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Milí žiaci, 

školský rok sa znova začal a my zo žurnalistického krúžku sme sa znova 

stretli. Rozmýšľali sme, akými špecialitami vás tento rok zase  prekvapíme. Dúfame, 

že sa vám do polročnej klasifikácie podarí nazbierať  čo najlepšie známky a nám čo 

najlepšie články.  Sme veľmi radi, keď nám aj vy prispejete svojimi postrehmi, ná-

zormi a hlavne básničkami. Veríme, že viacerí  žiaci využijú aj v budúcnosti možnosť 

publikovať svoje literárne alebo výtvarné práce v našom školskom časopise. Život 

v našej škole je veľmi pestrý, a preto sa snažíme čo najlepšie ho zachytiť   

v správnom svetle.  Držíme palce aj našim spevákom, hudobníkom, maliarom 

a všetkým ostatným, ktorí sa rozhodli reprezentovať našu školu v školskom roku 

2012/2013. Prajeme vám veľa šťastia v učení a nezabudnite si prečítať celý náš ča-

sopis.  

              Mária Furmanová, šéfredaktorka školského časopisu 

 

        Pôjde každý kňaz do neba?   

Viem, že názov článku je odvážny. Ako sa môže 13- 

ročné dievča opýtať, či pôjde kňaz (Boží posol) do 

neba? Predstavte si, nabrala som všetku odvahu, čo 

som mala a napísala som tento článok. Pri 

rozmýšľaní, ako zistím odpoveď, som narazila na 

problém. Ako? A ak ju aj zistím, ako viem, že je správna? Prišla som na to, že vám 

môžem ponúknuť len čiastočnú odpoveď. Opýtala som sa kňaza a on odpovedal: 

“Kňaz je taký istý človek ako každý iný, iba má väčšie poznanie a aj väčšiu zodpo-

vednosť, čiže tiež sa musí usilovať o vlastnú svätosť. Nedostane sa automaticky do 

neba len preto, že je kňaz , ale iba vtedy, ak bude plniť Božiu vôľu v svojom kňaz-

skom povolaní. Nebo nie je vyhradené len pre niektoré profesie, musíme si ho 

zaslúžiť životom podľa Božej vôle.“ 

Dúfam, že sa vám tento článok páčil a ja sa budem snažiť (v budúcom čísle) 

odpovedať na ďalšiu z otázok, ktoré si kladiem. Ak by ste aj vy mali 

nejaké otázky, pošlite nám ich formou papierika do schránky vedľa 

akvárka.  

 

Gréta Birošová, 7.B 



 

Čo je to? 

Viete, čo sa za tým skrýva? 
Krásna sivá hriva, 
oči modré ako oblaky,  
ruky vedia robiť zázraky. 

Viete, čo to asi môže byť? 
Ja chcem múdry ako ona byť, 
mať srdce plné lásky ako ona,  
som šťastný, keď je so mnou doma. 

Mám rád vôňu jej koláča, 
aj keď povie, že jem iba ako mača. 
Vždy sa so mnou všetko hráva,  
no únavu na sebe znať nedáva. 

Tak už viete, kto to asi je? 
Kto sa na mňa pekne usmeje? 
Kto po vlasoch vždy ma hladká? 
No predsa moja zlatá babka. 

Richard Vavrek, 5.A  

 
Starkí 

Svoju babku rád ja mám, 
často ku nej chodievam. 
S dedkom mierim do lesa, 
pri ňom stále smejem sa. 

Keď koláče voňajú, 
slinky sa nám zbiehajú. 
U babky sa dobre máme, 
na dvore sa všetci hráme. 

Aj keď sa nám nedarí, 
dedko nás vždy pochváli. 
Pri modlitbe na vás myslíme, 
o zdravie, pokoj, silu prosíme. 

Filip Harbaľ, 5.A 
 

Moja babka a dedko  

Tam, kde končí ulička, 
býva moja babička. 
Tam, kde nájdem ozaj všetko,  
býva môj najlepší dedko. 

Keď som smutný, keď som sám,  
chodím k mojim starkým rád. 
Babka skvele navarí  
a dedko ma pochváli. 

U nich nie je nikdy nuda,  
lebo majú doma Bruna. 
To je ich psík, 
malý čierny pudlík. 

Veselo je u nich stále,  
preto chodím k starkým rád. 
Babka s dedkom neustále,  
majú na nás všetkých čas. 

A nakoniec by som snáď 
Bohu poďakoval rád 
za babkine a dedkove ruky. 
Žehnaj ich, Pane, na dlhé roky. 

Marek Šoltýs, 5.A 

 
Prababka 

Človek, o ktorom som sa rozhodla písať, je moja prababka Helena. Pochádza  
z malej, ale prekrásnej dedinky Orlov. Moja prababka má 74 rokov. Je veľmi milá, 
dobrá, láskavá, úprimná, starostlivá. Jednoducho, človek s veľkým srdcom, ktoré má 
otvorené dokorán pre všetkých. Nikdy nikomu neodmietla pomôcť, aj keď to sama 
nemala v živote ľahké. Prekonala ťažkú chorobu, ktorej následky ju trápia dodnes. 
S láskou a trpezlivosťou sa starala o svojho syna, ktorý bol po ťažkej autonehode 
ochrnutý. Napriek tomu nestratila nádej a silu. Jej skutky a oddanosť hovoria za 
všetko. Má veľa trápenia so sebou, no napriek tomu na nás nikdy nezabúda. 
Prababka je človek, na ktorého nikdy nezabudnem. Je pre mňa veľkým vzorom. Ona 
spája celú našu rodinu. Svoju prababku veľmi ľúbim. 

