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6/2016-17        Školský časopis ZŠ Zohor 

Ahojte decká, 

1.6. sa na našej škole oslavoval DEŇ DETÍ 

s heslom „CRAZY“. Ten, kto prišiel po druhej 

poobede na školský dvor, nám dá určite za 

pravdu, že bolo super. Po celom dvore mali 

naše „CRAZY“ pani učiteľky rozložených vyše 

20 „CRAZY“ disciplín, za ktoré sme dostávali 

žetóny a  kto ich  nazbieral  aspoň  15,  sladká  

 

Tento rok boli pripravené samé novinky - napríklad 

aj nafukovacie gule, do ktorých sa dalo vliezť. 

Zaujímavá bola aj pena, ktorú nám pripravili naši 

hasiči. Dala sa použiť na všeličo – šmýkanie, 

skákanie, ohadzovanie, váľanie sa, skrývanie sa, či 

natieranie na seba, 

ale aj kamarátov... 

 

 

 

 

 

 

 

Pena, pena a … pena 

 

2.A  

v nových 

tričkách  

P.uč. Jarka a Erika 

 z našej „Crazy“ družiny 

Nakoniec sme naše žetóny 

nevyhodili, ale pridali na paličku 

našej triedy. Triedy, ktoré sa 

najviac zapojili, vyhrali zelené 

tričká – z prvého stupňa 2.A a 

z druhého stupňa 5.B. 

 

Samozrejme nechýbali rôzne športy, 

tvorenie, vozenie sa na koníkovi, maľovanie 

na tvár, či tradičný mastný chlebík 

a džúsik od našich pani kuchárok. 

 
Guľa, guľa a … guľa 

 

odmena ho neminula. 

Všetky „crazy“ fotky si môžete pozrieť na našej 

stránke www.zszohor.sk 
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R H C R A M E F A R 

E L I R P A E R U E 

T O C T O B E R G B 

N R I J R M N M U M 

I K U U M A U A S E 

W L A U D I J Y T T 

Y R S G N I R P S P 

Y D E C E M B E R E 

J A N U A R Y N U S 

S O A U T U M N V A 

 

TAJNÁ IDENTITA 
Určite ste zistili, že v minulom čísle sme spovedali pani učiteľku 

Andreu Hubekovú, ktorá učí telesnú a biológiu na druhom stupni 

a okrem toho je aj výborná tenisová rozhodkyňa.  

Nuž a na záver sme si pre vás pripravili ťažký oriešok....  
 

ZOŠKO: Baví Vás vaša práca s deťmi? 

PANI UČITEĽKA: Od malička bol môj sen pracovať v materskej škole s malými 

detičkami. Keďže sa robili na pedagogickú školu talentové skúšky, tak som nemala šancu 

sa tam dostať. Tak sa moje štúdium vybralo iným smerom. Ale osud to zariadil, a po 

rokoch som dostala šancu ísť pracovať s deťmi. 

ZOŠKO: Sú chvíľky, kedy Vás deti poriadne nahnevajú? 

PANI UČITEĽKA: Hlavne svojím kričaním. Vždy im poviem, že ich pošlem na ušné 

vyšetrenie, aby im pani doktorka vyčistila uši.  

ZOŠKO: Čím ste chceli byť, keď ste boli malá?  

PANI UČITEĽKA: Tak ako som už spomínala, môj sen bol byť pani 

učiteľkou v materskej škole.  

ZOŠKO: Máte domáce zvieratko? A ak nie tak by ste chceli? 

PANI UČITEĽKA: Kedže celý život bývam v bytovke, je to so zvieratkami veľmi tažko. 

Mali sme rybičky, korelu a aj psíka. Zatiaľ neplánujem mať žiadne domáce zviera, možno 

raz keď budem mať vlastný rodinný dom s veľkým dvorom. 

ZOŠKO: Čo najradšej robíte cez leto ? 

