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Petra Kukuruďová, Tamara Kovalčíková, Barbora Vysoká, 

Magdaléna Kušnírová, Ivana Kušnierová, Lilliana Lagosová, 

Liliana Lacová, Lucia Kubíková, Laura Korytková, Alan Andrási 

a Samuel Dzurčanin. Články, ktoré vznikli spoločne na krúžku 

Tvorivé novinárske popoludnie sú označené skratkou TNP. 

Milé čitateľky, milí čitatelia, 

letný čas je tu a náš redaktorský tím vám 

opäť prináša nové číslo školského časopisu. 

Je plný tvorivých článkov, zaujímavých 

myšlienok a originálnych nápadov. Všetky 

výsledky prieskumov v časopise sú urobené 

na základe odpovedí približne stovky žiakov 

našej školy. 

 Keďže o rok budem prváčka na 

strednej,  chcela by som poďakovať za prácu 

celému redaktorskému tímu a každému, kto 

prispel. Je úžasné vidieť, koľko kreativity, 

citu a pozitívnej energie vkladáte do každého 

jedného slova. Školskému časopisu prajem 

ešte nespočetne mnoho úspešných rokov.  

 

Leandra Jeszeová 

šéfredaktorka K30 
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Text: Barbora Vysoká 

Obrázok: Ivana Kušnierová 
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 15. a 16. 3. 2018 našu školu 

navštívili predškoláci z MŠ na 

Šafárikovej a Nešporovej ulici. 

Budúcich školákov sme privítali 

v prváckych triedach. Deti zo 

škôlok si s prvákmi spoločne 

zaspievali, spoznávali písmená, 

vytlieskali slabiky v slovách, čítali 

z tabule, počítali,  písali na tabuľu 

a naučili sa anglickú hru. Pri hre s číslami vytvorili prváci dvojice s predškolákmi.  

 Škôlkarov so svojimi pani učiteľkami sprevádzali po priestoroch školy štvrtáci a pani 

zástupkyňa. Predškolákom sa najviac rozžiarili očká v telocvični pri pohybových aktivitách. 

Deti sa dozvedeli, že na našej škole sa učí informatika od 1. ročníka, a preto navštívili aj 

počítačové učebne. 

 Potešila nás aj návšteva rodičov budúcich prvákov, ktorí sa aktívne zaujímali o chod 

našej školy a o edukačné možnosti, ktoré naša škola ponúka.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text a foto: Amália Šlapková 
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 Počas 6. a 7. 

apríla sa konal v našej 

škole zápis budúcich 

prvákov.  

 Záujem zo strany 

rodičov bol veľký. 

Niektorí škôlkari sa na 

novú školu tešili, iní sa 

jej trošku báli. Skúsení 

učitelia presvedčili aj 

tých najbojazlivejších, 

že „veľká“ škola bude 

pre nich zábava. Už pri 

vchode čakalo na 

budúcich prváčikov 

uvítanie v podobe 

dvoch rozprávkových 

Mimoňov a oblúk z 

balónov. V triedach 

boli milí učitelia, ktorí 

predšklákom pomohli 

vyplniť úlohy 

v pracovných listoch 

a vybrať si za odmenu 

malý darček. Ten im 

vyrobili žiaci prvého 

stupňa. Pán učiteľ 

Gabi čaroval 

s farebnými balónmi 

a vyrábal z nich veselé 

postavičky, zvieratká 

alebo srdiečka.  

 My sa na nových 

spolužiakov tešíme 

a radi ich privítame 

v našej škole.  

 

Foto: archív školy 

Text: TNP 
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 Naši piataci to dali!  Ešte v novembri sa triasli od strachu, pretože 

ich čakala prvá dôležitá skúška – Testovanie 5.  

 Kým ostatní žiaci mali voľno, oni sa trápili nad úlohami z matematiky 

a zo slovenského jazyka. Pri pohľade na skvelé výsledky si nemyslíme, že 

slovo trápenie má v tomto prípade význam. Veľká vďaka patrí úžasným 

učiteľkám z prvého stupňa – Magdaléne Goleňovej a Amálii Šlapkovej. 

Žiakov pripravili perfektne a piataci zvládli prechod na druhý stupeň 

vynikajúco. Tu sa ich ujali výborné pani učiteľky slovenčiny – Katarína 

Gajdošová, Jarmila Mozolová a matematiky – Viera Kyseľová, Adriana 

Vargová, ktoré ich naďalej vzorne pripravovali. Pozrite si rebríček, ktorý bol 

zostavený z 34 škôl mesta Košice.  

 Piatakom blahoželáme a zároveň ďakujeme za tieto perfektné 

výsledky. Pevne veríme, že aj naďalej budú šíriť dobré meno našej školy. 

 

TNP 
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O popletenej škole 

Sára Bertová, 4. roč. 

 

Popletená táto škola je, 

to u nás už každý vie! 

Na slovine máme matiku, 

na matike etiku. 

 

To zďaleka nie je všetko, 

máme tu aj Všetkojedko. 

To je jeden malý pes,  

ktorého chcú mačky zjesť. 

 

Mačky majú radi myši, 

voláme ich malé plyši. 

Kto to všetko spáchal? 

Možno zloduch,  

ktorý toho viac napáchal. 

 

Nie! To mi nesedí. 

Možno sa to nezdá... 

Problém však v lavici sedí. 

Sú to popletené decká. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Foto: archív školy 

 

 

 

 

 

 

 Naša redaktorka Lucia 

Kubíková sa zúčastnila okresného 

kola súťaže Šaliansky Maťko 

s povesťou Jazero Izra, za čo 

získala čestné uznanie. Opýtali 

sme sa jej niekoľko otázok: 

Mala si trému? 

Trošku, ale keď som vystúpila 

pred porotu, nedala som ju 

najavo. 

Ako si sa dostala k článku? 

Poradila mi pani učiteľka zo ZUŠ. 

Mohla si počúvať iných? 

Áno. Páčila sa mi povesť 

Trdelník. Bola o tom, ako 

vznikol. 

Mala si tip na víťaza? 

Áno, ale neumiestnil sa. 

Si spokojná s výkonom? 

Radšej by som chcela 

umiestnenie, ale som vďačná aj za 

čestné uznanie. 

TNP 

 V marci bola 

v ŠKD 

vyhodnotená súťaž 

a my Vám 

prinášame ukážky 

toho najlepšieho. 

Porota hodnotila 

nápad, rýmy, 

spisovnosť, 

originalitu 

a celkový dojem. 

