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Veľkonočné zvyky, ktoré sú známe na  Slovensku sa podobne oslavujú aj v Čechách, 
Maďarsku a Rumunsku. V nemecky hovoriacich krajinách a Holandsku hľadajú deti farebne 
pomaľované vajíčka a čokoládky, ktoré poschovával “veľkonočný zajac”. Rodiny skrášľujú svoje 
príbytky, ale i záhradky, veľkonočnou výzdobou, rozvešanou na vetvičkách, pečú koláče v tvare 
jahniatka alebo zajaca. 

Z ďalších zvykov je známe veselé súťaženie vo vzájomnom rozbíjaní škrupín natvrdo 
uvarených vajíčok. V niektorých mestách sa spúšťajú vajíčka dolu brehom. Tento zvyk je starý 
400 rokov a v jeho pôvodnej forme spúšťali deti z bohatých rodín dolu kopcom vajíčka a iné 
predmety, ktoré na konci kopca zachytávali deti z rodín chudobných. V Grécku, Rusku a 
Švédsku sa maľujú natvrdo uvarené vajíčka na červeno, ako symbol nového života za obeť Ježiša. 
Ukrajina a Poľsko sa považujú za krajiny s najkrajším zdobením veľkonočných vajíčok. 
V Mexiku sa približne dva týždne oslavuje ľudový festival s hudbou a tancom. Ulice sú vyzdobené 
girlandami. Na Veľký piatok sa konajú v tichosti procesie. 

Na Filipínach sa presadil taktiež zvyk s veľkonočným zajacom, ktorý nosí vajíčka. Jeden 
zvyk je tu predsa však iný. Keď vyzváňajú zvony na Veľkú noc, chytia rodičia menšie deti za hlavy 
a vyzdvihnú ich do výšky. Veria, že ich ratolesti budú takto vyššie. 

V Austrálii zasa naberajú v čase veľkonočných sviatkov zasnúbené páry vodu z potoka a 
ponechávajú si ju až do dňa sobáša. Predtým, než sa snúbenci vyberú do kostola, navzájom sa 
vodou postriekajú. Že vraj to prinesie šťastie do manželstva. 
V USA sa tradične a každoročne organizuje “Easter Parade” na 5th Avenue v New York City. 
Ľudia idú v maskách mestom na ozdobených vozoch. V Bielom dome vo Washingtone sa organizuje 
„The White House Easter Eggs Roll“ a každý účastník hry dostane do daru drevené vajíčko s 
podpisom prezidentského páru. 

V Anglicku sa na strmých uliciach spúšťajú 
farebné vajíčka, pokým sa úplne nezničí ich 
škrupina. 
            Vo Švédsku idú tajne a mlčky v noci ženy k 
určitému prameňu. Ak sa im z neho podarí úplne 
nebadane doniesť domov vodu a postriekať ňou 
svojho vyvoleného, tak zaručene získajú jeho lásku. 
Veľkonočné sviatky sa oslavujú hlučne a s 
ohňostrojom. Symbolicky sa vyháňajú veľkonočné 
bosorky. V Taliansku sa pripravuje „Torta di 
Pasquetta“, niečo ako torta plnená uvarenými 
vajíčkami, špenátom a s veľkonočnou “holubicou”. 
                         /Kika Hvizdáková/ 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
, ja. 

- Und wie heiβt er? 
- … Katze. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČO S 
VOĽNÝM 
ČASOM ? 
 