Laura Červená, 5.B 



 

 

Pani učiteľka Mgr. Monika Antonyová je jednou 

z mála učiteľov, ktorí pôsobia na našej škole od jej začiatku. 

Učí nemecký jazyk. Okrem nemčiny vyštudovala aj ruštinu. 

O rozhovor ju požiadali členovia žurnalistického krúžku a ona 

ochotne súhlasila. Počas celého rozhovoru bola veľmi milá 

a príjemná. 

 

 Čo Vám napadne, keď počujete slovo UFO? 

UFO? Tak asi lietajúci tanier. 

 

 Máte vodičský preukaz? A ak áno, nabúrali ste niekedy? 

Nie, nemám vodičský preukaz, aj keď som ho stále chcela mať, ale nevyšlo mi to 

a keby som aj mala vodičský preukaz, tak by som chodila tak opatrne, aby by som 

nenabúrala. 

 

 Keď ste boli žiačka, odpisovali ste niekedy? 

Neodpisovala som, pretože som mala slabší zrak, takže aj keď som sem-tam pozrela 

k susedke, tak som nevidela nič. Musela som sa buď naučiť alebo dostať zlú známku, 

ale väčšinou to bolo to prvé. 

 

 Rada čítate? Ak áno, ktorá je vaša najobľúbenejšia kniha? 

Kvôli časovej zaneprázdnenosti čítam menej, najradšej nejaký časopis, knihy 

duchovného rázu alebo si občas otvorím Bibliu. 

 

 Ktoré sú vaše záľuby? 

Najradšej lúštim krížovky, v zime som niekedy korčuľovala, teraz už nie, v lete 

bicyklujem. Niekedy som často štrikovala alebo háčkovala pre deti, teraz už málo. 

 

 Spravili ste v živote niečo uletené? 

Myslím si, že nie. Ja som bola dosť poctivá žiačka. Žiadne podvody, žiadne hlúposti 

som nerobila  a myslím si, že ani teraz nerobím nejaké „výskoky“. 

 

 Keby ste sa prihlásili do šou Česko-Slovensko má talent,  s čím by ste sa 



predviedli? 

Tak to by som sa určite neprihlásila. 

 

 Máte  nejaký vysnívaný štát alebo miesto, kde by ste chceli ísť? 

Áno, to mám. Túžim sa dostať do Rakúska, niekde do Álp, kde sú tie pekné domčeky, 

veľa kvetov na balkónoch, medzi miestnych ľudí, krásna príroda, ticho, kľud. 

 

 Čo vás bavilo v detstve, ktorý šport? 

Behali sme po ulici, bicyklovali sme sa, hrali skrývačky, chytačky. 

 

 Ktorý predmet ste mali v škole najradšej? 

Vždy som mala rada slovenčinu a potom, keď pribudla ruština už v štvrtom ročníku, 

tak ruštinu. 

 

 Čím ste chceli byť v detstve? 

Zrejme je jasné, že učiteľkou. Mala som pred sebou postavené bábiky a keď som sa 

ja pripravovala do školy, tak som sa potom skúšala tak, že som sa ich pýtala a ony 

boli moje žiačky. Okrem toho som aj rada česala bábiky a neskôr aj kamarátky, tak 

som si chvíľu myslela, že budem kaderníčka. A tiež som niekedy snívala, že budem 

speváčka. 

 

 Máte nejakú obľúbenú spevácku hviezdu?   

Áno, mám. Je ich viac. Myslím, že postupne, ako som rástla, tak sa menili aj moji 

obľúbenci. Ako prvá sa mi najviac páčila Darinka Rolincová, potom pribudla Marika 

Gombitová, neskôr  k nim pribudol Pavol Hammel. Z mladších mám rada Zuzanu 

Smatanovú a Kristínu. 

 

 Ktoré farby máte najradšej? 

Hnedá, žltá, červená a fialová. 

 

 Máte nejaké životné krédo? 

Riadim sa desatorom Božích prikázaní a myslím si, že veľmi pekne spievala Marika  

Gombitová v refréne „ ži a nechaj žiť, stále je dosť miesta...“ Tak asi týmto sa riadim.  

 

Za rozhovor pani učiteľke Mgr. Monike Antonyovej ďakujú Aneta, Ján, Soňa a Zuzana.  



 

 

Žiakov 9.B triedy sme sa pýtali: 

1. Dávate si novoročné predsavzatia? 

2. Ak áno, aké? 

Na prvú otázku záporne odpovedalo 6 žiakov, 1 žiak sa nevedel vyjadriť.  

Kladne odpovedalo 9 žiakov zo 16 opýtaných. Ich predsavzatia súvisia v 7 

prípadoch so školou, týkajú sa zlepšenia prospechu a správania a 2 žiaci si dávajú 

predsavzatia týkajúce sa správania k všetkým ľuďom.   

Za ochotu žiakom 9.B ďakujeme a prajeme im, aby sa im v budúcom roku ich 

ušľachtilé predsavzatia splnili. 

