕmili kozičky. Posledný deň 
v tábore boli jazdecké preteky. Prvé boli jazdené krokom, po nich klusom a cvalom. Môj kôň 
Shagon je biely a najväčší zo stáda. Po pretekoch som sa išla napiť vody a nevšimla som si 
fľaši osu, ktorá ma uštipla do jazyka. Bol to môj jediný zlý zážitok z prázdnin. Po vyhlásení 
výsledkov a rozdaní diplomov sme sa rozlúčili s kamarátkami a inštruktormi. 
  Na niekoľko krásnych dní strávených v prírode na ranči nikdy nezabudnem. 
                                                                                                            Tatianka Tatarková 
 
                                   
 Slovenské more 
   Začali prázdniny a naši nás prekvapili informáciou, že ideme k moru do Chorvátska. 
Nebolo to prvýkrát, ale predsa bolo všetko inak. Tento raz sme mali domček priamo na pláži. 
Boli s nami aj naši rodinní známi s ich deťmi. No a už bolo jasné, že bude super zábava! Ráno 
sme mávali spoločné raňajky na terase priamo s výhľadom na more, ktoré bolo prvé dni 
poriadne rozbúrené! Najprv sme sa trochu báli, ale potom sme zistili, že vlny sú dobrou 
zábavou. Neskôr sa more upokojilo a my sme si užívali šnorchlovanie, hľadanie mušlí 
a objavovanie morských živočíchov. Voda bola taká čistá, že sme videli rybky plávajúce po 
morskom dne. Najlepším nápadom bolo na trhu zaobstarať si sieťku na miestnom trhovisku. 
Keď sa zotmelo s baterkami sme sa pobrali loviť kraby. Tie sa dajú chytať totiž len v noci. 
   Ani sme sa nenazdali a dovolenka skončila. Bola plná nových zážitkov, a tak sme sa spokojní 
mohli vrátiť domov. 
                                                                                                Reginka Kamoďová 
 
 
 
 
 



                                       Denný tábor v Banskej Bystrici 
          Jeden z mojich zážitkov je tábor v našom krajskom meste. Náplň bola bohatá. 
Moja skupina mala napríklad biológiu, hrali sme sa s africkými slimákmi. Pozorovali sme 
poranené bociany, ktoré tam mali na zotavenie. Mali tam veľa rôznych krásnych rybičiek: 
neonky, gupky, mečovky . Na chémii sme z medeného pliešku  urobili zlatý, filtrovali sme 
vodu a iné pokusy. Navštívili sme aj  výstavu kameňov, videli sme zlato, platinu, kremeň. Boli 
tam aj fotky štôlní, ale aj veľké kvaple. Jeden deň sme boli na super výlete! Posledný deň 
sme programovali roboty a na záver sme pozerali Pata a Mata. 
   A tak sa skončil  nezabudnuteľný tábor plný zážitkov.   
                                                                                                            Kornélia Grollmusová 
 
                                               Plavecký tábor 
        Hneď na druhý deň prázdnin som išla spolu so sestrou na najlepší tábor v živote na 
Ružinú. 
Počas pobytu sme bývali v chatkách. Od rána do večera sme plávali a učili sa člnkovať 
a pracovať s pádlom. Večer sme mali hry a súťaže, ktoré nám vymýšľali naši inštruktori. Mali 
sme sa napríklad poobliekať čo najšialenejšie, pasovali nás tam za morských vlkov. Dostali 
sme veľa diplomov a pamiatkových cien. Najviac  si však budem pamätať, že sme pri 
pasovaní museli pobozkať užovku. Našla som si tam veľa dobrých kamarátov. 
      Na tento týždeň nikdy nezabudnem. Už sa teším na budúci rok, chcela by som tam ísť 
opäť. 
                                                                                            Terézia  Piačeková 
 
 
 
