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Príhovor 

 

     Milí naši čitatelia! 

 

     Dostáva sa Vám do rúk prvé číslo školského 

časopisu, ktoré pripravili naši žiaci. Založením  

Žiackeho parlamentu, ktorý tvoria zástupcovia tried  

II. stupňa, vzniká aj tento produkt ich spoločnej práce – 

školský časopis. Sme presvedčení, že sa stane 

súčasťou života školy. Je na nás všetkých, aby sme sa stali 

spoločnými tvorcami nielen časopisu, ale i života na škole. 

     Tešíme sa na Vaše príspevky v podobe príbehov, básní, 

vtipov, tajničiek,.... Ak máte nápady, ktoré by sme mohli 

uverejniť v našom časopise, neváhajte! 

     Tešíme sa na spoluprácu s Vami. 

 

                                            Redakčná rada 

 



 

„Čo povedali naši žiaci“ alebo  

„Perličky zo školských lavíc“ 
Štátnu moc tvoria šťastné orgány. (štátne) 

               Palas Aténa premenila Tálosa na čabajku. (čajku) 

Aká mačka, taká kačka. (Aká matka, taká Katka.) 

 

                                        Hádanky 
Šťavnatý som, samá guľka,                      

Lístie na mňa pekne žmurká.              Strach a stres ho stále 

Sladkú chuť vám ponúkam,                                 ničí, 

Kým odtrhne ma ľudská ruka.              na lásku a nehu fičí. 

Hneď ma každý iste spozná,                           Čo je to? 

Lebo ja som strapec........ 

/ANZORH/ 

 

                                     Anekdoty 
Vieš čo je zákon schválnosti? Keď je mačka alergická na mlieko. 

    Pani učiteľka: ,,-Jožko, ľudský mozog je ako internetová sieť.“ 



 Jožko: ,,Áno, pani učiteľka, ale mne táto sieť často vypadáva.“ 

   Vianočná náladička 

 
Na Vianociach je najlepšie, že sme všetci spolu a že sú darčeky, však :) 

 

Je to úžasný pocit, keď si nájdete darčeky pod stromčekom... A tie vianočné 
jedlá ...mňam... Ja by som chcela Vianoce hneď teraz... 24. decembra- to 

je ten sladký a radostný deň. A veru určite potešíte svojich blízkych , keď 

si pod stromčekom aj oni niečo nájdu. :) 
Tak sme vám pripravili pár nápadov: 

 

1.Vianočné sladké prekvapenie 

Potrebujeme: kartón, nožnice, farebný papier, lepidlo, ceruzku , 

pravítko, baliaci papier , čokoládky a cukríky. 

Postup: Narysujte a vystrihnite si z kartónu obrysy krabičky podľa 

návodu. Krabičku poskladajte. Krabičku obaľte baliacim papierom. 

Nezabudnite urobiť otvor na otváranie. Z farebného papiera vystrihnite 

stromčeky, hviezdičky a motívy Vianoc. Všetky nalepte na krabičku. 
Môžete napísať nejaké blahoželania na obal krabičky. Pripravené 

cukríky a čokoládky dajte do krabičky a podarujte. 

 

 

 

2.Medovníčky 

Potrebujeme: 50 dkg hladkej múky, 20dkg práškového cukru, 2 

vajíčka, 2 lyžice medu, 2 lyžice rumu, perníkové korenie, 1/2 lyžičky 
jedlej sódy. 

Postup: Vypracujeme tuhé cesto, vyvaľkáme a na mierne vymastení 

plech dáme piecť vykrojené tvary potreté vlažnou vodou. 

Po upečení medovníčky potrieme rozmiešaným vajíčkom v mlieku a 
necháme na plechu vychladnúť. Môžete ozdobiť. 

 



Veselé Vianoce!!!!!!!!! 



 

 



Zimné pranostiky 
4. december:  

Aké je počasie na Barboru, také býva až do Vianoc.          