Čo sa deje v triede v noci? 

Alexandra Vasilová, 2. ročník 

 

 Jednej noci som sa zakrádala po škole a zašla aj do našej triedy – 4. B. 

A tam? Až som zhíkla od prekvapenia! Písmenká povyskakovali z tabule a kúpali 

sa v umývadle napustenom vodou. Narcisy, ktoré sme popoludní vyrobili, sa 

odlepili z papiera a kvitli v kvetináčoch spolu s ostatnými kvetmi. Stoličky aj lavice 

sa hrali na naháňačku. A po celej triede splašene behali postrácané farbičky. Filipov 

zabudnutý peračník sa otvoril, vyskočila ceruza a začala kresliť darček pre jeho 

mamičku. Čipy zavesené na vešiačikoch sa hojdali a tak vytvorili krásnu melódiu. 

Počítač sa hádal s projektorom a vycítila som, že ďalší deň znova nebude fungovať. 

Skrine sa otvárali a zatvárali, nožnice a lepidlá z nich vyskakovali, strihali a lepili. 

V tom sa ozvali hodiny, že treba ísť domov, veď o dve hodiny sa otvára škola. 

A zrazu som sa zobudila. 
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 Koncom zimy sme po príchode do 

školy nechceli veriť vlastným očiam. Na 

chodbách to vyzeralo zrazu celkom inak. 

Staré ošúchané kreslá zmizli a nahradili ich 

novučičké pestrofarebné sedacie vaky 

a stolíky. Žiaci si môžu pri nich oddýchnuť, 

poleňošiť alebo pokecať s kamarátmi. 

Skúšali ich aj učiteľky a bolo zábavné 

pozorovať ich pri tom. Či to bol naozaj 

dobrý nápad, sme sa opýtali šiestakov. 

 

„Na kreslách je najlepšie to, že sú mäkké, 

pohodlné, vymenila by som ich za stoličku 

pri lavici.“ 

Veronika 

„Tie vaky sú super, lebo sa na nich dobre 

sedí. Myslím si, že je to aj niečo iné, v iných 

školách takéto vaky nenájdeme.“ 

Natália 

„Tieto kreslá sú dobré, hodilo by sa ich 

viac.“ 

Adrián 

„Osobne si myslím, že dať tulivaky na 

chodby bol výborný nápad. Na staré kreslá 

sa zabudlo. Tieto vaky sú oveľa príjemnejšie 

ako tvrdé stoličky, zmestí sa na nich viac 

ľudí. Bol to dobrý nápad, páči sa mi to.“ 

Andrea 

„Je to super vec, žiaci sú na nich ako tulene 

a zmestí sa tam viac ľudí.“ 

Jakub 

„Vaky sú skvelé na oddych, pohodičku. 

Možno by sa na nich aj dobre spalo.“ 

Filip 

Text a foto: TNP 
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  Každoročne sa v ŠKD organizuje 

školské kolo Mini playback show. Je to 

zábavná súťaž v imitovaní interpretov. 

Najprv prebehnú triedne kolá a najlepší 

z tried sa zúčastnia školského kola. 

Prinášame pohľad Peťa, ktorý vyhral prvé 

miesto: 

 „Bolo 23. 3. a všetky deti sa 

zhromaždili vo veľkej telocvični. Medzi nimi 

som bol aj ja. Všetci sme sa nevedeli dočkať, 

kedy to začne. Prví vystúpili štvrtáci Alan 

a Tamarka. Boli super, hneď nám urobili 

náladu. Pomaly sa blížil čas nášho 

vystúpenia. Celá kapela sme sa postavili pred 

deti a porotu. Ja som hral na husliach, Marek 

so Števom na gitaru a Marko na klavír. 

Vybrali sme si pesničku Sokoly od kapely 

Kandráčovci. Naše vystúpenie sme si veľmi 

užili a myslím, že aj publikum a porota. Po 

vystúpení sme nevedeli rozprávať o ničom 

inom iba o tom, aké to bolo. Nevedeli sme sa 

dočkať vyhodnotenia. Konečne nadišla tá 

chvíľa a porota oznámila, že sme zvíťazili! 

Neverili sme, že sme to dokázali, že sme prví. 

Veľmi sme sa tešili. Dostali sme pekné ceny 

a vrátili sme sa do tried.“ 

So svojimi zážitkami sa podelil Peter Gasper 

Foto: internetová stránka školy 
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1. Tanec 

2. Lyžovanie 

3. Žiaden 

4. Bedminton 

5. Basketbal 

6. Gymnastika 

7. Vybíjaná 

8. Karate 

   
 Vo februári boli žiaci prvého stupňa v kine. 

Pozreli si animovanú rozprávku CoCo. V tom, že 

to bol dobrý výber, nás utvrdilo aj to, že filmu bola 

udelená Cena akadémie – Oskar za najlepší 

animovaný film. Film sa nám veľmi páčil. Plynulo 

z neho poučenie, že rodina má držať spolu za 

akýchkoľvek okolností. Film nie je  až taký veselý, 

dej sa odohráva počas Dňa mŕtvych. Niektorí naši 

kamaráti si počas filmu poplakali. Naučili sme sa, že 

na našich predkov nemáme zabúdať a je dôležité 

zachovávať spomienky na nich. K filmu vznikla aj 

krásna sprievodná pesnička „Remember Me.“ 

      Text: TNP 

      Foto: Internet 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

DIEVČATÁ: 

1. Čítaním 

2. S kamarátkami 

3. Kreatívnou tvorbou 

4. Pozeraním televízie 

5. S rodinou 

6. Četovaním 

7. Hrami 

8. Tancovaním 

CHLAPCI: 

1. Pri počítači 

2. Športovaním 

3. Čítaním 

4. Hrami 

5. Hraním na hudobný 

nástroj 

6. Varením 

7. Pozeraním televízie 

NÁŠ ZÁVER: 

Dievčatá sa vo voľnom 

čase venujú svojim 

blízkym alebo kreatívnej 

tvorbe. Chlapci majú 

namiesto kamarátov 

počítač. 

Všimli ste si? Dievčatá 

uprednostňujú tanec 

a pohyb, chlapci viac 

loptové hry. 