                                 Kontaktná ZOO 
    Minulé prázdniny boli jedny z najkrajších. Mali sme so sestrou  množstvo zážitkov. Je pre 
mňa ťažké vybrať len jeden. 
Za najkrajší považujem výlet na Liptov. Okrem krásnej prírody tam majú aj ZOO. Nie takú 
obyčajnú, ale kontaktnú. Majú tam veľa zvierat, ktorých sme sa mohli dotknúť. Boli sme vo 
veľkej klietke plnej papagájov. Jeden si mi sadol na hlavu a chcel moju gumičku. V ďalšej boli 
malé levíčatá. K nim nás púšťali po skupinkách. Vo veľkom výbehu behali malé ovce, kozy, 
prasiatka, zajace. Dostali sme sa aj k veveričkám. Behali okolo nás a mne aj po topánkach. 
Dokonca sa mi pokúšali dostať do ruksaku, kde som mala banán. Mne sa podarilo dostať ku 
klokanom. Boli malé a jeden bol celý biely. Skrývali sa v domčekoch, lebo im bolo veľmi 
teplo. Videla som tam veľa zvierat aj ich spôsob života. 
   Bol to pre mňa veľmi krásny deň. Čo keby som si ho zopakovala s mojimi spolužiakmi? 
                                                                                                 Sandra Majková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              Zo života našej školy 
 

Túlavý autobus 

Túto jeseň navštívil po prvýkrát aj našu školu „túlavý“ autobus plný 

učiteľov z celého Slovenska. Tí sa prišli inšpirovať a pokochať výsledkami 
práce našich žiakov, učiteľov, rodičov a priateľov školy 

v novej školskej záhrade. Žiaci 2. stupňa ZŠ si v spolupráci s učiteľmi pripravili pre 

návštevníkov zaujímavé aktivity na štyroch stanoviskách: GEO-tajomstvá, 

matematika v kvetinových záhonoch, vzory podstatných mien „na pníku“ a „divočina“ 

v slohu; mladí chemici. Účastníci jednodňového turné sa toho veľa dozvedeli 

o realizácii našej záhrady, vyskúšali si rôzne záhradné prvky a pozorovali praktické 

ukážky vyučovania v záhrade, ochutnali poslednú dopestovanú úrodu, či relaxovali 

v oddychových zónach. Naše spoločné dielo si vyslúžilo veľa pozitívnych pochvalných 
reakcií. Naša škola bola prvým zastavením na trase po ďalších školských záhradách 
Slovenska: Zvolen – Sliač – Badín – Dolný Kubín. Projektové aktivity v tejto oblasti 

pokračujú aj v novom kalendárnom roku. 

                                                                                     

 

 

V krajine remesiel 2017 

6. ročník súťažnej prehliadky remeselnej tvorivosti detí a mládeže 

Vyhlasovateľom a organizátorom tejto celoslovenskej súťaže je Ústredie 
ľudovej a umeleckej výroby v Bratislave. 

V minulom školskom roku 2016/2017 sa žiaci našej školy navštevujúci krúžok 

Tvorivé dielne pod  vedením pani učiteľky Vonkomerovej zapojili v spolupráci 
s Podpolianskym osvetovým strediskom vo Zvolene do tejto súťaže. 

Prihlásených bolo 261 prác v šiestich súťažných témach a dvoch vekových 
kategóriách. Najväčší počet prác, až 78 bolo vytvorených na tému Nite bláznivé.                               

Naši žiaci Samuel Surovič – 9.B, Marcela Kalamárová – 8.C, Hana Garguláková – 7.A, Júlia 

Kubíková - 7.B, Paulína Uhrínová - 6.A     v tejto súťažnej téme za prácu 

s názvom: Vyšívané gombíky – dobronivské vzory a vzory podľa oplecka z obce Tŕnie 
veková kategória: 12-15 rokov získali krásne 3. miesto. 

12. októbra 2017 vo veľmi peknom a príjemnom prostredí v ÚĽUVe v Košiciach sme 

si vypočuli výsledky súťaže a prevzali cenu. 

Žiakom srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. 

                         

 

 

 



Európsky deň jazykov 

Počas dňa venovaného Európskemu dňu jazykov mohli žiaci 2.-9. ročníka 
navštíviť tri sekcie a naučiť sa niečo nové z anglického, ruského 
a nemeckého jazyka. 