 

Žiakov 8.A triedy sme sa pýtali, čo by si želali, keby chytili zlatú rybku a tá by im 

mohla splniť jedno želanie.  

Odpovedalo 24 žiakov. Tu sú ich odpovede: 

 6 žiakov by si želalo konkrétnu vec (PC, fotoaparát, auto, bejblade)  

 4 žiaci by si želali zdravie a šťastie 

 3 žiaci by chceli koniec školy 

 3 žiaci vyslovili želanie, na ktoré dospelý zdravý 

človek nepotrebuje zlatú rybku  

 2 žiaci by si želali bohatstvo 

 2 žiaci by chceli mať ďalšie želania 

 1 žiak by odišiel zo Slovenska 

 1žiak  si želá úspech 

 1 žiak by si želal odvahu na konkrétnu vec 

 1 žiak by si prial dobré medziľudské vzťahy 

Ďakujeme aj žiakom 8.A triedy za ich úprimné odpovede. 

Anketu pripravili: Soňa, Zuzana, Monika a Aneta 



 

Nonsens je žáner lyrickej poézie vyznačujúci sa zdanlivo nezmyselnými prvkami. 

Výraz pochádza z anglického výrazu nonsense (nezmysel). Nonsens z estetických a 

štylistických kategórií využíva paradox, grotesknosť, absurdnosť, čerpá z ľudovej 

slovesnosti. Využíva slovné hračky a  riekanky pripomínajúce folklór. 

 

Popleteniny 

Holohlavý si hlavu češe, 

mačka z búdy pred domom breše. 

O polnoci slnko svieti, 

na dvore sa hrajú deti. 

Dospelí popíjajú mlieko z fľaše, 

bábätká si lejú víno z čaše. 

Titanic sa plavil po suchu, 

narazil na veľkú ropuchu. 

Peter Terpitko 5.B 

 

Hračky 

Ružový sloník sa hrá s mačkou, 

nemý oslík sa zhovára s kačkou. 

Lopta sa chváli, aké má nohy 

a stôl jej vraví, že nemá rohy. 

Ťava je hrdá, aká je rovná. 

Žaba sa trápi, že nie je vodná.                                                                     

Alžbeta Furmanová , 5.B 

 

 

 

 

Sánkovačka 

Na morskej pláži sánkuje sa pupok 

a z nudy trhá kvety belavé. 

Hneď vedľa hnedé mláďa a pani 

z Vrútok 

má v očiach studňu a vedro na hlave. 

Zas klesne hlava ako klesá z piva 

a fialka sa sama z izby vytratí. 

Tá voda, čo ako láva zíva, 

sa k fialke opäť navráti.  

Ján Lazor  5.A 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Lyrika
http://sk.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A9zia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Angli%C4%8Dtina
http://sk.wikipedia.org/wiki/Paradox
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Grotesknos%C5%A5&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Absurdnos%C5%A5
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Riekanka&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Folkl%C3%B3r


8 
 

 

 

 

 1.Ktorá skupina získala na MTV 3 ceny ?  

a / Green Day 

b/ One Direction     

c/ The Wanted  

2.V americkej verzii Superstar porotcuje?  

a/ Nicki Minaj  

b/ Christina Aguilera 

c/ Britny Spears  

3.Ktorá Star sa vyjadrila, že má pod posteľou  60 denníkov ? 

a/ Carly Jepsen  

b/ Demi Lovato        

c/ Selena Gomez  

4.Kto je Psy ? 

a/ Spevák 

b/ Tanečník  

c/ Spevák a producent   

5.Ktorá z týchto žien zarába najviac: 

a/ Oprah Winfrey 

b/Lady Gaga 

c/Demi Lovato  

6.Rocková speváčka ?  

a/ Avril Lavigne  

b/ Miley Cyrus  

c/ Demi Lovato                               správne odpovede: 1b, 2a, 3a, 4c, 5c, 6a 

 

Test pripravila Aneta Vasičkaninová, 7.B 
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Mikuláš sa narodil do bohatej kresťanskej gréckej rodiny manželom Epifaniovi 

a Ioanne v meste Patara. 

Ako biskup pomáhal kresťanom, ktorí boli prenasledovaní počas vlády 

Diokleciána. Zachránil mnoho odsúdených kresťanov, ktorých vykúpil vďaka svojmu 

bohatstvu. Na svoje náklady dal postaviť aj nemocnicu. Mikuláš sa stal pre svoje činy 

obľúbeným biskupom, no ani on neunikol prenasledovaniu, bol zatknutý a na trest 

čakal vo väzení. Avšak v roku 313 vydal cisár Konštantín Veľký Milánsky edikt, ktorý 

povoľoval beztrestné vyznávanie kresťanstva, a tak bol Mikuláš oslobodený. Po oslo-

bodení sa z neho stal arcibiskup. 

Obľúbený je najmä u detí, ktoré nielen na Slovensku 6. decembra očakávajú 

od neho množstvo sladkých darčekov vo svojich vyleštených čižmičkách alebo topá-

nočkách. 