1. Futbal 

2. Ping pong 

3. Žiaden 

4. Basketbal 

5. Tenis 

6. Florbal 

7. Bedminton 

8. Bicykel 
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 Náš redaktor Samo sa zúčastnil spolu s detským folklórnym súborom natáčania 

súťaže Zem spieva II. Prvý kasting bol v skanzene v Starej Ľubovni. Asi po dvoch 

týždňoch od kastingu im vedenie súťaže oznámilo, že postupujú. Odvtedy začali tvrdo 

makať na programe s názvom „Pozdišovski harčare“ (hrnčiari z Pozdišoviec). Samotné 

vystupovanie v Bratislavskej televízii bolo náročné. Z Košíc vyrazili autobusom už v piatok. 

Večer docestovali do nášho hlavného mesta, prenocovali v hoteli a v sobotu večer 

vystupovali. Mali jednu skúšku, a potom už tancovali za prítomnosti kamier. Nemohli si 

dovoliť žiadne chyby, nič sa neopakovalo. Po vystúpení cestovali domov späť do metropoly 

východu, kam dorazili okolo tretej hodiny v noci. Keď sme sa nášho Sama pýtali na pozitíva, 

veľmi sa mu páčila Hudba vesmírna, z vystúpenia mal dobrý pocit, nemal trému. Ako 

negatíva označil, že tam bolo veľa svetiel, preto im všetkým bolo horúco. My za redakciu si 

dovolíme kriticky zhodnotiť súťaž Zem 

spieva II. Nie je fér, keď súťažia spolu 

speváci – jednotlivci, hudobné skupiny a 

folklórne súbory, či už dospelí alebo deti. 

Možno by sa mohli tvorcovia tohto 

programu v budúcnosti zamyslieť nad 

vytvorením kategórií. 

 

TNT, foto: Facebook DFS Hanička 
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 Priateľstvá sú dôležité. Kto má priateľov, je 

v živote šťastnejší. S priateľmi môžeme rozprávať 

o všetkom, stoja pri nás a pomáhajú nám. Smejú sa 

spolu s nami a plačú, keď sa máme zle. Niekedy 

ale môže aj to najlepšie priateľstvo skončiť. 

Keď sa to stane, človek potrebuje dlhý čas, aby 

sa s tým zmieril. Niekedy je to zopár dní, 

niekedy sú to mesiace alebo roky. Pretože 

priateľ je niekto výnimočný. Je to plece, na 

ktorom sme sa mohli vyplakať, uši ktoré 

počúvali, a ruka ktorá nás držala. 

 Priateľstvá môžu končiť z rôznych 

dôvodov. Možno si už nemáme čo povedať, alebo 

sme sa pohádali. Možno prišiel niekto iný, ktorý nás 

nahradí. Alebo zistíme, ako nás priateľ využíval. 

 Keď sme predtým s priateľom mohli o všetkom 

rozprávať, všetko sme spolu robili, všade spolu chodili, je koniec o to ťažší. Človek to sám 

nevie pochopiť a kladie si otázky. Čo som spravil zle? Prečo sa mi vzďaľuje? Prečo mu na 

mne už nezáleží? Čo sa stalo?  

 Snažíme sa zabojovať o priateľstvo, ale väčšinou je to boj, ktorý prehráme. Hlavne 

vtedy, keď sa dotyčná osoba už rozhodla. Tento boj potom nemá zmysel a kradne nám silu, 

ktorú potrebujeme na iné, dôležitejšie veci. Možno pomôže rozhovor ale niekedy to môžeme 

len zhoršiť. Najmä vtedy, ak budeme priateľovi vyčítať jeho správanie, pohádame sa 

a navždy sa rozdelíme. O ukončenom priateľstve by sme sa mali 

rozprávať a neprežívať to len sami v našom vnútri. 

Niekedy nám môže pomôcť iná osoba, ktorej 

veríme. 

 Strácať priateľov patrí k životu, aj 

keď to bolí. Musíme rešpektovať vôľu 

iných ísť svojou vlastnou cestou, hoci aj 

bez nás. Je úplne normálne, že bývalý 

kamarát bude navždy v našom srdci a že 

si niekedy na neho spomenieme. Bol 

súčasťou nášho života a na to sa 

nezabúda. Musíme sa s tým vedieť 

vyrovnať a sústrediť sa na priateľov, ktorí 
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sú tu pre nás práve teraz a s ktorými je nám dobre. 

 V ťažkých časoch, keď strácame priateľa vidíme len to zlé, ale aj vtedy sa deje veľa 

dobrého. Priateľstvo nepozostávalo len z hádok, ale aj z mnohých pekných zážitkov. Strata 

jedného priateľa nás môže silnejšie spojiť s druhým kamarátom alebo pomôže spoznať 

nových ľudí.   

 
 Neber vážne každú hádku. V priateľstve je občas dobré sa aj pohádať a vysvetliť si 

veci, na ktoré má každý iný názor. Keď si všimneš, že sa ti kamarát vzďaľuje, porozprávaj sa 

s ním. Buď úprimný a bez predsudkov. Keď sa to nedá, akceptuj to a porozprávaj sa o tom 

s niekým iným. Sústreď sa na iných kamarátov a skús vidieť to dobré, aj keď ti to práve v tej 

chvíli padne ťažko. Ak sa v tvojom priateľstve objaví niekto ďalší, skús sa s ním skamarátiť 

a namiesto straty priateľa získaš ďalšieho. Pozor, niektorí ľudia sa pod zámienkou 

priateľstva snažia iných využiť. Keď ťa niekto využíva, už to nie je pravé priateľstvo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Text: TNP 

Foto: webová stránka školy 

 

Priateľstvo je 

jedna duša 

v dvoch telách. 

Aristoteles 

 Priateľom je ten, 

kto o vás vie 

všetko a má vás 

stále rovnako 

rád.  

Elbert Hubbard 
 

Prečo sa najčastejšie 

hádame s tými, na 

ktorých nám záleží? 

Pretože majú pre nás 

väčšiu cenu, než aby 

sme nad nimi mávli 

rukou a šli ďalej. 

 

Jedine tí, 

ktorým na tebe 

záleží, ťa 

počujú, aj keď 

si ticho... 

 

Priateľstvo je 

zlatá niť, ktorá sa 

často roztrhne. Dá 

sa síce zviazať, 

ale uzol zostane. 

 

http://citaty.vychytane.sk/a/Elbert_Hubbard/
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Približne stovky žiakov sme sa pýtali, kto je pre teba najlepší priateľ. Poradie mali 

žiaci určiť od najdôležitejšieho miesta – prvého, až po najmenej dôležité – piate.    

chlapci   dievčatá 

 

 

 

1                    5 

 

 

 

Výsledky ukázali, že na prvom mieste je jednoznačne človek. Dievčatá viac 

uprednostňujú zvieratá a knihy. Čo je prekvapivé, pre chlapcov sú dôležité peniaze, až potom 

knihy. 