    Neviete, čo s voľným 
časom? Určite si 
prečítajte tento článok. 
Každý má voľný čas, ale 
niekedy je ho veľmi veľa. 
Dám vám zopár rád, ako 
ho využiť. 
   Najlepšie by pre nás 
bolo kaziť si zrak celý 
deň pri počítači, ale 
mama nás tak, či tak 
odtiaľ vyhodí. Tak 
neváhajte, oprášte vaše 
korčule a hor sa  
napríklad na vodné 
dielo! 
   Alebo si opravte brzdy 
na bicykli a choďte si 
niekam vyvetrať hlavu. 
   Aj flákanie sa po 
nákupných centrách vie 
„zabiť“ veľa času. Ale 
zabíjajte ho radšej vonku 
s kamarátmi. Môžete 
s nimi zájsť na 
prechádzku. 
Nezabudnite, že existujú 
aj všelijaké krúžky. Napr. 
tanečné,  krúžky hry na 
nejaké hudobné 
nástroje, športové krúžky 
a mnoho ďalších. 
  Je na vás, ako sa 
rozhodnete stráviť svoj 
voľný čas. Pri tom 
všetkom ale nezabúdajte 
na to, že sa treba stihnúť 
aj naučiť do školy a 
urobiť si úlohy. 
                                                                                           
/Katka Lancová/ 
 

Pomoc iným nás robí lepšími  
 

Pomoc druhým by mala byť pre ľudí, a najmä pre ľudí ktorým 
sa v živote darí, samozrejmosťou  a základnou normou v živote. Mali 
by sme myslieť na to, že nie všetci ľudia mali to šťastie narodiť sa do 
sveta, v ktorom vládne blahobyt, mier alebo usporiadane rodinné 
vzťahy. Títo ľudia potrebujú našu pomoc a my by sme mali byť 
ochotní im pomôcť. Jedno príslovie hovorí: „ Ako sa budeš ty správať 
k ľuďom, aj oni sa tak budú k tebe.“ Nemali by sme zabúdať na to, že 
aj my sa môžeme dostať do takejto situácie. Aj my môžme ostať 
chudobní, hladní, bez pomoci. Až keď sa dostanete do takejto 
situácie, pochopíte aké je to ťažké. Len veľmi málo ľudí si to 
uvedomuje. Byť ľudský a chcieť pomôcť je v poslednej dobe rarita. 
Pomaly, ale isto sa všetka láska a pomoc druhým vytráca z tohto 
sveta. Nasledujúca generácia je slepá. Nevidí chudobu, vojny, ani 
živelné pohromy, ktoré ľudí oberajú o všetko. Nielenže nevidí, ale ani 
nechce vidieť. Málo ľudí si umyje a utrie tie pomyselné okuliare a 
uvidí to všetko, tú bolesť, tú biedu. Posnažme sa aj my mať čisté 
okuliare, pravidelne si ich umývať a čistiť. Pokúsme sa pomáhať 
finančne, vecne, ale aj psychicky, lebo niektorí ľudia to potrebujú.                                                         
                                                  /Ajka KOMOVÁ 7.B/ 
 



 

 
 
 
      Určite ste si všimli medzi našimi učiteľmi „novú tvár“- p.učiteľku Luciu Ondrušovú. 
Rozhodli sme sa, že vám ju bližšie predstavíme. 
 
1. Ako sa vám páči v našej škole? 
 
      V škole sa páči, atmosféra je tu príjemná. 
 
2.Odkiaľ pochádzate? 
 
       Pochádzam z Liptova, narodila som sa a dlhé roky som bývala v Liptovskom Mikuláši, 
 v Žiline bývam 6. rok. 
 
3.Kde ste študovali a kde ste pôsobili doteraz? 
 
       Študovala som na Trnavskej univerzite v Trnave, potom som pracovala ako učiteľka na 
Základnej škole pri Detskej ozdravovni v Železnom a na Základnej škole na sídlisku Solinky 
v Žiline, medzitým som pracovala aj v iných zamestnaniach a pred nástupom na tunajšiu 
školu som bola určitý čas na materskej dovolenke. 
 
4. Čo robíte vo voľnom čase , keď sa nevenujete práci pre žiakov? 
 
    Vo voľnom čase sa snažím venovať rodine, hlavne môjmu 4- ročnému synovi, rada čítam, 
ale tiež chodím do prírody, obľubujem najmä turistiku do hôr, príležitostne športujem-beh / 
hlavne dlhé trate/, lyže, tenis, korčule, bicykel. 
 