 V ostatných krajinách s dominujúcim kresťanským náboženstvom je mikuláš-

ska tradícia spojená predovšetkým so samotnými Vianocami. V Amerike a najmä 

v ďalších anglicky hovoriacich krajinách vítajú Santa Clausa, pre fínske deti je to 

Joulupukki, vo Francúzsku poznajú Pére Noëla a v Rusku deda Mráza. Práve fínske 

Laponsko sa v legendách považuje za súčasný domov Sv. Mikuláša, kde sú ad-

resované listy detí z celého sveta s prianím darčeka na vianočné sviatky. Práve od-

tiaľ, na záprahu ťahanom sobmi, začína rozvážať darčeky po celom svete. 

Svätomikulášska tradícia vychádza aj z jeho zasvätenej ochrany nad deťmi. 

Zvyk obdarúvať deti sa rozmohol najmä v Holandsku a odtiaľ sa rozšíril do Anglicka, 

Nemecka, Severnej Ameriky, kde k nemu prisťahovalci pripojili škandinávske ľudové 

tradície o škriatkovi, respektíve čarodejníkovi, ktorý zlé deti trestá a dobré odmieňa 

darčekmi. Mikulášska tradícia sa na celom svete spája s jeho obdarovávaním nielen 

6. decembra na sv. Mikuláša, ale aj na Vianoce. 

Zvyk obdarovávať deti 6. decembra sa rozšíril predovšetkým 

v stredoeurópskych  slovanských krajinách. V ľudových predstavách je známy ako 

bielovlasý deduško s veľkou bradou. V iných krajinách zase ako dobrý škriatok – 

trpaslík podobného výzoru.  

       Gréta Birošová, 7.B (zdroj: internet) 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Patara_%28L%C3%BDkia%29
http://sk.wikipedia.org/wiki/Biskup
http://sk.wikipedia.org/wiki/Diokleci%C3%A1n
http://sk.wikipedia.org/wiki/313
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kon%C5%A1tant%C3%ADn_Ve%C4%BEk%C3%BD
http://sk.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%A1nsky_edikt
http://sk.wikipedia.org/wiki/Arcibiskup
http://www.inclick.sk/returns/redirect.php?goto=2408&pr=0.1&w_id=1646&tstamp=1351515212&pid=785&cd=04bbe630e757babdb682b7aa2d24ae39&f=1
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Mikulášsky večer 

Po roku nás zas a znova 

mikulášsky sviatok volá. 

Zídeme sa  - rodina, 

každý chvíľu spomína. 

Mamka zmizne z dohľadu, 

otec zdvihne náladu. 

A ja celá popletená 

skríknem šťastím ohromená: 

„Mami, tati, je to zas, 

obdaril nás Mikuláš.“ 

Každému čo srdce ráči: 

cukrík, sladkosť, po koláči. 

Nie je to len o sladkosti, 

je to večer o radosti. 

Starý dobrý zvyk, 

aby nezabudol nik. 

Potešiť si smutného, 

obdariť si blížneho. 

Martina Mackaničová, 7.A 

 

Čaro Mikuláša 

Po roku december je tu zas, 

roľník už uskladnil každý klas. 

Znova je tu čarovný, láskyplný čas, 

za oknami ukrýva sa prvý sneh a mráz. 

Vyčistiť topánky, vec je to jasná. 

Položiť na okno, to je práca krásna. 

Detské oči plné zvedavosti, 

celá noc čakania a ráno veľa radosti. 

Balík plný dobrôt a sladkostí, 

plné brucho chutných maličkostí. 

Čo si môžeme viacej priať? 

Len mu zo srdca pekne poďakovať. 

 
Mária Dziaková, 7.A 

 

Mikuláš 

Upratali sme si všetko, 

čakáme ťa, milý dedko. 

Čakáme ťa, Mikuláš. 

Kedy sa k nám zatúlaš? 

Veríme, že v tvojej skrýši, 

niečo sladké pre nás zvýši. 

Už sme všetci zvedaví, 

či sa tvoj koč zastaví. 

Pod okienkom zvečera 

ktosi kuká, pozerá. 

Biela brada až po pás, 

jáj, veď je to Mikuláš! 

Martin Novák, 7.B 

 

Radosť v srdci 

Keď začne vládnuť zima 

a na kraj sa sype sneh, 

srdce naplní mi radosť, 

všade počuť detský smiech. 

Už sa teším na tvoj príchod. 

Kto ťa môže nahradiť? 

Aj dnes tak jak po stáročia 

túžiš všetkých obdariť. 

Srdce si mal veľmi štedré 

k ľuďom v núdzi, bez chleba. 

Tvoja veľká láska k blížnym 

priviedla ťa do neba. 

Hlavu tvoju zdobí mitra, 

bol si svätým biskupom. 

Na chrbte máš veľký batoh, 

prekvapení plno v ňom. 

V krásnom plášti s berlou v ruke 

s anjelmi k nám prichádzaš. 

Vďaka ti za štedré dary. 

Vitaj, svätý Mikuláš! 

Barbora Jurčišinová, 7.B 
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Kto bol svätý Mikuláš? 

Bol to človek s veľkým srdcom, 

vďačne ľuďom pomáhal. 

Poznal dcéry s jedným otcom, 

ktorým veno prichystal. 

Tri mešce zlata pripravil 

a v noci pod rúškom tmy 

do okna mešce položil, 

dcéram život zachránil. 