    Údaje sú v percentách. 

TNP       

0 10 20 30 40 

V škole 

Všade 

Vonku 

Na soc. sieťach 

Na krúžku 

Na návšteve 

Dievčatá 

Chlapci 

0 20 40 60 80 

Využívali ma. 

Navádzali ma na zlé. 

Nie, nezažil. 

Odstrkovali ma. 

Dievčatá 

Chlapci 
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    Boli raz    

    dve kamarátky. 

  Volali sa Lucka a Laura. 

  Boli to najlepšie kamošky na svete. 

Aspoň si to mysleli. Začalo sa to v jedno 

slnečné ráno. Laura mala na stole položenú obálku. Čo  to asi 

môže byť – pomyslela si. Prišla k nej, otvorila ju a začala čítať: „Milá 

Laura! Je mi ľúto, že to musím urobiť, ale už s tebou nechcem byť kamarátka. 

S pozdravom Lucka“ 

 Laure na tom niečo nesedelo. Jasné! To písmo. Lucka takto nepíše. Na druhý deň sa 

Laura s Luckou porozprávala o liste a Lucka povedala: „Vždy budeme najlepšie kamarátky. 

O to sa neboj.“ Museli ešte vypátrať, kto 

napísal ten list. Povedali to pani učiteľke 

Lenke a tá im sľúbila, že prezrie všetky 

zošity. A kto bol ten záhadný človek, čo 

napísal list? Bol to spolužiak Peter. 

Chcel, aby bola Laura smutná 

a nedokázala sa sústrediť. Prečo? To 

nikto nevie. Iba Peter. 

 

Text: Liliana Lacová 

Foto: webová stránka školy 
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Anna a Sofia sú najlepšie kamarátky, rovnako 

ako ich dve mladšie sestry Laura a Kristínka. 

V jeden deň našli Anna a 

Sofia pri plote jahody. Nie! Sú to naše 

jahody, pretože 

vyrástli na našom 

pozemku! 

Ale prečnievajú 

cez plot, mali by 

patriť nám! 

Jéj, jahoda, 

môžem ju 

zjesť, Sofi? 

Tak ju teda 

zašliapnem.  

Ako myslíš. 

A skončili sme! 

Nechcem ťa 

už vidieť! Ja tiež nie, 

nikdy viac! 

Priateľky 

navždy! 

Pozri, Laura, vtáčik. 

Vypadol z hniezda. 

Čo budeme 

robiť? 

Och, ako ma to 

mrzí. Pohádať 

sa na takej 

hlúposti... 

Keby šlo 

tie slová 

vrátiť 

späť... 
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Poď, Anna, ten 

vtáčik potrebuje 

pomoc, vypadol 

z hniezda! 

Sofi, ponáhľaj 

sa, musíme 

nájsť hniezdo! 

Nedočiahnem tam. 

Podaj mi ho, 

spoločne mu 

pomôžeme. 

Hotovo! 

Super! 

Ďakujem. 

Kamaráti predsa držia 

spolu a vždy si pomôžu.  

Text a foto: TNP Postavy v tomto príbehu sú vymyslené.  

Už nikdy si nezničíme naše 

priateľstvo kvôli hlúposti. 
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Lubna, Jordánsko 

○ Pochádzam z Jordánska, stredný východ. 

● Čo máš najradšej na svojej krajine? 

○ Hádam, je to tá história, ktorou sú naplnené 

mnohé historické miesta. Vieš, čo je to Petra? 

● Možno... 

○  

● Je to prekrásne! ♥ 

○ Tu v Jordáne máme Mŕtve more, počula si 

o tom niekedy? 

● Je to také slané more, že tu nie sú zvieratá? 

○ Áno, je také slané, že v ňom nič nežije. 

● Mimochodom… Aký je tvoj materinský 

jazyk? 

○ Rozprávam po arabsky. Angličtina je tu braná 

ako druhý jazyk. 

● Je to ťažký jazyk? 

○ Môže byť ťažké vysloviť niektoré písmená. 

Celkovo je náročný na učenie. 

● Aké sú tu tradičné jedlá? 

○ Hmm... Moje najobľúbenejšie je varená ryža 

s kurčaťom, neviem ako to opísať. Volá sa to 

„Maqluba.“ 

 

V rámci 

aplikácie 

Messenger som 

od minulého 

leta v skupine 

mladých ľudí, 

s ktorými si 

píšeme po 

anglicky. 

Položila som im 

neikoľko otázok 

o ich krajine. 

 

Leandra 

Jeszeová 
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Goran, Belgicko 

■ Čo si najviac vážiš na svojej krajine, Belgicku? 

□ Máme jeden z najlepších vzdelávacích 

systémov. Belgická čokoláda je jednoducho 

najlepšia, jednoducho „mind-blowing“.  

(Ťažko sa toto slovné spojenie prekladá, pritom je 

ale veľmi jednoduché... V tom zmysle, že tá 

čokoláda je taká dobrá, že sa z nej až myseľ 

rozplýva.) 

Belgické hranolčeky, vážne to musím 

vysvetľovať? 

Počasie by mohlo byť lepšie, ale väčšinou máme 

horúce letá a mierne zimy, čiže sa naozaj 

nemôžem sťažovať. 

■ To je úžasné! A niečo o jazyku? Je ťažké naučiť 

sa holandčinu pre niekoho, ak to nie je jeho 

materinský jazyk? 

□ No, je to celkom ľahké, ak máš pôvod 

v germánskych jazykoch. 

■ Keby som bola turista, čo by si mi určite 

odporučil navštíviť? 

□ Brussels, veľké mesto, veľa vecí, čo sa dá robiť, 

je tu tiež pamätník. 

The Ardennes – pohorie, ktoré je skutočne 

prekrásnym miestom. 

■ Akí sú tu ľudia? Priateľskí alebo skôr hanbliví? 

□ Väčšinou priateľskí, ale často sa zaujímajú o 

svoj vlastný biznis. Ale môžeš stretnúť 

príležitostnú výnimku. 

 

Elida, Texas 

○ Som z Texasu. Odporučila by 

som ti navštíviť Alamo v San 

Antóniu. 

● Oslavujete tu nejaké 

špeciálne udalosti a tradície? 

○ Tradíciou je vojna v roku 

1845. Najslávnejšími 

udalosťami sú známe texaské 

festivaly, ktoré sa konajú 

každoročne. 