5. Obľúbený film, jedlo, pitie a farba? 
 
       Jeden konkrétny obľúbený film nemám, vo všeobecnosti sa rada pozriem staršiu 
československú aj svetovú tvorbu- 70.- 90. roky, či už filmy, inscenácie alebo seriály, ktorých 
predmetom záujmu sú medziľudské vzťahy, historická, lekárska alebo iná zaujímavá 
tematika. Z mojich obľúbených jedál sú to typické slovenské jedlá- bryndzové pirohy s 
oblohou, bryndzové halušky, z múčnych jedál palacinky a   zemiaky ako najobľúbenejšia 
príloha. Na mäso si príliš nepotrpím, ale vegetariánka nie som. Konkrétny obľúbený nápoj 
tiež nemám, najradšej a najčastejšie však pijem rôzne druhy ovocných čajov alebo 
minerálnych vôd s príchuťou, s mierou mi chutia aj kolové nápoje. Z farieb  sa mi páči najmä 
modrá, oranžová a zelená. 
 
6.Športujete? 
 
   Ako som už spomínala zo športov je to beh, korčule, lyže, turistika, bicykel. 
 
 
 



7.Aké súv aše hobby? 
 
     Z ďalších záujmov okrem už spomenutého 
športu je to napríklad cho zvierat- klasických 
malých zvieratiek vhodných do bytu, zbieranie 
modelov automobilov a hubárčenie. 
 
8.Čo vás baví viac anglický jazyk alebo 
dejepis a ktorý predmet sa vám lepšie 
vyučuje? 
 
     Na túto otázku neviem dať jednoznačnú 
odpoveď, znalosť obidvoch predmetov 
považujem pre Žiakov za dôležitú, a tak i 
vyučovať obidva tieto predmety sa snažím 
rovnako zodpovedne a s rovnakým záujmom.  
      V súčasnej dobe je znalosť cudzích jazykov 
nevyhnutnosťou, ale tiež stále platí staré známe: 
„História je učiteľkou života. " Takže obidvom predmetom pripisujem rovnakú dôležitosť, 
každý má svoje čaro a tajomstvá, ktorých odkrývanie sa uskutočňuje práve na vyučovacích 
hodinách. 
 
9. Už ste si zvykli na vašich žiakov, akí sú oproti tým , ktorých ste učili doteraz?  
 
    Na žiakov som si už zvykla, viac- menej už ovládam aj mená,  no porovnávať žiakov 
s tými, ktorých som učila doteraz alebo porovnávať žiakov či triedy  všeobecne sa veľmi 
nedá, pretože na jednej strane podstata žiaka je všade rovnaká, na druhej strane každý jeden 
žiak, každý jeden človek je veľká individualita, a takto k nemu treba aj pristupovať, rovnako 
aj každá trieda má svoje špecifiká, ktoré treba zohľadniť, všetci ľudia sme niečím rovnakí, 
niečím rozdielni, a takí sú aj žiaci. 

Za rozhovor ďakuje Aďka Líšková. 

 



        
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Všetci ste sa pýtatali, ako nám bolo na 
lyžiarskom. A ja asi za všetkých odpovedám: 
„ Super!“ (Komu by nebolo dobre týždeň bez 
školy?) Svah bol celkom dobre upravený, ale 
škoda že iba ráno. Poobede tam už boli 
zľadovatené miesta, ale aj tak to bola haluz. 
Každý deň sme mali obed asi o dvanástej, 
potom asi hodinová pauza a opäť na svah do 
štvrtej. Potom do chaty!  Nasledovalo buď 
hranie nejakých spoločenských hier, niektorí 
odpočívali, ale zväčša sa nacvičoval večerný 
program. Aj keď ja som vždy iba 
improvizoval. (Dovtedy som ani nevedel aký 
som kreatívny.)Potom prišla narad večera a 
nasledoval už spomínaný program. Najviac 
zaujal herecký a improvizátorský talent 
Jakuba Mizeru. Nakoniec to pokračovalo 
"diskotékou" na izbách. 
                              / Martin Piala 7.A/ 
 



EURÓPA V ŠKOLE 
KAŽDOROČNE POMÁHAJÚ STOVKY 

DOBROVOĽNÍKOV PO CELEJ EURÓPE  
PRI ZÁPLAVÁCH, POŽIAROCH  

A INÝCH ŽIVELNÝCH POHROMÁCH. 
 