PANI UČITEĽKA: Najradšej mám dovolenku pri mori, celý deň sa slniť a kúpať. Ak som 

doma a mám prázdniny, tak chodím bicyklovať, turistikovať, občas na festival alebo 

grilovačky 

s kamarátmi. 

Ďakujeme 

krásne za Váš 

čas  

                                                            

 

 

 

 

 

Ak ste si ešte nie istí, o ktorú 

pani učiteľku ide, pomôže vám 

osemsmerovka, v ktorej sú po 

anglicky mesiace v roku a ročné 

obdobia. Zostávajúce písmená 

tvoria osobu ktorú hľadáte... 

 __ __ __ __ __     __ __ __ __ __ __ __ __ 
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Čo sa deje na našej škole... 
 

26.4 Slávik Slovenska - školské kolo  

Školského kola v speve ľudových piesní sa zúčastnilo           

rekordných 48 detí. Každý sa predstavil jednou pesničkou. 

A takto to dopadlo. 
 

1.kategória... 1.-3.ročník  2.kategória...4.-6 ročník  3.kategória...7.-9.ročník 

1. Veronika Gulabová 2.A 1. Hanka Strelková  6.A 1. Danka Ivanická  7.A 

2. Ladislav  Bodor 3.A 2. Frederik Kovár  6.A 2. Adela Neradovičová  8.B 

3. Zuzana Marošová  3.B 3. Sofia Dušeková  4.A 3. Miška Struhárová 8.B 

Ale víťazmi sú vlastne všetci, ktorí prekonajú trému, postavia sa pred porotu a publikum 

a od srdca si zaspievajú a dokonca piesne našich predkov. Veľká gratulácia. 

28.4. Mc Donald Cup – okresné kolo v minifutbale 

Turnaja, ktorý sa konal na multifunkčnom ihrisku v Zohore, sa zúčastnilo spolu 5 

družstiev. Za našu školu bojovalo 10 žiakov z 2. až 4. triedy, ktorí napokon za podpory 

fanúšikov skončili na 3. mieste. Blahoželáme naším športovcom . 

3.5.  Exkurzia v Čističke odpadových vôd 

Deti zo 4.B, 4.A a 3.B boli na exkurzii v Čističke odpadových vôd v Petržalke. Exkurzia 

bola veľmi zaujímavá, ako si môžete prečítať v príspevku od priamej účastníčky Sandry 

Ritomskej: „Minulý týždeň sme boli na exkurzii v Čističke odpadových vôd. Po privítaní 

sme pre našu bezpečnosť dostali prilby a vesty. Od pani sprievodkyne sme sa dozvedeli 

veľa zaujímavostí. Napríklad, že čistička slúži na zbavenie špiny a škodlivých látok zo 

splaškovej vody. Preto sme videli zachytené nečistoty (drevo, plast, zbytky jedál...). Po 

dôkladnom prečistení sa voda filtruje a vypustí naspäť do rieky. Môže sa použiť aj ako 

úžitková voda, napr. na polievanie. Po odmyslení nepríjemného zápachu bol výlet poučný.  

4.5  Mladý záchranár civilnej ochrany - okr.kolo v Malackách  

Vo štvrtok 4.5.2017 sa uskutočnila súťaž Mladý záchranár 

Civilnej ochrany. Zo Zohora sa zúčastnili dve družstvá 

zložené zo siemakov až deviatakov. Takto o tom hovoria: 

„O trištvrte na osem sme vyrazili zo Zohora. Súťaž začala 

o deviatej. Najprv si kapitáni tímov vylosovali poradie 

a čakali sme, kým na nás prišiel rad. Na trati dlhej 1 200 

metrov bolo rozmiestnených sedem stanovíšť. Mali sme 

plniť zaujímavé úlohy úlohy: teoretické testy, ošetrenie 

zraneného, streľba zo vzduchovky, orientácia v prírode, 

civilná ochrana - nasadenie plynovej masky a rozoznanie 
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varovných signálov a nakoniec sme „hasili“ plechovky. Časový limit na splnenie týchto úloh 

sme mali 25 minút. Po ťažkom súperení sa naše dve družstvá umiestnili na krásnych 

miestach: Zohor „A“ sa umiestnil na 3. mieste a Zohor „B“ dokonca na 2. mieste. 