● Akí sú tu ľudia? 

○ Priateľskí vo všetkých 

smeroch. ☺ 

● Čo si najviac vážiš na svojej 

krajine? 

○ Vážim si, ako sa ľudia starajú 

o životné prostredie okolo nich. 

Udržiavame ulice a lesy čisté. 

Tak by to malo byť všade, ale 

nie je, preto si to vážim. 
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Foto: Internet 

Berry, Kalifornia, Francúzsko 

○ Pôvodne som Američanka, ale žijem 

vo Francúzsku s mojou kamarátkou, 

kde sme sa presťahovali, keď som 

mala 8 rokov. Mám rodinu, ktorá žije 

v Maroku. Čo chceš aby som opísala? 

Kaliforniu, LA alebo Francúzsko, 

Paríž. 

● Môžeš porovnať obidve ak chceš.  

○ Kalifornia je najlepším štátom 

 Ameriky. Je tu rozmanitosť ľudí 

a jedál, i počasia, pláže sú úchvatné 

a mnoho iných vecí.  

● Wow! A Francúzsko? 

○ Francúzsko, obzvlášť Paríž je 

romantické mesto. Pokojné 

a mierumilovné, plné turistov. Milujem 

francúzsky chlieb a kostoly, ktoré sú 

extrémne úžasné, ako napríklad Notre 

dame de Paris (najväčší kostol v celom 

Francúzsku). 

 

Mackenzie, Florida 

□ Som z Floridy, je to najteplejšie 

miesto v Amerike okrem Kalifornie. 

■ Slávite nejaké špeciálne sviatky? 

□ Odtiaľ, kde ja bývam, žiadne 

špeciálne sviatky, ale to neznamená, 

že inde iné neoslavujú. Naše normálne 

sviatky sú Vianoce, Thanksgiving  

(typický americký sviatok), Veľká 

noc, Valentín a Halloween. 

■ Ako sa správajú ľudia k cudzincom? 

□ To záleží od toho, akých ľudí 

stretneš. Väčšina z nás je milá, ale 

niektorí dokážu byť aj nevychovaní 

a skúpi. 

■ Čo ti tu chýba? 

□ Hmm... Máme tu veľa pláží, ale na 

druhej strane žiaden sneh. Je tu teplo 

počas všetkých sezón. Pôvodne som 

zo štátu Ohio, preto mi chýba sneh, 

v Ohiu sneží. 

 



21 
 

 

 

 Začneme od najstaršieho člena tejto 

slávnej trojky. Je to Falko, môj malý čierny 

psík. Jeho príchod do našej rodiny nebol 

celkom ľahký. Naša babka ho totiž našla pred 

vchodom do jej domu. Keďže už mala psíka, 

nemohla si nechať toto malé čierne klbko 

a tak sme si ho zobrali my domov. Rozhodli 

sme sa, že sa o neho s láskou postaráme. 

Domov našiel v našej veľkej záhrade. Keď 

k nám prišiel, mal približne jeden rok a bola 

s ním veľká zábava.   

 Behali sme po dvore, učili sme ho rôzne triky, bol veľmi prítulný a milý, ale chýbal 

mu nejaký kamarát. Jedného dňa sme boli u susedov a bol s nami aj Falko. Ako sme sedeli 

na terase, prišlo malé ryšavé mačiatko. Moja mamka nemala mačky veľmi v láske. Keďže sa 

stmievalo, pobrali sme sa domov. Ako sme tak išli lesom domov, všimli sme si, že za nami 

cupká malé ryšavé klbko. Bolo to mačiatko, ktoré sa hemžilo u susedov pod stolom. Falco sa 

za ním obzeral, ako by to malé klbko strážil, aby sa mu nič nestalo. Keď sme už dorazili 

domov, mačiatko vyzeralo byť unavené. Dali sme mu mištičku s jedlom a pitím a uložili sme 

ho ku Falkovi do pelieška. Takto vzniklo jedno krásne priateľstvo medzi kocúrom a psom. 

(Na to, že to roztomilé mačiatko je vlastne kocúr sme prišli až po roku.) Falko s Čičom sa 

stále naháňali a zabávali, stali sa z nich naozaj veľmi dobrí priatelia, ktorí spolu jedli, pili, 

chodili spolu na prechádzky do lesa.  

 Asi po roku prišlo vysvedčenie a pretože som mala čisté jednotky, ocko ma zobral za 

odmenu do obchodu. Povedal mi, že si môžem vybrať nejakú maličkosť. Išli sme okolo 

obchodu so zvieratami. Keďže mám rada zvieratká, prehovorila som ocka, aby sme sa tam 

išli pozrieť. V predajni bolo veľa zvieratiek. Prechádzala som vitrínami a klietkami a zrazu 

som to zbadala. Klietka a v nej zajačiky. Zadívala som sa a on sa zadíval tiež. Áno, bol to 

práve ten zajačik, po ktorom som stále túžila. V tej chvíli som hneď vedela, čo vlastne 

chcem za vysvedčenie. Tak som začala prosíkať, robiť smutné očká, aby mi ho ocko kúpil. 

Najprv odmietal, ale keď uvidel toho zlatučkého zajka, hneď zmenil názor. Po chvíli som sa 

viezla v aute so zajačikom v malej krabičke. Bola som strašne šťastná. Po príchode domov 

sme nevedeli, aká bude rakcia Falka a Čiča, ale zbytočne sme sa obávali. Falko s Čičom ho 

privítali veľmi milo. Začali ho oňuchávať, oblizovať a veľmi sa tešili, že majú nového 

kamaráta. Od toho dňa prešli už dva roky a títo traja sú doteraz najlepšími kamarátmi. 

 

Text a foto: Tamara Kovalčíková 
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Text: Lucia Kubíková 

Foto: Internet 

Čo to je? 

 Týmto skrýšam sa ľudovo 

hovorí jednoducho kešky. 

Niektorí z vás už určite čo to 

počuli o Geocachingu – hľadaní 

skrýš v prírode pomocou GPS 

prijímačov. Pointou tejto hry je 

zabaviť sa, objavovať nové 

miesta a precvičovať si svoje 

zručnosti v hľadaní skrýš.  

Ako vznikol Geocaching? 