Ďakoval mu šťastný otec, 

biskupom ho zvolili, 

stal sa z neho známy svätec, 

anjeli sa tešili. 

Je patrónom námorníkov, 

 deťom nosí darčeky. 

Chráni všetkých lekárnikov, 

veľkým bude naveky. 

Viktor Fertaľ, 7.B 

 

 

 

Mikuláš 

Jedna vločka, druhá vločka 

a už je ich tisíce, 

ťukajú nám do oblôčka, 

zasnežili ulice. 

Radujú sa detičky,  

Mikuláša čakajú. 

Vyčistili čižmičky, 

básničky mu chystajú. 

„Dobrý dedko Mikuláš,“  

vločky nežne šepkajú, 

„čo tým deťom, čo im dáš?“ 

Na odpoveď čakajú. 

„Dám im darček maličký,  

vyprosím im milosti. 

Za tie krásne básničky, 

očká plné radosti.“  

Nech sa láska šíri svetom, 

vločky tíško spievajú. 

Mikuláš nech letí k deťom, 

ktoré naňho čakajú. 

Zuzana Fertaľová, 6.A 
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Zaujímavosti zo sveta zvierat 
 

Najväčší pes na svete 
Najväčším psom na svete sa stala nemecká 

doga z amerického Tucsonu. Zviera z mesta 

Tucson v štáte Arizona, počúvajúce na meno 

George, 22. februára 2010 v Londýne 

oficiálne zapísali do Guinnessovej knihy 

rekordov. Doga váži stojedenásť kilogramov, je od nosa po koniec chvostu 2,2 

metrov dlhá, od laby po plece 1,09 metra vysoká a za jeden mesiac skonzumuje 

približne 50 kilogramov potravy. 

 

Najväčší kôň 

Kôň Duke je svetovým rekordérom s výškou 2 metre a 4 

centimetre v kohútiku. Obrovitánsky svalnatý ťažný kôň 

váži viac ako tonu a zaujímavosťou je, že ešte stále 

rastie. Päťročný britský „vojvoda z Kentu“ prišiel o 

svojho prvého majiteľa v roku 2006. Potom si ho však 

priviezli do malého mesta Tenterden, kde mu postavili 

špeciálnu stajňu a stal sa miestnou atrakciou. 

 

175 - ročná Harriet 

Najstarší známy živý tvor na Zemi - korytnačka slonia známa pod menom Harriet 

oslávila v austrálskej ZOO svoje 175. narodeniny. 

Harriet dostala obrovskú narodeninovú kyticu, 

ktorú pred davom prizerajúcich sa gratulantov s 

chuťou zožrala. Mnohí sú presvedčení, že Harriet 

bola domácim miláčikom Charlesa Darwina. Podľa 

všetkého ju v 30. rokoch 19. storočia chytili pri 

ekvádorskom pobreží, a slávny biológ ju vlastnil v 

čase, keď pracoval na svojej teórii evolúcie. 

 

Dvojstránku pre vás pripravila Mária Furmanová, 7.B   (zdroj: internet) 

http://www.google.sk/imgres?num=10&hl=en&safe=off&biw=1366&bih=673&tbm=isch&tbnid=4XYgZ0LqMZyzZM:&imgrefurl=http://www.cas.sk/clanok/155101/&docid=Bdgxk8p1r2ZQWM&imgurl=http://img.cas.sk/img/4/bigArticle/515574_george-pes-najvacsi-guinesova-kniha-rekordov-guines-rekord.jpg&w=590&h=330&ei=aX-OUKLoN7D04QSrjoHACg&zoom=1&iact=hc&vpx=1023&vpy=164&dur=1211&hovh=168&hovw=300&tx=159&ty=90&sig=103110126663175697191&page=1&tbnh=141&tbnw=223&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:5,s:0,i:83
http://www.google.sk/imgres?num=10&hl=en&safe=off&biw=1366&bih=673&tbm=isch&tbnid=YNHr1dlMvJ_v1M:&imgrefurl=http://www.zvierataa.estranky.cz/clanky/zaujimavosti-zo-sveta-zvierat/konske-rekordy.html&docid=bHyX9xtWdNeVCM&imgurl=http://www.zvierataa.estranky.cz/img/picture/340/old-billy.jpg&w=300&h=255&ei=aX-OUKLoN7D04QSrjoHACg&zoom=1&iact=hc&vpx=698&vpy=146&dur=957&hovh=204&hovw=240&tx=121&ty=91&sig=103110126663175697191&page=1&tbnh=141&tbnw=160&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:3,s:0,i:77
http://www.google.sk/imgres?hl=en&safe=off&biw=1366&bih=673&tbm=isch&tbnid=hcatwtMByJgynM:&imgrefurl=http://www.oskole.sk/pages/printpage.php?clanok=18147&docid=OrJ6QmUeT5BrfM&imgurl=http://www.oskole.sk/userfiles/image/2012/januar/Zemepis 6 - Zauj%C3%ADmavosti pr%C3%ADrody Ameriky II__html_18ab010b.jpg&w=800&h=533&ei=zH-OUNTpCcSF4AShoYCIDA&zoom=1&iact=hc&vpx=1048&vpy=156&dur=1089&hovh=183&hovw=275&tx=162&ty=102&sig=103110126663175697191&page=1&tbnh=141&tbnw=206&start=0&ndsp=17&ved=1t:429,r:16,s:0,i:113
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Zvieracie rekordy 

Tiger usurijský- najväčšia mačkovitá šelma. Samec môže mať 

hmotnosť 380 kg, dĺžku 4 m a výšku do 110 cm. 