 

Prinášame vám niekoľko, ktoré nás reprezentovali , tieto z nich boli aj ocenené, 
autorkám blahoželáme! 

 
 BLÁZON, SOMÁR A PRINC 

 
 

Jedného dňa sa blázon pobral do školy. Nikto ho tam nemal rád, a to nie 
len kvôli čudným bielym vlasom, oblečeniu naopak, ale hlavne preto, že 
potrebovali mať v triede čiernu ovcu. Oto, čo bolo bláznove meno, len ho 
všetci spolužiaci tak nevolali, nebol až taká čierna ovca. Bol totiž albín. No 
jeden chlapec v jeho triede sa zastával názoru, že je iný. Nie on dal Otovi 
prezývku blázon, ale vyprovokoval kolektív k tomu. Oto ho sám pre seba volal 
princ. To preto, že pochádzal z bohatej rodiny a spolužiaci ho kvôli tomu 
zbožňovali. Každý rok ich pozýval na narodeninové párty. No Ota nikdy 
nepozval. Princ sa v skutočnosti volal Marián, ale to nie je podstatné. Potom 
tam bol ďalší rival, Igor. Zatiaľ čo Marián roznášal posmešky po škole, Igor ich 
realizoval.     

Oto sa smutný pobral ku škole. Učil sa dobre, ale prestávky boli pre 
neho utrpením. Vchádzal do školy a prezliekal sa tak dlho ako sa len dalo. 
Práve preto neznášal leto. Prezúvať si musel len tenisky a kvôli tomu musel 
byť pred vyučovaním dlhšie v triede. Dnes mali dramatický krúžok, na ktorý 
museli chodiť všetci. Chalani vymysleli dosť blbú tému divadla: Indiáni 
a beloch. Princ robil scenár. Oto bol beloch a ostatný doňho hádzali papierové 
sekere. „Tak čo, beloško?“ Oto si ani neuvedomil, že je pred triedou. Nebol to 
Igor ako čakal, ale Marián. Oto si ho nevšímal a pohol sa do triedy. Všetci 
sedeli na laviciach, len Igor v zadnej lavici čítal knihu. „Blázon, blázon...“ 
Rozľahlo sa triedou. Nebolo to bežné, ale ani neobvyklé. Trieda Ota zasypala 
urážkami. Marián začal na tabuľu čarbať smiešnu postavu. Nakoniec ju celú 
namaľoval na bielo a napísal: Oto je blázon. Keď bol v polovici slova blázon, 
niekto zakričal: „Prestaňte!!“ Bol to Igor. Toto od neho Oto nikdy nečakal. 
„Čítal som knihu o šikane a až teraz som si uvedomil aké je to hrozné!“ 
Presadol si do prázdnej lavice vedľa Ota. „Máme tu somára, ktorému sú blázni 
drahší ako kamaráti!“ Zakričal Marián. 

 Od vtedy sú Blázon a Somár kamaráti a nič si nerobia z posmeškov 
ostatných.  

/Terezka Sedláčková 6.B/ 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Túto báseň venujem dobrovoľníkom, 
ktorí pomáhajú ľuďom v núdzi. 

 
ZÁPLAVY 

 
Je letný deň zamračený, 

v dažďových mrakoch oblečený. 
Kvapla na mňa kvapka, 

a už z neba kvapká. 
 

Začalo pršať, vlastne leje, 
už sa na mne oblak zhora smeje. 

Zatváram okná a zamykám 
dvere, 

búrkový oblak na mne sa smeje. 
 