Vyhrali sme okrem diplomov, medailí a pohárov aj krásne ceny (tašky, spacáky, 

karimatky, tričká, šiltovky, perá...). Obom družstvám GRATULUJEME, pretože sa naozaj 

poctivo pripravovali. A najväčšia vďaka patrí neúnavnej pani učiteľke Hubekovej .           

12.5 Na bicykli bezpečne – okresné kolo v Lábe 

4-členný tím zložený z piatakov sa zúčastnil okresného kola súťaže „Na bicykli 

bezpečne“  v Lábe. Súťaž pozostáva z teoretickej časti - dopravné značky, križovatky a  

výbava bicykla, a praktickej časti - prekážková dráha na bicykli. Pripravovali s p. uč. 

Mackovičovou. V ťažkej konkurencii sa náš tím umiestnil na 4. mieste. 

14.5 Deň matiek  

Tento krásny deň sme oslávili úžasnou 

akadémiou v kultúrnom dome. A keďže to bola 

udalosť mesiaca, venujeme jej celú stránku 7. 

 

17.5 Zber papiera  

 

Zber papiera sa uskutočnil v rámci Dňa 

Zeme kvôli zlému počasiu síce trošku 

neskôr, ale s o to väčším úspechom. 

Nakoniec tradičné dva kontajnery boli 

plné už o pol jedenástej a rýchlo sme 

museli doobjednať tretí. A ako to 

dopadlo? 

 

 
 

Prvý stupeň 

   Jednotlivci 
Trieda a priemer 

na žiaka 

1. N.Havranová, 2.B., 559 kg 2.B., 78,05 kg 

2. E.Esterle, 3.B., 390 kg 4.A., 31,52 kg 

3. A.Hrodek, 4.A., 232 kg 3.B., 31,52 kg 

 

 

 

 

Druhý stupeň 

 
Jednotlivci 

Trieda a priemer 
na žiaka 

1. N.Besedová, 6.A., 998 kg 6.A., 180,83 kg 

2. M.Kovárová, 7.A., 716 kg 6.B., 87,46 kg 

3. K.Klubníková, 6.B., 466 kg 7.A., 65,83 kg 

 

 

Ďakujeme všetkým ochotným deťom, 

rodičom a starým rodičom, ktorí nelenili a 

prišli aj niekoľko krát – autom, bicyklom, 

s káričkou, fúrikom, či dokonca s detským 

kočíkom plným papiera. A tiež patrí vďaka 

všetkým, čo mali službu pri kontajneroch, 

lebo to bola veru ťažká práca. S  pomocou 

všetkých zúčastnených sa podarilo 

vyzbierať spolu rekordných 15 120 kg.  

 

Spolu s jesenným zberom to bolo 25 980 kg a  vyhrali sme PRVÉ MIESTO v oblasti 

Záhorie v Súťaži so Smietkom, ktorú organizuje spoločnosť FCC Environment,  

s čím je spojená aj zaujímavá finančná odmena pre našu školu. 
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17.5 – Exkurzia na Sandberg 

V stredu  17.mája boli ôsmaci na exkurzii na Sandbergu v Devínskej Novej Vsi  v rámci 

učiva z Biológie. Sandberg je pieskový pozostatok mora, ktoré bolo na našom území. Na 

exkurziu sme sa poriadne pripravili - každý si našiel dostupné informácie o Sandbergu na 

internete. Po prvej hodine sme išli vlakom do Devínskej Novej Vsi a potom autobusom na 

zastávku Sandberg, od ktorej sme museli šliapať pešo.  Videli sme vedúcu skamenelinu 

prvohôr - numulity, a veľa hniezd vtákov včelárikov a tiež hada. Potom sme išli na 

prechádzku po hrad Devín. Na spiatočnej ceste sme si dali ešte skupinovú fotku pri 

Sandbergu a išli na vlak. Príroda je tam veľmi pekná. Odporúčame navštíviť toto miesto. 