 

 

Slon indický- cicavec dožívajúci sa najvyššieho veku, a 

to je až 78 rokov. Medzi cicavcami sa dlhšieho veku 

dožíva už len človek. 

 

 

Byvol arni (nazývaný tiež byvol indický či vodný) 

má  najdlhšie rohy. Jeho rohy môžu mať od hrotu k 

hrotu výnimočne až  4,2 m.  

 

 

Voška zelená- najplodnejší živočích. Samička máva okolo 

40 potomkov. Každý z nich po dvoch týždňoch môže mať 

ďalších potomkov. Keby všetci títo potomkovia zostali na 

žive a ďalej sa množili, dala by v priebehu sezóny len jedna 

jediná samička život 1 560 000 000 000 000 000 000 000 jedincom.  

 

Žralok biely- najväčšia dravá ryba. Samec môže výnimočne 

dorásť do dĺžky 7 m. Priemerná dĺžka sa však pohybuje od 4 do 

5 m a hmotnosť môže mať až 2 000 kg. Dožíva sa veku 70 až 

100 rokov. 

 

 

Kobra indická- najnebezpečnejší had. Uštipnutie kobry ročne 

usmrtí asi 7 500 ľudí, čo je 25% zo všetkých smrteľných 

prípadov spôsobených uštipnutím hadom.  

 

http://www.google.sk/imgres?hl=en&safe=off&biw=1366&bih=673&tbm=isch&tbnid=_EKMVMZlLLabxM:&imgrefurl=http://www.naturephoto-cz.com/water-buffalo-photo-1332.html&docid=T4CyvWhPFXyBDM&imgurl=http://www.naturephoto-cz.com/photos/sevcik/water-buffalo--xxxarni_dsa1945.jpg&w=600&h=424&ei=t4COUInrJIqj4gSYsIH4DQ&zoom=1&iact=hc&vpx=907&vpy=155&dur=3071&hovh=189&hovw=267&tx=117&ty=90&sig=103110126663175697191&page=1&tbnh=145&tbnw=198&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:4,s:0,i:77
http://www.google.sk/imgres?hl=en&safe=off&biw=1366&bih=673&tbm=isch&tbnid=p1cP0n4B78I4RM:&imgrefurl=http://www.zahradnictvocaklov.sk/skodcovia-2.html&docid=evP8hgsm13RbJM&imgurl=http://www.zahradnictvocaklov.sk/images/cryptomyzus_ribis_detail_vosky.jpg&w=359&h=231&ei=MIKOUND9MOuO4gSDnICgBg&zoom=1&iact=hc&vpx=449&vpy=67&dur=28&hovh=180&hovw=280&tx=100&ty=92&sig=103110126663175697191&page=1&tbnh=140&tbnw=250&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:1,s:0,i:68
http://www.google.sk/imgres?hl=en&safe=off&biw=1366&bih=673&tbm=isch&tbnid=F6fyHyjahLpI2M:&imgrefurl=http://sandriqua.blog.cz/1002/tyger&docid=6lpoiYaa5Kvh4M&imgurl=http://www.cave-canem.estranky.sk/archiv/iobrazek/20&w=240&h=300&ei=SYCOUKrNBoba4QTR64H4Cg&zoom=1&iact=hc&vpx=806&vpy=129&dur=1443&hovh=240&hovw=192&tx=75&ty=123&sig=103110126663175697191&page=1&tbnh=143&tbnw=117&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:4,s:0,i:77
http://www.google.sk/imgres?hl=en&safe=off&biw=1366&bih=673&tbm=isch&tbnid=XQ-PIxb-qVBsgM:&imgrefurl=http://www.naturfoto.cz/kobra-indicka-fotografie-1829.html&docid=K34PQYfj2SR7-M&imgurl=http://www.naturfoto.cz/fotografie/sevcik/kobra-indicka--naja-naja-2.jpg&w=600&h=432&ei=04GOUOjACYzP4QTBk4DoBA&zoom=1&iact=hc&vpx=194&vpy=158&dur=3007&hovh=190&hovw=265&tx=177&ty=100&sig=103110126663175697191&page=1&tbnh=152&tbnw=217&start=0&ndsp=17&ved=1t:429,r:0,s:0,i:65
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Milý Ježiško! 

Veľmi sa teším na Vianoce, lebo sú to najkrajšie sviatky roka. Vtedy sú všetci 
doma, aj moja sestra Miriama z Bratislavy a iní ľudia. Všetci sa stretávame 
a navzájom navštevujeme. Je to veľmi pekné a som z toho veľmi šťastná. Ježiško, 
chcem Ťa poprosiť asi až o veľa darčekov. Chcela by som bibliu, tmavé rifle, náuš-
nice z chirurgickej ocele a veľa zdravia. Ešte Ti chcem poďakovať za minulé 
Vianoce, že som dostala veľký a pekný darček z Nemecka od jednej cudzej rodiny. 
Bola som veľmi prekvapená a šťastná. Preto Ti ďakujem a dúfam, že aj tieto Vianoce 
budú také šťastné a veselé. 