Svätá Barbora ťahá sane do dvora.                                      

                                    
                                                                     

 

6. december: 

Keď na deň Mikuláša sneží, bude požehnaný rok.  

Na svätého Mikuláša už je zima celá naša.                    

                                                                    
                                                                                    

                                                                    

13. december: 

Aké sú od Lucie do Vianoc dni, také budú aj mesiace 

Od Lucie do Vianoc každá noc má svoju moc. 

                                                                        

 
  

 

 

 



 

24. december: 

Biele Vianoce, zelená Veľká noc. 

Do Vianoc dlhá nitka, krátky deň, po Vianociach krátka nitka, dlhší deň. 

Keď je hus na Vianoce na blate, na Jozefa bude na ľade. 

Keď je na Štedrý deň večer mnoho hviezd, je mnoho zemiakov. 

Keď je na Štedrý deň veľa hviezdičiek, na budúci rok je veľa kureniec. 

Keď je na Štedrý večer mlha, bude plané počasie. 

Keď je vianočná noc tmavá, bude tma v záčine (miesto na odkladanie potravín, úrody) 

Keď na Narodenie Krista pršať začne, za štyri týždne počasie bude mračné. 

Koľko sa ukáže prvý sneh pred Vianocami, toľko bude trvať po Vianociach. 

Lahodný a teplý čas na Vianoce je znamením, že zima bude dlho trvať. 

 

                                                

         
 

 

       

 

 

 

 



Rozhovor s pánom učiteľom Ištvánom 

 

1 .Aký je váš obľúbený šport? 

    Na pozeranie futbal a hádzaná a na hranie florbal. 

2. A najobľúbenejší futbalový tím? 

    Bayern Munchen 

3. Aké jedlo je vaše najobľúbenejšie? 

    Cestoviny a ryby 

4. Máte deti? 

     Mám 

5. Čo robíte cez víkendy a prázdniny? 

     Starám sa o deti, chodím s nimi na výlety do prírody a cez víkendy nechodím do nákupných centier. 

6. Máte v živote všetko čo ste si priali? 

   Áno, hlavne zdravie. 

7. Aký štýl hudby počúvate? 

    Žiadny- mám rád ticho, aj v aute. 

8. Aký je váš obľúbený film? 

    Hlavne francúzske komédie a kreslené rozprávky . 

9. Aká je vaša obľúbená sladkosť? 

    Mila a oriešková čokoláda 

10 .Ste ateista ,kresťan alebo budhista? 

    Vyznávam vlastnú vieru- nestarám sa do druhých ani v práci ani v súkromí. 

11. Keď ste chodili na ZŠ aký bol váš ,,naj´´ predmet? 

     Telesná a technické práce 

12. A ktorý ste neznášali? 

      Nemčinu, matematiku a slovenčinu 

 



13. Aké je vaše obľúbené ročné obdobie? 

     V zime- lyže a bežky, v lete- plávanie, stanovanie, splavovanie ,na jar a jeseň turistika. 

14. Ako mladý  ste chodili na diskotéky? 

      Jasné  

15. A kam? 

     Po okolitých dedinách 

16. V ktorej krajine by si chceli bývať? 

    V Rakúsku a Švajčiarsku- najmä kvôli čistote a krásnym horám. 

 

                                                                                                     Ďakujem za rozhovor  
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FUNNY ENGLISH  

 

 

 

 

 

  

Vocabulary – Slovná zásoba 

 

angel  - anjel 

avalanche – lavína 

bell - zvonček 

cable car- kabínová lanovka 

candle – sviečka 

freeze – mráz 

gingerbread man – perníkový mužík 

gloves – rukavice 

chair lift – sedačková lanovka 

christmas candy – vianočná cukrovinka 

christmas present – vianočný darček 

christmas tree – vianočný stromček 

reindeer – sob 

ski – lyža 

ski boot – lyžiarka 

skin run – zjazdovka 

sledding – sánovanie 

sledge – sane 

snowflake – snehová vločka 

snowmobile – snehový skúter 

snowshoe – snežnica 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 