24.5 Exkurzia do Dómu sv. Martina – 7ci a 9ci              

Pán učiteľ Šteffek zorganizoval exkurziu do Bratislavy, kde 

sme navštívili Dóm svätého Martina. Videli sme rôzne krásne 

zlaté obrazy, sochy, poháre a sošky. Dozvedeli sme sa veľa 

zaujímavých vecí ohľadne bohatej histórie Dómu. Neskôr 

sme išli do Auparku, kde sme si pozreli film o súčasnom 

pápežovi Františkovi I.  Po filme sme mali pol hodinový 

rozchod, takže sme mali čas ísť do rôznych obchodov 

a kúpiť si dobrý obed. Keď sme prišli na stanicu, zistili sme, 

že nám bude pol hodinu meškať vlak. Ale nakoniec sme 

dorazili domov a máme super spomienky na krásny a zábavný 

                                       výlet.    

21 – 26.5 Škola v prírode – Chvojnica 

Naši tretiaci a štvrtáci sa vybrali do školy v prírode. Decká si každý deň od nedele až po 

piatok písali denník. A my sme vybrali sme denník Emy Brauneckerovej a tu z neho máte 

pár pikošiek. 

Nedeľa – 21.5.     Ráno o 10:30 sme vyrážali zo Zohora. Keď 

sme stúpali viac a viac hore, tak sme nemali signál . 

A potom sme sa už preniesli do čarovnej krajiny. Čakali nás 

tam animátorky Mady, Bekiki, Jessi. 

Pondelok – 22.5       Dnes sme sa išli hrať s animátorkami, 

ktoré nás rozdelili do tímov. Zvolili sme si svojich kapitánov 

a vymýšľali svoj erb a pokrik. Náš tím za dnešný deň dostal 

4 body. Po večeri sme išli von a čítali sme si poštu a na koniec sme si zatancovali. 

„My sme super borci, vyhráme aj v kopci,  súpera sa nebojíme, každého vždy porazíme.“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Utorok – 23.5       Dnes sme išli doobeda na túru a poobede sme sa hrali hru „pašeráci“. 

Bola som v dvojici so Sofi a zarobili sme 12 100 Eur. A potom išli Saška a Julka do 

nemocnice, lebo si buchli hlavy. 
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Streda – 24.5        Dnes nám celý deň pršalo, ale nebudem predbiehať. Ráno sme sa 

s animátormi išli hrať niečo ako olympijské hry. Potom sme sa hrali v spoločenskej 

miestnosti a večer sme mali diskotéku. 

Štvrtok  - 25.5        Dnes sme išli do Bojníc na Bojnícky zámok a do ZOO. Keď sme sa 

vrátili, išli sme do telocvične a bolo vyhlásenie, ktorý tím vyhral. Skončilo to tak, že prví 

sme boli my „Super borci“, druhí „Profesionáli“ a tretí „Všetkovedkovia“. 

Piatok  - 26.5    Ráno sme sa balili a išli sme na raňajky. Animátori nás odviedli do 

autobusu a išli sme do Čičmian, Pani sprievodkyňa nás previedla po dvoch dreveničkách a  

potom sme išli rovno domov. Veľmi sa nám páčilo. 

      A nám sa zase páči Emin denníček a ďakujeme pani učiteľkám 

za zorganizovanie nezabudnuteľnej školy v prírode. 

1.6 Deň detí – bol plný zábavy, dobrej nálady, krásneho 

počasia, a prekvapení. Určite ste si už o ňom prečítali na prvej 

strane. A oveľa viac fotiek nájdete na našej www stránke školy. 