Je tam však špára pod dverami,  
voda sa leje štrbinami. 

Voda však stále len stúpa,  
pani dažďa nie je veru skúpa.  

 
Metajú blesky a bije hrom,  

blázon je ten kto by šiel von! 
Stále sa do domu leje voda,  
zničených vecí bude škoda. 

 
Pred domom zastavil záchranársky čln,  

opustil som dom a vyrazil do vĺn. 
Previezli nás do vedľajšej dediny, 

kde mal práve starosta meniny. 
 

Keď skončilo počasie vratké, 
pominuli sa aj dažde prudké. 

Odviezli nás teda späť do našej dediny, 
kde nezostalo nič ani jednej periny. 

 
Prišli však ľudia, čo dali nám jesť a piť,  

aby nám nemuselo stále smutno byť. 
Dali nám aj peniaze na nové byty,  

aby sme mohli byť aj v zime krytí. 
 

Ema Neslušanová – 5.A 
 



              Bojíte sa? 
 

Bojíte sa tmy, pavúkov, výšok alebo uzavretých priestorov? Skáčete už od dverí 
do postele a v noci radšej ani nejdete na záchod? Zakrútila sa vám hlava pri výstupe 
na vežu s najkrajším výhľadom na okolie a ledva ste zliezli dolu? Máte každé ráno 
hrôzu z toho, že musíte ísť medzi ľudí? Ak je vám niektorý z týchto pocitov dôverne 
známy, potom sa vám nežije ľahko. Máte fóbiu. 
 
Druhy fóbií: 

§ aerofóbia - strach z prievanu 
§ aichmofóbia - strach z ostrých predmetov 
§ akrofóbia - strach z hĺbky  
§ akribofóbia - strach, že v napísanom texte sú chyby 
§ androfóbia - strach pred mužmi 
§ antropofóbia - strach z ľudí 
§ arachnofóbia - strach z pavúkov 
§ aulofóbia – strach zo zvuku flauty 
§ cibofóbia alebo sitofóbia - strach z jedla 
§ dysmorfofóbia -strach z vlastnej škaredosti, ohyzdnosti 
§ ereutofóbia - strach z červenania sa 
§ filemafóbia - strach z bozkávania 
§ fobofóbia - strach zo strachu 
§ gynekofóbia - strach zo žien 
§ hypsofóbia - strach z výšky  
§ kakotechnofóbia - strach zo zlyhania, 
§ klaustrofóbia - strach z uzavretých priestorov 
§ nyktofóbia - strach pred tmou 
§ ofidiofóbia - strach z hadov 
§ ofresiofóbia - strach z pachov a vôní 
§ panfóbia alebo patofóbia - strach z choroby 
§ peladofóbia- strach z plešatých 
§ sfeksofóbia - strach z ôs 
§ siderofóbia - strach pred bleskom a búrkou 
§ tanatofóbia- strach zo smrti  
§ zoofóbia – strach pred zvierat                                         /Ajka Komová/ 
 
 



Hororskopy našej tety Margit 
 

Baran: Teraz je ten správny čas! Otvorte školskú tašku a vyberte tú týždňovú desiatu!! 
 
Býk: Vaša babka usporiada babinec. Pozve naň všetky dôchodkyne z okolia. Zábava bude 
v plnom prúde, až kým si nezačnú rozprávať historky o svojich plastických operáciách. 
 
Blíženci: Tohtoročné Veľkonočné sviatky sa budú niesť v znamení upratovania. vaša mama 
objaví tú vašu ,, kôpku neidentifikovateľných vecí“  v skrini. Je mi to ľúto.......... L 
 
Rak: Strýko Alfréd vás dlho nebol pozrieť – preto príde a nasťahuje sa k vám na celé veľkonočné 
sviatky. Všetko bude super, lenže strýko cestou z Maďarska stretol rockerov ako stopujú na 
zastávke, tak sa rozhodol aj ich zobrať k vám. L 
 
Lev: Vaše sviatky budú skvele prebiehať až kým............nezistíte že ste si v taške nechali sladké 
koláče a nasťahovala sa vám tam banda koláčožravých mravcov!! 
 