Popri absolvovaní rôznych hier a úloh zbierali body. Na základe získaných bodov bolo 

zostavené vyhodnotenie v troch kategóriách:  

1. kategória: 2.-4. ročník 

1. miesto – 2.A, 4.A – 22 bodov 

2. miesto – 2.B, 2.C, 3.B, 4.B – 21 bodov 

3. miesto – 3.A – 20 bodov  

2. kategória: 5.-6. ročník 

1. miesto – 6.B – 27 bodov 

2. miesto – 5.A – 26 bodov 

3. miesto – 5.B – 25 bodov  

3. kategória: 7.-9. ročník 

1. miesto – 8.C, 9.A, 9.C – 26 bodov 

2. miesto – 7.A, 7.B – 25 bodov 

3. miesto – 8.B – 22 bodov 

  

            Úspech v bedmintone 

Na medzinárodnom turnaji v bedmintone  Polisch Youth 
International 2017, ktorý  sa konal v Poľsku v dňoch 21.9. -

23.9.2017, sa zúčastnili aj žiaci našej školy. 
Andrej Suchý, žiak 4.B triedy, získal na turnaji  zlatú medailu 

v dvojhre v kategórii jedenásťročných hráčov. V kategórii trinásťročných 
hráčov získal bronzovú medailu spolu so spoluhráčom z Poľska. V kategórii 

pätnásťročných hráčov sa Simeon Suchý z 8.A triedy umiestnil  na treťom 

mieste. K úspechu gratulujeme. 
 

 

 



Literárno-vedná exkurzia Martin 

Dňa 12.10.2017 sa žiaci 7.A a 7.B triedy zúčastnili literárno-vednej exkurzie 

v Martine. Sprevádzali ich p.uč. Lisičanová a Plichtová. 

Navštívili Etnografické múzeum. Oboznámili sa so životom ľudí na dedine, spôsobmi 

obrábania pôdy, remeslami, tradičnou bytovou kultúrou. 

Zaujali ich zbierky ľudového odevu a umenia našich predkov. Na Národnom cintoríne 

sa pristavili pri hroboch významných osobností Slovenska. Exkurziu zavŕšili 

návštevou Múzea slovenskej dediny, ktoré je najväčšou národopisnou expozíciou 

v prírode na Slovensku. Videli obytné, hospodárske, technické, spoločenské 

a sakrálne stavby z regiónov Kysuce,Orava, Turiec, a Liptov. 

Celá exkurzia sa žiakom veľmi páčila, pretože získali mnoho nových informácií 

o našej národnej histórii. 

 

Jesenné bláznenie 

     Aj v tomto školskom roku členovia žiackeho parlamentu zorganizovali pre svojich 

spolužiakov dňa 27.10.2017 akciu Jesenné bláznenie. 

 

 

 



LITERÁRNO-VEDNÁ  EXKURZIA 

 

     Naša exkurzia sa konala 11. októbra 2017 a začala sa v 

Hornej Lehote. Prvá zastávka bol cintorín, kde je pochovaný 

aj so svojimi rodičmi a manželkou SAMO CHALÚPKA, 

významný slovenský spisovateľ. 

            

     Ako druhá zastávka bol 

pamätník venovaný Samovi Chalúpkovi. Bol to vlastne 

klin, ktorý pretínal reťaz. Má znázorňovať Slovensko 

oslobodené od maďarskej reči.  

 

  

  Hneď potom sme navštívili pamätnú izbu Sama 

Chalúpku. Bola to jeho stará škola, do ktorej chodil. 

V prvej miestnosti sme si mohli prečítať veľa zaujímavých 

informácií o jeho rode. V druhej miestnosti boli vystavené 

zachované staré veci, ktoré sa používali v tej dobe.  

 

 

     Ďalšia zastávka bola Bystrianska jaskyňa. Na vstup 

sme museli čakať asi pol hodinu. V jaskyni bola 

prekrásna kvapľová výzdoba. Žije tu najviac druhov 

netopierov na Slovensku. Asi tak v prvej tretine 

sprístupnenej časti sa nachádza vstup do liečebnej 

miestnosti, kde sa liečia choroby dýchacieho 

ústrojenstva. V celej jaskyni sa nemohlo fotiť. 