 

15.6 Vyhodnotenie súťaže „Zázraky z odpadu“ 

Do CVČ v Malackách sme odviezli veľké auto plné našich výtvorov z odpadových 

materiálov, z ktorých boli nakoniec ocenené 3 práce: „Robot v životnej veľkosti“ z 2.A 

(p.uč. Rybárová), „Ježkovia v domčeku“ od deviatakov (p.uč. Kolesíková) a tiež 

„Spievajúce šaty“ od našich siedmakov (p.uč. Smreková). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A čo nás ešte čaká? 

     26 a 27.6 Branné cvičenie – návšteva vojenských bunkrov v Petržalke 

      28 a 29.6 – Školské olympijské hry 

 

 

Spievajúce šaty sú o to 

vzácnejšie, že boli 

vytvorené zo starých nôt, 

z ktorých naše siedmačky 

hudobníčky skutočne 

voľakedy hrali a ešte 

stále si na nich môžte 

prečítať ručne napísané 

poznámky. 

Zo slávnostného vyhodnotenia sme si 

priniesli pekné ceny – špeciálne farbičky. 

30.6 – Slávnostné ukončenie šk.roka a PRÁZDNINY.  HURÁÁÁ !!!! 
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Dňa 14. mája sa v kultúrnom dome zišli všetky 

mamičky a babičky, aby si užili bohatý program, 

ktorý sme pre nich pripravili ku Dňu matiek ako 

poďakovanie za to, že nás ľúbia a starajú sa o nás.  

 

Po prvýkrát vystupovali aj tí najmenší – malinké 

detičky z Materského centra Motýlik, potom šikovní škôlkari a samozrejme žiaci našej 

školy. Program bol naozaj pestrý. Veľa sa tancovalo, spievalo, recitovalo a hralo na 

hudobné nástroje. Každá mamička a babička dostala pri 

vchode krásny kvietok od galantných deviatakov. 

Programom nás pod taktovkou pani učiteľky Makytovej 

sprevádzali naše dve ostrieľané moderátorky - 

druháčka Laura Strošová a siedmačka Danka Ivanická.  
 

A tu je stručný program: 

 na uvítanie hrala hudobná skupina VEGA 

 tanečný krúžok - balet na pieseň Hero  

 deti z Materského centra Motýlik s  mamičkami 

 pieseň „I love my mummy“ spievali so srdiečkami 

v rukách žiaci z 3.A 

 tanečný súbor Pramienok - ľudový tanec 

na pieseň „Kukurička strapatá“ 

 piesne „Weekend“ a „Chocolate“ – 4-ci 

 škôlkari tancovali, recitovali a spievali 

v zohorských krojoch 

 muzikál „Šípková Ruženka“ – 2.A 

 pieseň „Mama je len jedna“ od prvákov 

 tanec s originálnou choreografiou – 2.B 

 Richard Priložný nám porozprával vtipný 

príbeh o ružových teplákoch 

 chvíľka vážnej hudby - rodinné trio 

Valovičovcov (klavír, klarinet a husle) so 

skladbou Jesenné lístie a Menuet na 

saxofóne v podaní Alberta Matloviča  

 a úžasný tretiacky valčík 

Za pomoc s programom by sme chceli poďakovať 

šikovným pani učiteľkám a mamičkám, bol to 

krásny zážitok. Všetky mamičky, babičky či 

prababičky mali určite slzy na krajíčku. A krásny 

program končil krásnou vetou:  

 

 

 „Prosím, buďte nesmrteľné...“ 
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Nezvyčajné životy našich žiakov 
           Maliarske  talenty 

 

V minulom čísle sme písali o nezvyčajných zbierkach.  

A v tomto čísle sa dozvieme viac o zaujímavých maliarkach z našej školy – jedna 

je menšia a jedna väčšia, ale obidve veľmi talentované. 