Panna: Dievčatá pozor!! Na Veľkonočný pondelok vás Váš dedo nenavoňavkuje voňavkou 
Mexx, ale voňavkou z roku 1927!! 
 
Váhy: Vaša váha po Veľkonočných 
sviatkoch nebude práve najlepšia!! Ale 
chápem že babkinmu šalátu sa nedalo 
odolať. J 
 
Škorpión: Váš krízový deň bude pondelok. 
Akéhokoľvek pohlavia ste, zaklope vám 
váš dedo a s plným vedrom vody Vás 
obleje. Brrrrrrr!!! 
 
Strelec: V Kauflande zlacnejú paradajky 
a vaša mama sa rozhodne, že si dáte 
paradajkovú diétu. Pripravte sa!! Paradajky 
prichádzajú!!!! 
 
Kozorožec: Dávajte si pozor na krčnú 
chrbticu! Masáž tety Heleny nebude práve 
najlepšie riešenie J 
 
Vodnár: Nekŕmte divé holuby! 
Samozrejme Vy jednu holubiu rodinku 
ubytujete na balkóne. Najskôr budú veľmi 
milé, ale potom sa zmenia na krvilačné 
beštie!!!! 
 
Ryby: Nekombinujte slané oriešky 
a čokoládovú tortu....vypomstí sa vám to na 
záchode!!! 

 



 
 
 
 
Niekto búcha na nebeskú bránu. Svätý Peter sa pýta: 
- No? Čo je? 
- Nie čo je, ale kto je? 
- Ó nie, ďalšia učiteľka. 
 

-Prečo sa blondínky tešia na Veľkú noc?  
-Lebo nešibe len im. 

 

Ide ježko okolo močiara, hryzie si s chuťou do jablka a stretne bociana. 
Bocian: „ Čo ješ?“ 
Ježko:  „ Čo bocian?“ 
Bocian:  „ Čo ješ, jež?“ 
Ježko: „ Čo bocian, bocian?“ 
 
 
 Kráčal Ježiš po zemi, keď vtom zazrel plačúceho muža. I opýtal sa Ježiš muža, prečo plače.  
"Oheň mi vzal dom a ja teraz s rodinou nemám kde žiť."  
"Hľa, tvoj dom!" povedal Ježiš a pred jeho očami  sa objavil nádherný dom.  
Šiel Ježiš ďalej a zbadall plačúcu ženu.  
"Zomrel mi môj maličký syn!" horekuje žena.  
I vztiahol Ježiš ruky na dieťa a povedal:  
"Hľa, žena, tvoj syn žije!"  
Prechádzal sa  Ježiš ďalej po zemi, keď vtom uvidel sedieť na kraji cesty plačúceho mladíka.  
"Prečo plačeš, mládenec?" spýtal sa ho Ježiš.  
Mladík k Ježišovi zdvihol svoje uplakané oči a odvetil:  
"Pracujem v slovenskom školstve."  
I sadol si Ježiš k nemu a plakal s ním.  
 
 
 
 