 

     Po krátkej ceste autobusom sme sa dostali do 

Brezna. Išli sme do Horehronského múzea, ktoré malo 

dve časti (tiež sa tam nemohlo fotiť). Prehliadka prvej 

časti nám trvala asi hodinu. Po skončení sme išli do 

druhej časti múzea. Toto bolo vzdialené asi 200m.  

 

 

 

 

     Exkurzia sa nám všetkým veľmi páčila a už teraz sa tešíme na ďalšiu. 

 
Spracovali: 

Matej Chovanec 

Peter Plachý  
 
 
 
 
 



Mesiac úcty k starším 
 

    Starkí naši milovaní, veľmi vás ľúbime a sme radi, že vás máme. 

Prajeme vám pevné zdravie, aby nás  mohli dlho pohládzať vaše 

láskavé dlane. Každý deň cítime, že vaše srdcia sú naplnené 

trpezlivosťou, obetavosťou a láskou. Dávate nám nádej, že čo dnes 

bolí, zajtra prebolí. Spolu s nami sa smejete a žartujete, tešíte sa 

z našich úspechov, tíšite naše bolesti a odovzdávate nám cenné rady 

a skúsenosti. Nech sa na nás vaše oči stále usmievajú a nech sa vaše 

srdiečka z nás radujú. Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším vám 

ďakujeme za všetky pekné chvíle prežité s vami... 

   Tieto pekné myšlienky a pocity úprimne vyjadrili žiaci ZŠ A. 

Sládkoviča Sliač vo svojich výtvarných a literárnych prácach aj 

v tohtoročnej súťaži Chvíle so starými rodičmi pod vedením 

svojich vyučujúcich slovenského jazyka a  výtvarnej výchovy.                                                        

Mgr.Jarmila Fedorová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Nakreslila: Sarah Galbová, 5.A 



Leto so starými rodičmi 

 

       Moji starí rodičia bývajú na Sliači. Skoro každý mesiac chodievam s dedkom 

na poľovačku. 

Raz ráno som vstal z postele u dedka a babky. Dedko mi oznámil, že večer 

pôjdeme na poľovačku. Celý deň som netrpezlivo čakal, kedy už pôjdeme. 

O piatej hodine sme nasadli do auta s babkou, dedkom, sestrami a odcestovali 

sme na lesnú správu do Babinej. Odtiaľ sme išli na posed, kde sme pozorovali 

lesné zvieratá. Najprv sa tam motala srnka s mláďatkom. O chvíľu prišlo celé 

stádo jeleníc aj s jeleňmi. Dedko zobral flintu a bum! Dedko si nebol istý, či sa 

trafil. Veľmi rýchlo sa zotmelo. Sestry a babku sme preto odviezli na lesnú 

správu. Odtiaľ sme si vzali poľovníckeho psa Atosa a veľkú baterku. Ja a dedko 

sme kráčali za čuchajúcim psom. Atos jeleňa bez problémov našiel. Jeleňa sme 

spoločne naložili na korbu auta a odviezli na lesnú správu do mraziaka. 

       Dedko bol na mňa veľmi hrdý a ja som bol šťastný, že mám takého 

úžasného dedka. Verím, že aj ja raz budem poľovníkom. 

                                                                                               Marek Homola 3.A    

  Starí rodičia v dnešnom modernom svete 

   Moja starká má 65 rokov. Býva na juhu Slovenska. 

Ak jej chceme blahoželať, musíme jej zavolať, alebo napísať pohľadnicu. 

Neovláda dotykový mobil a nevie písať ani čítať sms ky. Ak moja malá sestra 

Emka chce pozerať rozprávku cez hardisk, či USB kľúč, vždy na mňa zavolá: „ 

Rastík, poď sem!“ Emka ďalej vysvetlí, čo chce pozerať. Nehovoriac o tom, že ak 

má prísť na návštevu, nemôžeme zapínať alarm. Raz v noci sa starká vybrala na 

WC na prízemie, aby nás nerušila. Nevedela, že ocko pred spaním zapína alarm. 

Celú rodinu zobudila húkajúca siréna alarmu. 

Odvtedy v noci už starká na prízemie nechodí. Možno sa už nenaučí ovládať 

modernú techniku, ale uvarí najlepší vývar a rezne na svete. 