Tieto zvedavé otázočky sme sa ich spýtali:    

1. Ako dlho už maľuješ? 

2. Čo najradšej maľuješ? 

3. Akou technikou najradšej maľuješ?  

4. Kde môžeme tvoje výtvory vidieť? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

1. Kresliť som začala už v škôlke. 

2. Najradšej kreslím zvieratká, celé aj 

s krajinou okolo, ale aj detaily. 

3. Kreslím úplne všetk, ale najradšej 

fixami. 

4. Teraz mám výstavu u akademickej 

maliarky pani Lenky Andrášiovej-

Boťanskej v Zohore, ku ktorej 

chodím aj raz do týždňa na hodiny 

maľovania. 

Veronika, 2.A 

Alexandra, 8.B 

1. Ani si napamätám, snáď maľujem už od 

narodenia. Teraz navštevujem aj ZUŠ– 

výtvarný odbor. 

2. Najradšej kreslím zvieratá, ktoré sú 

rozkošné, chlpaté a tiež príšery a príšerky. 

3. Využívam všetky možné techniky, ale 

najradšej ceruzku cez hodiny v škole, keď 

sa nudím. 

4. Moje výtvory sú na výstavkách v ZUŠ, ale 

moje diela môžete vidieť aj tu v Zoškovi, 

kde pripravujem komix na pokračovanie. 

A nedá nám nespomenúť aj našu 

deviatačku Nikolu Urbanovú, ktorá 

s našim časopisom spolupracovala úplne 

od začiatku a je aj autorkou nášho loga – 

cibuľoví panáčikovia Zoško a Zošinka . 

Designu médií sa bude venovať aj počas 

svojho ďalšieho štúdia na strednej škole. 

Želáme jej veľa úspechov     
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Kormora – časť 5. 
                                                /Cormoor/ 

 

O tom, čo sa stane, keď Zajo Caro zabudne, že nie je obyčajný zajko, 

ale elektrický... 

 
 

Copyright by: Alexandra Ondríková 
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 Konečne sú tu výsledky „Kvízu o NAJ...“ - 

posledné v tomto školskom roku. Najčastejšie cez 

prestávku  pijete a jete svoju desiatu, vaša 

najobľúbenejšia desiata je obložený rožok alebo bageta a najviac sa učíte na 

angličtinu a biológiu/prírodovedu.  
 

Do nášho kvízu sa zapojilo spolu 36 detí. A tento 

krát vylosovaná výherkyňa je tretiačka z 3.A. 

triedy a volá sa Andrea Havlíková. Pre sladkú 

odmenu si prídi do veľkej zborovne za p. uč. 

Valovičovou....  
 

A toto je pre tento rok z nášho kvízu všetko. Snažili sme sa zozbierať vaše 

názory na rôzne aspekty života na našej škole. Ďakujeme všetkým, ktorí ste 

sa zapájali. Veľmi si Vaše názory vážime.... A možno sa nám niekedy v budúcnosti 

podarí niektoré aj presadiť . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

Problém : Teraz  
v lete je v škole 
strašne teplo. Vôbec 
sa mi potom nechce 
učiť. Čo mám robiť? 

 

 

 

Odpoveď :  

1. Asi sa klimatizácie tak skoro 

nedočkáme, tak by sme sa mohli 

hrať na to, že sme v saune a ešte 

k tomu zadarmo... 

2. Možno by nebolo od veci ísť do 

školy ráno od piatej do desiatej... 

3. Určite si treba zobrať so sebou do 

školy čistú vodu a vypiť jej aspoň 

2 fľaše.  

4. Vysoké tepoloty sú príznakom 

toho, že sa blížia letné prázdniny 

a to je super, no nie? 