 
/zdroj www.christ-net.sk/ 
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Jedného dňa umrie Bill Gates a dostane sa na veľký súd.  
Ježiš mu hovorí: "No, vieš Bill, neveril si vo mňa a preto by si mal ísť do pekla. Ale tie 
Windows, aj keď sú to taký strašný šmejd, predsa len boli na niečo dobré, a preto sme sa 
dohodli, že ti dáme ako jedinému človekovi na výber. Môžeš si vybrať, či chceš ísť do neba, 
alebo do pekla.“ 
Bill: "OK. Ale mohol by som sa ísť predtým pozrieť tam aj tam, aby som si vedel vybrať?"  
Ježiš: "Dobre."  
Tak archanjel Gabriel vezme Billa a idú do neba. Tam je všetko modré, sem-tam obláčik, na 
obláčiku sedí anjel a brnká na harfe, no 
proste strašná nuda... Idú sa teda pozrieť do 
pekla. Tam je nádherná pláž, palmy, slnko, 
skoro nahé baby, alkohol, hotový raj...  
Bill: "Okej, je to jasné, tu chcem ostať."  
A tak sa aj stalo.  
O týždeň na to si Gabriel spomenie na Billa 
a rozhodne sa, že sa ide pozrieť, ako sa mu 
darí. Príde do pekla a tam vidí Billa 
nabodnutého na kole, spaľovaného 
plameňmi, ako ho žerie červ.  
Bill v zúfalstve na neho kričí: "Keď sme tu 
boli naposledy, vyzeralo to úplne ináč!!!!!!!"  
Gabriel sa pousmeje a odpovedá mu: "Vieš, 
Bill, to bola len DEMOVERZIA. ;-)" 
 
 
Počuli sme na hodinách 
Čo viete z náboženstva o Herodesovi? 
To bol ten, otec dejepisu….. 

 
Hast du einen Hund zu Hause? 
Ehm, ja. 
Und wie heiβt er? 
… Katze. 
 
 
 
 
 
 

Naša tvorivosť 
 

                              M- Mamin masaker 
Moja mama ma mláti. Moja mam miluje mlátenie. Minulý mesiac mlátila moju matikárku. 
Matikárka moc mudrovala. Mama musela masakrovať.Mama matikárku mučila. 
Matikárka míňala márnicu. Mávala mame. /Aja/ 

 
 



Veľkonočné SMS 
Malý zajko v tráve čupí, sleduje jak jar sa budí, všetko živé raduje sa, na Veľkú noc hotuje 
sa. Privítajme sviatky jari, nech sa všetkým dobre darí. 
Jar už klope na vrátka, krásnu Veľkú noc prinášajú kuriatka! Príjemné sviatky a veselú 
šibačku, zo srdca prajú… 
Prijmi náš pozdrav krátky na veľkonočné sviatky. V zdraví ich dobrom preži, veselý, 
šťastný svieži! 
 
Veselú Veľkú noc, veľa slniečka, radosť, smiech a krásne maľované vajíčka ti želá… 
Jar už klope na vrátka, krásnu Veľkú noc prinášajú kuriatka! Príjemné sviatky a veselú 
šibačku, zo srdca prajú… 
Na Veľkú noc v mojom vinši, nemôže byť pozdrav inší, ako: Dobrú kúpačku, aj 
s výslužkou do vačku! 
 
Gúľaj sa vajíčko, cez hory, doliny, prines môj Veľkonočný pozdrav do každej rodiny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Matematická olympiáda- okresné kolo 
 
Miroslav Šoška  /6.B /– 1. miesto 
Martin Piala  /7.A/- 1. miesto 
Oliver Balesteros /9.B/-2 .miesto 
František Stráňavčin  /9.A/- 4. miesto  
 
Fyzikálna olympiáda- okresné kolo 
 
Radovan Santa /8.B/ - úspešný riešiteľ 
 
Súťaž GVOBOJ 
 Družstvo: Dávid Hrabovský, Samuel Melkovič /9.C/ 
   Martin Piala / 7.A/, František Stráňavčin /9.A/- 1. 
miesto 
 
Olympiáda v nemeckom jazyku- obvodové 
kolo 
 Juraj Vankulič /9.B/- 5. miesto 
 
Biologická olympiáda- okresné kolo 
  
Botanika- Veronika Sekerková-5.B – 3. miesto 
 Zoológia- Andrea Minárová-6.C- 3. miesto 
 
Európa v škole- literárne práce 
Ema Neslušanová 5.A-3.miesto 
Tereza Sedláčková-6.B- 2. miesto 
 
Plávanie žiačok- krajské kolo 
  
Barbora Topoľská  /8.B/ -2. miesto 
 