                                                                                                Rastislav Demo, 3.A 



Najkrajšie chvíle so starými rodičmi 

 

Mám svojich starkých veľmi rád, 

môj dedko je aj dobrý kamarát. 

Môžem vždy robiť čo len chcem, 

o moju spokojnosť starajú sa len. 

 

Všetko mi dovolia, všetko mi kúpia, 

odmietnuť z toho nič ani neskúsia. 

Majú ma radi, to dobre viem, 

zahŕňajú ma láskou a za to im ďakujem. 

 

Hrajú sa so mnou rôzne hry, 

občas sa zabávame až do veľkej tmy. 

Vždy majú dobré nápady, 

pri hre však dodržiavame určité zásady. 

 

Hráme spolu karty, schovku, 

môžeme aj na potulku. 

Keď sme spolu, bavíme sa skvelo, 

ja buď padám alebo niekoho hľadám. 

  

Je s nimi zábava, sú ku mne milí, 

čo by sme my deti bez starkých robili? 

Veľmi nás ľúbia, pomáhajú nám, 

no tak sa snažme, aby nik nezostal sám. 

                                                                                                        Matúš Cejzl, 6.B 

Nakreslil : Adrian Taufer, 6.B 



Starí rodičia v dnešnom modernom svete 

 

 Moja starká má 70 rokov a starký 74 rokov. Myslím si, že sú dosť starí na to, 

aby sa úplne prispôsobili dnešnému modernému svetu. No napriek tomu,... 

 Majú televízor s diaľkovým ovládaním. Pamätám si, ako si ho starká pomýlila 

s mobilným telefónom.  

 Obaja majú mobilné telefóny (tlačidlové). Starký sa naučil ovládať mobil 

rýchlejšie ako starká. Využívajú však len možnosť prijímania hovorov a vytáčanie. 

Často ma prosia o pomoc: „Sašenka, uložila by si mi toto nové číslo,...“ 

 Počas tohtoročných letných prázdnin som mala s nimi vtipný zážitok pri 

cestovaní. Zobrali nás so sestrou na návštevu. Cestovali sme vlakom z Vlkanovej do 

Zvolena a späť. Nevedeli otvoriť dvere na vagóne, ktoré sa otvárali tlačidlom. 

Vtipnejšia však bola cesta späť. Kúpili sme si na stanici zmrzlinu a vtom počujeme 

prichádzať vlak. Hovorím si: „Čo teraz s tou zmrzlinou?“ Starký mi však povedal, že 

sa nemám báť, že so zmrzlinou nastúpime a keby „niečo“, on to vybaví. Nastúpili sme 

do vlaku a vychutnávali sme si zmrzlinu. Zbadala som, ako sa k nám blíži zamračený 

sprievodca. Pomyslela som si, že nás ide vyhrešiť za zmrzlinu. Našťastie si vypýtal len 

cestovné lístky. Starký ich však nevedel nájsť. Ešte k tomu mu po ruke tiekla 

rozpustená zmrzlina, lebo si kúpil štyri kopčeky. Keď ich už konečne našiel, 

sprievodca ich skontroloval a opýtal sa nás, kam chceme ísť, lebo máme zlé lístky pre 

tento vlak. Nastúpili sme totiž do rýchlika a ten samozrejme vo Vlkanovej nestál. 

Sprievodca nás upozornil, že na najbližšej stanici musíme opustiť vlak. Vystúpili sme 

na Sliači celí dolepení od zmrzliny a vysmiati .  

 Myslím si, že moji starí rodičia žijú zdravšie ako ja. Viac sa rozprávajú ako my 

doma a trávia viac času von. Aj napriek tomu, že nemajú doma moderné technológie, 

som u nich rada. Vlastne im niekedy závidím, že ich neovplyvňuje internet, dotykový 

mobil, počítač...  

                                                   

                                                                   Alexandra Kapustová 6. A 

 



Najkrajšie chvíle so starými rodičmi 

Natrhám si kvety na stráni, 

Vám, starí rodičia, kvietok dám do dlaní. 

Poviem Vám to celkom skrátka, 

starká, to je kamarátka. 