 

 
 

 
 
 
 
 

                  

ZOŠKOVA  PORADŇA 
 

 

Všetkým našim čitateľom želáme krásne letné prázdniny, užite si veľa slniečka, 

vody, oddychu, leňošenia, čítania kníh, hrania počítačových hier, športovania, 

pozerania telky a nezabudnite sa občas pozrieť aj do angličtiny ;-) 

Zoškov kvíz o NAJ... 
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Hudobný kútik 

 

Bez novoročných osláv, 

žiadne bonbóny poliate čokoládou na 

rozdávanie 

žiadne náznaky jari, 

žiadna pieseň na spievanie 

V skutočnosti to je len ďalší obyčajný deň 

 

Bez aprílového dažďa 

žiadne kvety nekvitnú 

Ani žiadna svadobná sobota v júni, 

Čo to ale je, je čosi pravdivé 

skladá sa z týchto troch slov, ktoré Ti 

musím povedať 

 

Volal som, aby som Ti povedal „Milujem Ťa“  

volal som, aby som povedal, ako veľmi mi na 

Tebe záleží 

Volal som, aby som Ti povedal „Milujem Ťa“ 

a myslím to z hĺbky môjho srdca 

 

 

 
 

 

No New Year´s day to celebrate 

No chocolate covered candy hearts to 

give away 

No first of spring 

No song to sing 

In fact it´s just another ordinary day 

 

No April rain 

No flowers bloom 

No wedding Saturday within the month 

of June 

But what it is, is something true 

Made up of these three words that I 

must say to you 

 

I just called to say I love you 

I just called to say how much I care 

I just called to say I love you 

And I mean it from the bottom of my 

heart 

 

 

 

 

Stevie Wonder sa narodil 13.mája 1950 v USA. Je to 

americký hudobník, spevák, skladateľ a hudobný producent. 

Stal sa  jedným z najkreatívnejších a najobľúbenejších 

hudobníkov konca 20. storočia. Stevie Wonder krátko po 

narodení oslepol. Napriek tomu sa naučil hrať na bicie, 

klavír, harmoniku a basovú gitaru. Vybrali sme si jeho 

pesničku, ktorá je na našej škole známa ako „A Česko“. 

I have just called to say 
I love you 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Hudobn%C3%ADk
https://sk.wikipedia.org/wiki/Spev%C3%A1k-skladate%C4%BE
https://sk.wikipedia.org/wiki/Hudobn%C3%BD_producent
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Tento časopis máme na svedomí MY: 

 

 
     

Veselo a ešte 
veselšie 

 

 

 

   

 A už tradične niečo zo zahraničia: 

 

 

 

- Prečo môj syn dostal zo 

zemepisu päťku? 

- Lebo hľadal Rimavskú 

Sobotu v kalendári! 

 

- Ako sa volá western zo 

školských lavíc? 

- Sedem nedostatočných... 

- No čo Peťo, aké bude 

vysvedčenie? 

- No, tato, hlavná vec, že 

sme zdraví. 

 

Učiteľ sa pýta žiaka: 

- Čo sú to múmie? 

- Sušení Egypťania! 

 

- Jožko, čo tam 

gumuješ?  

- Prosím, pán učiteľ, veď 

ste mi povedali, aby som 

si tú päťku opravil. 

 

Učiteľ sa pýta Móricka:  

- Keby si mal sedem cukríkov a ja by 

som ťa o dva poprosil, koľko by ti ich 

ostalo? 

- Sedem! 

 

 

A celkom netradične – NEMECKÝ KÚTIK 

(Písomka nášho žiaka, ktorú nám láskavo 

poskytla p.uč. Smreková – ďakujeme :-) 

1. Variť – kochen 

2. Krájať – schneiden 

3. Šľahať – šlahen 

4. Piecť – pecieren 

5. Posypať – sypen 

6. Podliať – polieven 

7. Šúpať – šupieren 

8. Okoreniť – korenieren 

9. Posekať – nasekieren 

10. Dať - geben 

 

 

http://mika-sama.blog.cz/1101/anglicky-vtipy