 Na úplnom začiatku bol pán menom 

Dave Ulmer, ktorý 3. mája v roku 2000 skryl 

v štáte Oregon v USA nádobu s papierom 

a perom hneď po tom, ako sa používanie GPS 

(globálny polohovací systém) stalo verejnou 

záležitosťou. Predtým GPS slúžilo len na 

vojenské účely a signály boli šifrované 

natoľko, že presnosť bola niečo okolo 100 

metrov, čo je pre bežného človeka 

nepoužiteľné. Dave umiestnil súradnice svojej 

skrýše na internetovú stránku. 

Ako poklad vyzerá? 

 Zvyčajne ide o nádobku, v ktorej sa 

nachádza zápisník, pero a rôzne drobnosti. Môžu 

v nej byť napríklad prívesky alebo drevené 

koliesko. Tieto predmety slúžia na výmenu 

s ostatnými hľadačmi. Hlavným pravidlom je, že 

ak si niečo chcete vziať, musíte do skrýše niečo 

dať. Potom sa podpíšete do zápisníka a nádobku 

vrátite na pôvodné miesto. Kešky môžu byť veľmi 

šikovne ukryté a niektoré nájdu len skúsení hráči. 

Vo všeobecnosti platí, že skrýše ukryté v prírode 

sú tie ľahšie, než tie mestské, kde si musíte dávať 

pozor na to, či nebudete pri hľadaní odhalení. 

 S rodinou chodíme často 

hľadať „kešky“. Jedna 

rozprávková je ukrytá pri 

Vyhliadkovej veži. Namiesto 

podpisu sa do zošita tvorí 

rozprávka, takým spôsobom, že 

každý napíše jednu vetu. Ockovi 

sa nechcelo čítať celý príbeh a tak 

napísal vetu „až prišiel k stromu“, 

ktorá bola úplne mimo. 
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     V rámci projektu 

Experimentovanie 

po nemecky robili 

šiestaci pokus, akú 

záťaž udržia dve 

vaječné škrupinky. 

Na lavicu 

rovnomerne položili 4 polovičky škrupiniek. Najprv 

žiaci tipovali, koľko kníh by škrupinky mohli udržať. 

Tipy boli veľmi nízke – 3, 5 alebo 9 kníh. Potom 

začali opatrne ukladať jednu knihu po druhej na 

škrupinky a nestačili sa čudovať. Verili by ste, že to 

bolo až 37 kníh, čo je neuveriteľných 10,8 

kilogramu?! 

 Viete prečo je to tak? Prečo navonok 

krehké vajíčko, o ktoré sa pri nakupovaní 

bojíme najviac, udrží takúto záťaž? Pretože 

predtým ako sa z vajíčka vyliahne malé žlté 

kuriatko, kvočka na ňom sedí približne 20 

dní. Po čase sa z vajíčok ozýva škrabanie a 

šuchot, z iných počuť prenikavé pípanie a iné sú už naďobnuté s prasklinkou obiehajúcou po 

obvode vajíčka. Trvá to celý deň, kým sa kurčatá vyďobú zo škrupiniek a začnú spoznávať 

svet. Škrupinka je zvnútra krehkejšia, aby sa kuriatko dokázalo z vajíčka vyďobať. Prvých 

24 hodín po vyliahnutí je kuriatkam najlepšie tam, kde boli posledných 21 dní. Pod kvočkou 

v teple. Nie sú hladné, pretože majú v zásobe ešte 

posledné zvyšky žĺtka, ktoré ich živilo počas 

celého ich vývoja. Potom sa to zmení a kuriatka 

začnú spoznávať svet a rýchlo rásť. 

Text: TNP, foto: archív školy, Internet 
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      Chcel by si 

vedieť, či si dobrý 

kamarát? Potom si 

urob test. Prečítaj si 

týchto päť otázok 

a zakrúžkuj, čo by si 

spravil. 

 

1. V sobotu chce tvoj kamarát 

oslavovať narodeniny. Otec ti 

navrhne, aby ste išli do zábavného 

parku. Pre čo sa rozhodneš? 

a) Oslava bola naplánovaná 

vopred, preto má prednosť. 

b) Opýtaš sa kamaráta, či by 

nemohol oslavu zrušiť a ísť 

s tebou. 

c) Nie je čo riešiť. Rozhodnem sa 

pre zábavný park, kamarát to 

pochopí. 

 

4. „Čo sa s ním deje?“, opýta 

sa niekto z triedy. Myslí tým 

tvojho kamaráta, ktorý stojí 

s červenými očami v kúte 

triedy. Čo mu povieš? 

b) „Musíš sa ho sám opýtať.“ 

a) „ Zájdem za ním.“ 

c) „Určite nemá náladu na 

otázky. Ale my sa 

môžeme zabaviť.“ 

 

3. Popoludní chce tvoj kamarát 

vyskúšať nový skateboard. Ty by 

si radšej naháňal Pokémonov. 

A teraz? 

b) Hodinku skateboard a potom 

Pokémoni. Dohoda? 

c) Nech je šťastný sám so svojou 

novou hračkou. 

a) Ideš s ním. Vonku je určite 

veľa miest s Pokémonmi. 

 

5. V knižnici dostali knihu, 

ktorú si chcel už dávno prečítať. 

Tvoj kamarát tiež. Čo spravíš? 

a) Necháš mu knihu. Aj tak 

teraz čítaš inú. 

b) Keďže čítaš rýchlejšie ako 

on, vezmeš si ju pvý. O tri 

dni je na rade on.  

 c) Rýchlo knihu skryješ 

 v regáli. Neskôr si ju 

 vyzdvihneš. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cez prestávku si chcel 

s kamarátom vyrábať náramky. On 

ale pozerá s inými videá. Čo 

spravíš? 

c) Si urazený, a to ešte minimálne 

dva dni. 

b) Jednoducho sa opýtaš niekoho 

iného, či má chuť s tebou 

vyrábať náramky. 

a) Video je určite napínavé, 

postavíš sa k ostatným a pozrieš 

si ho. 
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Spočítaj, ktorú z odpovedí si mal  

najčastejšie.  
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Text: TNT, foto: webová stránka školy 

Teba by chcel za kamaráta každý. Na 

teba sa dá stále spoľahnúť a nie si vôbec 

žiarlivý. Predovšetkým ale myslíš viac na 

iných, než na seba. Vôbec ti to neprekáža, 

pretože ak sa darí tvojím priateľom, si aj ty 

spokojný. Možno však musíš dať pozor, aby 

ťa niekto nevyužíval. Niektorí sa radi 

ponúknu zo sladkostí, keď ich ponúkneš. Ale 

oni nikdy žiadne neprinesú alebo ťa 

neponúknu. Nájdi si priateľov, ktorí budú 

myslieť aj na teba. 