Taký koláč-makovník, 

neupečie veru nik. 

A môj starký nemá chyby, 

naučil ma chytať ryby. 

Zatĺcť klinec, kopať loptu, 

vždy mi podal jeho ruku. 

Dnešná doba je tá iná, 

vyskytla sa malá chyba. 

Starký, starká nevedia asi, 

ako robiť na počítači. 

Internet je pre nich neznáma vec, 

radšej idú k susedom na pokec. 

Mobilný telefón nenosia, 

bez okuliarov nevidia od nosa. 

Starký, starká zlatí sú, 

svoje zvyky si uchovávajú. 

Moderná doba ich očarila,  

preto, nech sa nič nemení. 

Nech sú takí, akí sú, 

a nech nám lásku do srdiečka donesú. 

                                                                         Adam Jankovský, 6.A 



STARÍ RODIČIA V DNEŠNOM  MODERNOM SVETE 

 

  „Ach tá babka!“ Poviem si vždy, keď sa snažím babke vysvetliť, ako 

to všetko funguje. Myslím tým počítače, mobily a iné moderné 

technológie. Pravdaže nie som žiadny znalec, ale oproti babke som 

výborná. 

  Stále tomu nerozumie. Myslí si, že je to niečo nadprirodzené, tá Wi-

Fi alebo ako si môžeme urobiť spoločnú fotku a vidíme sa pri tom. To 

je pochopiteľne selfie. 

  Vykrikuje: „Čo stále sedíš pri tej tvojej mašine!“ alebo „Stále sa 

pozerá do tej debny!“ Neustále si vymýšľa viac a viac nových názvov. 

  Ale starká, tá Facebookuje, Skypuje, objednáva, číta všetky 

internetové nezmysly o “prírodných“ mastičkách, čo je zdravé 

a hlavne čo nie, kto má nové pery a kto má novú frajerku, likuje, 

komentuje a hlavne hrá solitér. Ale musím povedať, že ona sa naozaj 

vyzná. Kde, kedy a čo Sagan vyhral, to vie aj naspamäť. 

  Prídem k nim, jedna sedí a číta nezmysly v novinách a druhá, tá sedí 

a číta nezmysly na internete. Obe sú rozličné a zároveň úplne 

rovnaké. Iba ony sú dve superženy, skvelé matky a skvelé dcéry. A je 

jedna vec, ktorá sa nikdy nezmení. Sú aj tá najlepšia dvojica v mojom 

srdci - stará a prastará mama. 

  Ale veď ako sa hovorí: Aká matka, taká Katka. 

 

                                                             Vanda  Výbošteková, 6.A 

 

 



 

Starí rodičia v modernom svete 
 

 

 

Moja milá stará mama, 

 má ma ona veľmi rada. 

 

Vždy keď som k nej prišiel, 

dobré jedlá som u nej našiel. 

 

Vždy sa so mnou rada hrala, 

samé maškrty pre mňa mala. 

 

Teraz som už väčší, 

všímam si aj iné veci. 

 

Večer ona sadne za počítač, 

napíše maily, pozrie facebook, veru tak. 

 

Cez internet účty platí, 

starkého to učiť sa núti. 

 

Jemu sa to však veľmi nechce, 

radšej ryby loviť chce. 

 

Kúpila mu dotykový mobil, 

všeličo na ňom už urobil. 

 

Pozerá si videá od kamarátov, 

laikuje ich a smeje sa pri tom. 

 

Takto stará a starký naučili sa nové veci ovládať 

a ja sa teším, kedy si kúpia nový počítač. 
 

 

 

                                               Matej Chovanec, 5.B 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 Vtipy, fóry, frky  
Policajt sa pýta kolegu: 

- Ty Jano, prečo je južný a severný pól pokrytý ľadom? 

- Ty blbec, to preto, aby sa zemská os pri otáčaní nezapiekla. 

- Prečo ryby mlčia? - pýta sa učiteľka žiakov. 

- Aby ich nechytili rybári, - odvetí Jožko. 

V škole sa katechétka pýta: 

- Čo robil Noe po potope? 

Deti odpovedajú: 

- Sušil sa. 

Ferko si vykrikuje na hodine: 

"Bager!" 