Tvoja Viktorka 
 
Milý Ježiško! 

Volám sa Simona. Dúfam, že v Tvojom veľkom zozname detí je aj moje meno 
a pri ňom čo najmenej čiernych puntíkov. Preto by som Ťa chcela pekne poprosiť, 
aby si mi splnil na Vianoce tieto želania:  nejakú spoločenskú hru, nejaké oblečenie, 
farebné tuhy, zimné čižmy. Aj keď mi tieto želania nesplníš, nebudem smutná.  
PS: Ešte si želám zdravie pre celú moju rodinu. Ďakujem. 

       Tvoja Simona 
 
Ahoj Ježiško!  

Celý rok som sa snažila byť dobrou žiačkou, pomáhala som doma rodičom, 
robila som dobré skutky. Určite máš zo mňa radosť. Na Vianoce sa teším. Mojím naj-
väčším darčekom je to, že mám mamku, ocka a brata, že sme spolu šťastní, zdraví 
a že sa máme radi. Ale aj ja túžim mať pod vianočným stromčekom veľa, veľa darče-
kov. Tohto roku by som si priala dostať novú mäkkú posteľ, lebo tá, čo ju mám teraz, 
je veľmi tvrdá. Na sánkovačku si prajem nové boby. Mohol by si mi ešte priniesť 
pekný kalendár, na ktorom by boli koníky a pre zábavu hru na počítač. Ja si myslím, 
že by to mohlo byť aj všetko. Dúfam, že s mojimi darčekmi nebudeš mať problémy. 
V obývačke máme veľký krb, ale ak by Ti posteľ neprešla komínom, tak Ti nechám 
pootvorené vchodové dvere. Bývam v Bardejovskej Novej Vsi na ulici Dubová. Je to 
pekný zelený domček. Vieš, ja som Jarka zo zeleného domu. Už sa neviem dočkať. 
Ďakujem Ti a mám Ťa veľmi rada.              

                                              Tvoja Jarmilka 

 
Milý Ježiško! 

Keďže sa blížia Vianoce, ja Ti zas píšem tento list ako pred rokom. Tento rok 
by som chcela pod svojím vianočným stromčekom nájsť: fotoaparát, nový notebook, 
topánky, lak na nechty, knihu, mobilný telefón, perá, farbičky, náušnice a veľa 
zdravia pre moju rodinu. 
Ďakujem, že mi to donesieš! 
                                                               S pozdravom Vikina 
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Milý Ježiško! 
Blížia sa vianočné sviatky. Ľudia sa budú 

obdarúvať rôznymi darmi. Keďže si môj najlepší 
kamarát, chcela by som Ťa poprosiť o tieto, pre 
mňa najvzácnejšie dary. Aby naša rodina vždy 
bola zdravá. Nech sa nikto na svete necíti sám, 
aby každé dieťa malo svojich milujúcich rodičov, 
ktorí mu dajú hlavne lásku a pochopenie. Verím, 
že ak Ťa človek o niečo poprosí a bude sa za to 
modliť, tak Ty mu to určite splníš, ak je to Tvoja 
vôľa. Zároveň sa budem snažiť byť dobrou, poslú-
chať rodičov a dobre vychádzať s kamarátmi, aby 
si mal zo mňa radosť. Ďakujem Ti za minulé Via-
noce, za všetky dary, ktoré som od Teba dostala. 
Mám Ťa rada a teším sa, že k nám prídeš aj tento 
rok.  
                                            Tvoja kamarátka Danielka 
 
 
Milý Ježiško!  
   Chcel by som  sa Ti poďakovať za to, že som bol  zdravý a že som mohol cho-
diť do školy a zároveň Ťa chcem poprosiť hlavne o zdravie pre celú našu rodinu  a 
 taktiež o to, aby si mi doniesol  nohavice, čiapku, vetrovku a nový notebook. 
Ďakujem.  
                                          S pozdravom  Janík 
 
 
Milý Ježiško! 

Na úvod Ťa veľmi pekne pozdravujem. Rozhodla som sa, že Ťa poteším a na-
píšem Ti zopár riadkov. Onedlho budú Vianoce, na ktoré sa každý teší, hlavne na 
darčeky. Ale niektorí z nás zabúdajú na chorých a opustených ľudí, na deti bez 
rodičov. Chcela by som pre nich vyprosiť veľa milostí a lásky, aby našli v živote to, po 
čom túžia. Pre mňa budú najkrajšie Vianoce, ak bude moja rodina zdravá, šťastná a 
budeme sa tešiť z toho, že si s nami. Ešte raz ďakujem a prajem veľa trpezlivosti pre 
tých ľudí, pre ktorých sú dôležité peniaze a nie láska. 

                     S pozdravom Erika 
 
 
Milý Ježiško! 