 

Vieš, čo chceš, a to aj povieš. To je dobre, 

lebo ako inak by to mali tvoji kamaráti vedieť? 

Keď majú iný názor, je to pre teba úplne 

v poriadku. Niekedy niečo navrhnú a ty sa hneď 

pridáš. Niekedy nie. Nakoniec priateľstvo je aj 

o tom, ako sa navzájom rešpektovať 

a prispôsobiť sa. Nie každý je však zvyknutý 

hovoriť svoj názor. Preto sa občas opýtaj: „Čo 

by si chcel ty?“ Inak sa možno tvoji priatelia 

neodvážia povedať, čo by chceli. 

 

V prvom rade myslíš na seba. Tento 

postoj nie je najhorší, ale dobrý kamarát musí 

vedieť občas niečo urobiť aj pre druhých. 

Dôležité je, aby ste robili to, čo vás baví. Inak 

sa tvoji priatelia opýtajú, prečo sa s tebou 

vlastne kamarátia. Nahnevajú sa a nájdu si 

niekoho, kto sa bude o nich zaujímať. Aby sa 

to nestalo: občas urob niečo, čo navrhnú aj 

tvoji priatelia.  
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Pomôž nájsť kamarátov a spoj čiarou správne rozprávkové dvojice: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Text: TNT 

Foto: Internet 

 

- dievčatá (že vraj 75 % 

ich rozhovorov) 

- sociálne siete 

- hry (dosť brutálne) 

- šport  

- mobilné telefóny 

- móda, obliekanie 

- vlasy, make-up  

- nákupy 

- budúcnosť, vzťahy 

- učenie 

- zvieratká 
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Zdroj: Internet 

Najmenší chameleón na svete a 

možno aj najmenší plaz planéty 

meria len 29 milimetrov? Doposiaľ 

neznámy druh dostal vedecké meno 

Brookesia micra (vo voľnom 

preklade mikrochrobáčik). Objavili 

ho na ostrovčeku pri Madagaskare. 

Vedci sa domnievajú, že „maličký“ 

je prapredkom ostatných, väčších a 

farebnejších chameleónov. 
 

Pri rušení starého bocianieho hniezda 

v Spišskej Belej sa v ňom našli igelity, 

špongie, sklenená vata, šnúry, káble, 

rybársky silon, kúsky skla, viac než desať 

rukavíc, silonky, ba aj desaťhaliernik? 

Zároveň sa vytvorili základy nového 

hniezda, a keď sa bociany vrátia, upravia si 

ho podľa svojich potrieb. 

Mačky majú na 95,6 % identickú 

DNA s tigrou DNA? Sú totiž 

potomkami tigra šabľozubého. 

Ed Sheeran bol dva a pol roka bezdomovec? Dokonca 

ho v škole šikanovali kvôli farbe vlasov. Svojou tvrdou 

a neúnavnou prácou však dokázal zmeniť osud a stal sa 

z neho celosvetovo uznávaný spevák. 
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Foto: webová stránka školy 

 
 
 
 
 
 

 



29 
 

 

  
  

 V redakcii školského časopisu sme 

podľahli čaru tohto ručne vyrobeného 

módneho doplnku. Náramky, tak ako ich 

dnes poznáme, pochádzajú z Južnej Ameriky, kde ich priväzovali na zápästia 

spriaznenej osobe. Pritom si niečo želali. Náramok nosili  tak dlho, až kým sa neroztrhol. 

Vtedy sa malo želanie splniť. Náramky boli veľmi populárne v 80. rokoch 20. storočia. 

Odvtedy sú viac alebo menej 

obľúbeným symbolom 

priateľstva a módnym 

doplnkom v celom svete. 

POTREBUJETE: 

farebné bavlnené nite  

 

NÁVOD: 

1. Priprav si nite s dĺžkou 1,5 metra. 

2. Vezmi si prvú niť zľava (na obr. 

červenú) a urob s ňou dva uzlíky na 

vedľajšej nitke. 

3. To isté urob na tretej a štvrtej, až sa 

červenou niťou „preuzlíčkuješ“ do 

stredu. 

4. Rovnakým spôsobom postupuješ 

sprava doľava. 

5. V strede sa ti stretnú dve červené 

nitky, ktoré tiež zviažeš dvomi uzlíkmi. 

Rovnako postupuješ s modrou. 

5. Keď budeš mať náramok hotový, zo 

zvyšných nití upletieš dva vrkoče na 

upevnenie náramku na zápästie. 

 Text a foto: TNP, Internet 
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 Koľko slov dokážeš vytvoriť z týchto písmen? 

___________________________________________________ 

__________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Meno a priezvisko: _______________________ Trieda: _______ 

 

 Traja, ktorí vytvoria najväčší počet slov, hodia vyplnený ústrižok do označenej nádoby 

pri zborovni, môžu získať zaujímavé ceny. Súťažné kupóny vhadzujte do 15. júna. 

             TNP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Správna odpoveď bola: ŽELÁME 

PEKNÉ VIANOCE. 

Vyžrebovali sme troch šťastlivcov: 

1. Oliver Čumrík z 1. B – získal šatku, kľúčenku, 

uterák, športový vak. 

2. Lucia Kubíková zo 4. B – vyhrala knihu 

Rozprávky o Julke, kľúčenku a sadu na výrobu 

náramkov. 

3. Diana Červená zo 6. B – získala diár, 

kľúčenku, pero, hru Zabav sa s nemčinou. 

Darčeky venovala Nadácia Volkswagen 

Slovakia, Vedomostné ostrovy. 
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 Priateľstvo je, keď si s niekým rozumieš viac ako s ostatnými.  Určite máš aj ty 

kamoša, a keď vyriešiš tajničku, zistíš, ako ho môžeš potešiť. 

1. 
             

2. 
             

3. 
             

4. 
             

5. 
             

              
6. 

             
7. 

             

              
8. 

             
9. 

             
10. 

     
CH 

  

 

    
11. 

             
12. 

              
1. Nula. 

2. Udrieť ......... po hlavičke. 

3. Vlak v meste. 

4. Elektrický spotrebič na pranie. 

5. Pevný, veľmi odolný materiál (železo je ....). 

6. Čo vytvára magnetické pole a priťahuje železné predmety? 

7. Naša susedná krajina. 

8. Vedľa poľa, vedľa lúky krúti kolesá opreteky. Aký dopravný prostriedok to je? 

9. Živočích žijúci vo vode. 