"Báágeeer! 

"TUT TUT!" 

Učiteľka ho napomenie:  

"Ešte raz povieš báger, máš poznámku." 

Ferko povie skleslo:  

"Tut tut buldozér." 

- Mami, oci, rozhodol som sa osamostatniť. 

- To je veľmi dobre. 

- Kufre máte pred dverami. 

Vymením sekundové lepidlo za trojsekundové.  

Zn.: Nestíham lepiť! 

Otec a dcérka si píšu: 

"Oci, na narodeninovú oslavu chcem Sajfu." 

"Ale prosím ťa, vieš aký je drahý?" 

"Silvia." 

"Čo Silvia?" 

"Meno tvojej milenky." 

"Chceš, aby ti Sajfa aj zaspieval?" 

- Ďurko, papaj ten špenát, budeš krásny a silný! 

- Mamička a ty si prečo nepapala špenát? 
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 Funny English  
 

Nový školský rok je tu zas a ja drahí angličtinári tiež.  Cudzie jazyky sú veľmi 

dôležité a dôležité je ich teda vedieť. A kde inde by sme sa ich mohli učiť, ako 

v starej dobrej škole? No nemám pravdu? Nemám. Jazyky sa môžeme učiť 

individuálne či s priateľmi alebo rodinou, len treba chcieť, a potom sa ich viete 

naučiť technicky vzato kdekoľvek. Ja mám rád jazyky, reči rôznych národov, 

a preto som sa rozhodol aj tretí rok pre rubriku Funny English. 

 

 

Zopakujme si staré vianočné slovné zásoby (pomôžte si aj slovníkmi) 

1. Prelož a napíš 

mandarine    - ...................................... 

Christmas tree   - .................................  ....................... 

peanuts   - .......................... 

honey cake  - .........................  ................... 

darček  - ................................ 

Zimné hry  - ..........................  ......................  

2.Doplň              

Puding     -    P_dd_ng 

Zvonček   -    _e_ _ 
                                                              

3.Doplň TAJNIČKU 

1. Vianoce 

2. Zima 

3. Hračka 

4. Centrum (mesta) 

 

 

  1.           

   2.          

   3.   O       

   4.          
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VIANOCE 

 
Vianoce sú výnimočné sviatky na Slovensku a ich oslavovanie je 

spojené s mnohými tradíciami. 

Už niekoľko týždňov pred Vianocami sú obchody, mestá a dediny 

vyzdobené vianočnou výzdobou, stromčekmi, rôznymi svetielkami a 

dekoráciami. Obchody a obchodno - zábavné centrá lákajú zákazníkov 

k nakupovaniu darčekov. 

Niekoľko dní pred Vianocami sa vo viacerých mestách konajú 

vianočné trhy, na ktorých sa predávajú vianočné ozdoby, 

občerstvenie, vianočné oblátky, medovina, rôzne drobnosti a výrobky 

domácich remeselníkov. 

 

 

Vtipy na každú príležitosť!! 
 

1. - Mamiiii ja by som chcela na Vianoce psa..... 

    - Nevymýšľaj! Bude kapor ako každý rok !!!!! 

 

2. Rozprávajú si Američan, Rus a Slovák. Američan hovorí: 

“Vidíte to červené Ferrari?” 

Ostatní: “Hmm, dobré.” 

“No, tak také som dostal na Vianoce.”              

Rus hovorí: “A vidíte to zelené Porsche?” 

Ostatní: “Tiež dobré.” 

Rus: “Tak také som pre zmenu dostal na Vianoce ja.” 

A Slovák: “Vidíte to Infiniti G35 GTO?” 

Ostatní: “Nádhera!” 

“Tak takej farby som dostal menčestráky.” 

 

3.“Pán riaditeľ, môžete mi dať zajtra voľno?” pýta sa v práci pán Novák. 

“Manželka chce, aby som jej pomohol s vianočným upratovaním.” 

“Z takého dôvodu vám predsa nebudem dávať voľno!” rezolútne to 

odmietne riaditeľ. 

“Ďakujem,” vydýchne si zamestnanec. “Vedel som, že je na vás 

spoľahnutie.” 

 