Som šťastná, že som katolíčka a prostredníctvom náboženstva sa o Tebe 
dozvedám také úžasné, dobré a pravdivé veci. Že si stvoril svet.... Blížia sa Vianoce, 
deň, keď máš narodeniny a keď oslavujeme Tvoje narodenie. Na Vianoce by som 
chcela, tak ako všetky deti, nejaké darčeky. Sú to: nový mobil, CD Demi Lovato, 
oblečenie (napr. sveter, nohavice, legíny), zdravie, šťastie a lásku pre moju rodinu, 
kozmetiku (napr. voňavku, lak na nechty, rúž...), denník s heslom,  hru Hádaj kto?- 
extra. Aj keď mi práve tieto darčeky nedonesieš, nebudem smutná, lebo mám pri 
sebe to najdôležitejšie – rodinu, ktorú nadovšetko ľúbim. Za všetky darčeky, ktoré  mi 
kúpiš, ďakujem. Mám ťa rada!  

Tvoja Barborka 
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- Čo musíte spraviť, ak stretnete v Tatrách hladného medveďa?  
- Nič, medveď to spraví za vás. 
 
Jožinko príde domov zo škôlky a hovorí mamičke:  
- Mami, deti v škôlke sa mi smejú, že mám veľké zuby.  
- Ale Jožinko, veď to nie je pravda! Len zatvor ústa, lebo potrháš koberec! 
 
Idú dvaja pacienti po nemocničnej chodbe, keď jeden zahlási:  
- Cítim, že na večeru budú grilované stehná, v kuchyni sa iste prekonávajú...  
- Ale nie, to nejde z kuchyne. To sem len priviezli tých z toho zhoreného lietadla. 
 
- Počuj, susedko. Vaša krava bola včera v našej ďateline.  
- Ach, načo tie hnevy? Teraz je vaša ďatelina v našej krave, tak sme vyrovnaní. 
 
- Viete, kto je to diplomat?  
- To je človek, ktorý vás pošle do kelu takým spôsobom, že sa na ten výlet celkom  
   tešíte. 
 
Učiteľka sa pýta Jurka :  
- Jurko, máš domácu úlohu? 
Jurko vraví :  
- Ta ne? 
Učiteľka vraví :  
- Jurko, odpovedaj celou vetou!  
Jurko odpovie :  
- Ta nemám !  
 
Náčelník polície si kúpil trezor, zavolal podriadených a hovorí : 
- Toto je najbezpečnejší trezor na celom svete . . Má 80-miestny kód . Sú to samé  
   štvorky,  ale nepoviem, v akom poradí. 
 
Jožko píše Ježiškovi:  
- Milý Ježiško, prosím ťa, na Vianoce mi pošli 300 eur. Veľmi by to mne aj  
  maminke pomohlo.  
List odnesie na poštu. Poštárky ho otvoria, prečítajú si ho, a za to, že Jožka majú 
rady,  poskladajú sa a pošlú mu 200 eur. 
Jožko píše späť Ježiškovi:  
- Ježiško, ďakujem Ti za tie peniaze, veľmi nám pomohli. A predstav si, že tí zlí na 
pošte mi jednu stovku  zobrali. 
 
- Viete, čo je úplná zima? 
- Keď ty hovoríš zima a druhý počuje ľad. 
 

Ján Velgos, 6.B a Zuzana Rusiňáková, 6.A (zdroj: internet) 
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1. Ak by na vŕbe bolo 10 vrabcov, odstrelil by z nich 4, koľko ich ostane na vŕbe?  

2. Chodí nad nami hore nohami.  

3. Má väčší chvost ako celé telo, nikdy to zo stromu nezletelo.   

4. Ako napíšeš štyrmi písmenami „suchá tráva?  

5. Mám taký súdok, v ktorom je dvojaký nápoj, a predsa sa nezmieša.  

6. Lieta po poliach, a nie je to kôň.  

7. Aká hra každého poteší?  

8. Dvere neotvorí, okná nevyborí, a predsa príde dnu.  

9. Stojí v izbe zebra, čo má teplé rebrá.  

10. Nemá ruky, nemá nohy, no počuje hlas, zvuk, pohyb.  

11. Kto sedáva na chrbte?  

12. Nie som človek, predsa žijem, stále veľa vody pijem.  

13. Valí sa z vysokej hory a nepoláme sa.  

14. Berieme ho, ťaháme ho za uši, a predsa sa nehnevá.  

15.  Bystré oko, mlsný jazyk, za myškou sa ticho plazí.  

16. Len jeden kopček je jeho domček.  

17. Kabátik má pichľavý, schováva sa do trávy.  

18. Čo musí človek urobiť, keď chce spať?  

19. Čo je tvoje, čo iní viac užívajú ako ty sám?  

 

 
Odpovede 

1. Ani jeden 

2. Mucha  

3. Veverička 

4. Seno 

5. Vajce 

 

 

6. Vietor  

7. Výhra 

8. Svetlo 

9. Radiátor 

10.  Ucho 

 

 

11. Jazdec 

12. Zem 

13. Voda 

14. Hrniec 

 

 

 

15. Mačka 

16. Mravec 

17. Ježko 

18.  Oči zažmúriť 

19. Vlastné meno 

Zuzana Čepigová, 7.B (zdroj: internet) 
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Na Vianoce, keď svet stíchne, 

nech vám božie dieťa vdýchne 

pokoj, radosť a posilu 

nielen v túto svätú chvíľu, 

ale taktiež v novom roku 

nech vás vedie v každom kroku. 

Nech to pravé posolstvo o narodenom Pánovi Ježišovi 

je tým silným svetlom, ktoré rozžiari aj Váš príbytok. 

Prajeme krásne a požehnané Vianoce. 
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