10. Rýchly vlak. 

11. Otvor v stene. 

12. Veľký človek z rozprávky. 

Autor: Alan Andrási  
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POSTUP: 

Pripravíme si suroviny. Jemný a hrudkovitý tvaroh zmiešame pomocou mixéra. 

Pridáme jogurt, puding a prešľaháme. Postupne pridávame po jednom vajíčku 

a zakaždým dobre vyšľaháme. Môžeme pridať med alebo cukor. Výslednú hmotu 

rozdelíme na dve časti. Do menšej časti zašľaháme dve lyžice kakaa. 

Formu na pečenie s priemerom 18 cm vystelieme papierom a začneme vrstviť cestá 

lyžicou do stredu formy. Začneme svetlým cestom, z ktorého nalejeme do formy dve 

lyžice a rovnako pokračujeme s tmavým, až kým neminieme obe cestá. Na vrch 

môžeme poukladať ovocie a dáme piecť do rúry. Najskôr pečieme pri teplote 175 

stupňov asi 20 minút. Potom teplotu znížime na 150 stupňov a pečieme ďalších 30 

minút. Upečený koláčik necháme vychladnúť, až potom ho nakrájame. Skladujeme ho 

v chladničke.                Liliana Lacová 

 

 

  

 

 Rozmýšľate čo na desiatu? A rožok 

s maslom a šunkou nechcete už ani vidieť? 

Máme pre vás zdravú alternatívu. Avokádo je 

zdravé, plné výživných vitamínov, 

antioxidantov a nenasýtených mastných 

kyselín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POTREBUJEME: 

1 mäkké avokádo 

cesnak (čerstvý alebo mletý 

sušený) 

paradajky 

soľ, korenie 

 

POSTUP: 

Avokádo prekrojíme a vyberieme z neho kôstku. 

Dužinu vyberieme do misky a vidličkou roztlačíme na 

kašu. Okoreníme soľou, korením, cesnakom. Natrieme 

na pečivo alebo na jeho zdravšiu variantu – celozrnný 

chlebík. Ozdobíme paradajkou a maškrtíme. 

Petra Kukuruďová 

 

POTREBUJEME: 

250 g jemný tvaroh 

275 g hrudkovitý tvaroh 

4 lyžice biely jogurt 

3 vajcia 

1 balenie vanilkový puding 

2 lyžice kakao 

ovocie podľa chuti 

med,cukor alebo sladidlo podľa potreby 
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 Túto otázku sme položili v škole a tu sú výsledky. Údaje sú v percentách. 

   
  

 

 

 

 

 

 Text: TNP 

       Foto: Jana Stramská, Internet 
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Chlapci 

Dievčatá 

Všimli sme si, že niektorí chlapci si 

nenosia do školy žiaden nápoj. Určite to 

nie je správne, a preto dbajte na pitný 

režim. Najlepšia je čistá voda. Ľudské telo 

je tvorené zo 70 % vody, ktorú je potrebné 

pravidelne dopĺňať, aby sme predišli 

únave, bolestiam hlavy, nepríjemnému 

zápachu z úst a iným, ešte horším rizikám. 

DIEVČATÁ 

1. Halušky 

2. Kurča 

3. Ovocie 

4. Špagety 

5. Palacinky 

6. Vafle 

7. Pizza 

CHLAPCI: 

1. Halušky 

2. Špagety 

3. Pizza 

4. Mäso 

5. Guláš 

6. Kebab 

7. Palacinky 

 Veľmi nás prekvapilo, že na 

prvom mieste nebola pizza ale 

halušky. Chlapci obľubujú jedlá 

z mäsa, pretože je to dané 

historickým vývojom, keď chlapci 

lovili mamuty a dievčatá zbierali 

lesné ovocie.  
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*** 

Prepáčte, že meškám. Budík mi zazvonil, keď som ešte spal. 

*** 

Meškám, ale musel som čakať na výťah, schody boli pokazené. 

*** 

Veď meriam 150 cm! Nemôžete odo mňa očakávať, že skočím do diaľky 5 metrov! 

*** 

Meškám, pretože som sa zamýšľal nad politickou situáciou v Európe. 

*** 

Prepáčte, že som prišiel neskoro, ale kŕmil som sliepky a napadol ma kohút. 

*** 

Nemám domácu úlohu, pretože ju ocko nevedel vyriešiť. 

*** 

Meškám, pretože vlak dostal defekt. 

*** 

„Prečo si neprišla do školy Dominika?“ 

„Mamka ráno naklepávala rezne, tak som si myslela, že je nedeľa.“ 

*** 

 

 

  

 

 

 

 

 

BEZ VÝHOVORIEK 

VÝHOVORKY 
VÝHOVORKY 

VÝHOVORKY 

VÝHOVORKY 
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Obrázky nakreslili: Ivana Kušnierová a Magdaléna Kušnírová 
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Platí len raz a na jeden 

predmet. Po predložení prosíme 

vyučujúceho, aby kupón od 

žiaka zobral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kupón je platný pri písomke 

nad 30 bodov. Je možné ho 

použiť len raz v prípade, že 

žiakovi chýba jeden bod 

k lepšej známke.  

 

 

 

Presádzačik 

 

Tento kupón môžeš 

použiť 1x, na presadenie 

podľa svojej voľby. Ak 

nedodržíš školský 

poriadok, čiže budeš 

vyrušovať alebo 

rozprávať, učiteľ/ 

učiteľka ťa môže 

kedykoľvek presadiť. 

Ak sa budeš správať 

podľa školského 

poriadku, môžeš ostať 

sedieť, ako dlho budeš 

chcieť, aj do konca roka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neodpovedáčik 

 

Tento kupón môžeš 

použiť, ak ťa učiteľ 

vyvolá odpovedať. Je 

platný 1x a len na jeden 

predmet, preto si dobre 

rozmysli, kedy ho 

použiješ. Nie je možné 

ho uplatniť pri 

písomných prácach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodíček 

 

Chýba ti jeden bod a mal 

by si o stupeň lepšiu 

známku? Tento kupón ti 

pomôže pri písomke 

s celkovým počtom 

bodov 30 a viac. Môžeš 

ho použiť len raz a len 

na jeden predmet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kresba kupónov: 

Magdaléna Kušnírová,  

Ivana Kušnierová,  

Liliana Lacová,  

Laura Korytková 

Kupóny sú platné do 

konca roka 2018! 

Prajeme Vám veľa úspechov v škole, vydarené školské výlety a krásne letné prázdniny! 


