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Čaute. Opäť sa stretávame v novom školskom roku, ktorý sme 

otvorili 2.9.2010. 

K našim pánom učiteľom pribudla iba pani učiteľa Mgr. 

Katarína  Rothová. 

Veľké zmeny nastali v budove školy. Pribudli tu nové sociálne 

zariadenia na hornej a dolnej chodbe.  

Tešíme sa, že vám zasa prinesieme trochu smiechu do života 

a taktiež podporíme čítanie. 

Toľko dúfam stačí.  Tak prevráťte na ďalšiu stránku a čítajte.  

 

Vaša redakcia 
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Dali ste si nejaké predsavzatia do nového školského roka? Čo by ste chceli zmeniť oproti 

vlaňajšku? 

Podarí sa Vám dodržať svoje predsavzatia? Budete sa naozaj učiť tak často, ako by ste chceli? 

Urobte si náš test a zistíte, ako vo svojom živote dodržiavate svoje predsavzatia. 

Test: Dodržiavaš svoje predsavzatia? 

 Poznač si, koľko náš odpovedí a), b) a koľko c). 

1. Chcel(a) by si začať pravidelne cvičiť. Ako to nakoniec dopadne? 

a) Síce by si chcel(a), ale nič pre to neurobíš a po nejakom čase na to zrejme zabudneš. 

b) Okamžite si nájdeš posilňovňu alebo fitnescentrum a začneš pravidelne cvičiť. 

c) Nadchneš pre svoj nápad kamaráta(tku) a spolu začnete chodiť cvičiť. 

2. Na internete nájdeš zaujímavú informáciu o knižke, ktorá ťa naozaj zaujala. Čo 

urobíš? 

a) Informácií na internete každý deň nachádzaš neuveriteľné množstvo, takže na to 

pravdepodobne onedlho zabudneš. 

b) Hneď si objednáš knižku v internetovom obchode a poprosíš mamu alebo otca, aby ti 

ju kúpili k narodeninám. 

c) Možno budeš knižku hľadať v kníhkupectve, ak si na to spomenieš. 

3. Ako vyzerá tvoja izba? 

a) Všade je porozhadzované oblečenie, knižky a ďalšie veci. 

b) Si perfekcionalista(tka) a máš v izbe pekne upratané. 

c) Máš tam relatívny poriadok, občas ti s upratovaním pomôže mama. 

4. V akom predstihu nakupuješ vianočné darčeky? 

a) Vždy na poslednú chvíľu. 

b) Dva až tri týždne pred Vianocami máš všetko nakúpené. 

c) Niektoré skôr, iné na poslednú chvíľu. 

5. Na začiatku školského roka si povieš, že si budeš písať domáce úlohy vždy po 

príchode zo školy. Ako dlho ti to vydrží? 

a) Asi týždeň. 

b) Viac než mesiac. 

c) Takmer celý mesiac.                 /Vyhodnotenie na ďalšej strane/ 
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Vyhodnotenie 

Za všetky odpovede a) si zarátaj 2 body, za odpovede b) 3 body a za odpovede c) si zarátaj 1 bod. Potom všetky 

body zrátaj. 

15 – 12 bodov 

Si perfekcionalista/tka a svoje predsavzatia zvyčajne dodržíš. Preto je pravdepodobné, že sa ti v novom 

školskom roku podarí všetko zmeniť podľa želania. Gratulujeme! 

11 – 9 bodov 

Niekedy sa ti podarí predsavzatia dodržať, inokedy si trochu lenivý(á) alebo sa na to jednoducho vykašleš. Chce 

to len pevnú vôľu a všetko pôjde samo! 

8 – 5 bodov 

Si tak trochu laxný(á), aj keď si občas želáš začať robiť niektoré veci inak než dosiaľ, svoje predsavzatia 

väčšinou nedodržíš. No neboj sa, ak sa budeš naozaj snažiť, môže sa to zmeniť! 

 

           Maťa 

                                                   

 
 

 

 

 

Čaute. Po dlhej dobe  sa zasa stretávame. Odvtedy, čo sme sa stretli naposledy, sa stala veľká 

vec..... 

Stala som sa modelkou. No nie je to fantastické? Konečne sa mi splnil tajný sen. 

A dokonca som dostala fretku,  čo je moje najobľúbenejšie zvieratko. 

Už ma fotili na obálky 13 časopisov. Takže baby, keď chcete byť modelkami, obráťte sa na 

mňa. 

A vy čo, ako  sa vám darilo cez prázdniny??? 

...A skoro som zabudla, narodila sa mi sestra. Už nie som jedináčik,   yes. 

No sorry, ale musím ísť fotiť. Uvidíme sa  neskôr.  Ale ešte sa chcem spýtať, že či  ste už mali 

príležitosť fotiť do časopisu. Ale asi nie, tak  čaute nabudúce. 

PAPA. 
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Zlomená hojdačka v parku 
 

Bola som na prechádzke v parku. Keď som sa chcela pohojdať, videla som aj jednu zlomenú 
hojdačku. A tak som si pomyslela, že ako by sa to páčilo tým, ktorí tú hojdačku polámali, keby 
ju zavesili oni a niekto iný by im ju polámal. Niekedy je lepšie porozmýšľať, že čo ideme robiť 

predtým, ako to urobíme. (NIKA) 

                     
 
                                                                      
 

 
 
 

Aj náš Amos je po prázdninách. Poriadne nám narástol. V lete sa mu venoval predovšetkým pán učiteľ 

Dugas s rodinou. Od septembra už má zase väčšiu spoločnosť a nové bývanie, o ktoré sa mu postaral 

najmä  pán zástupca.   AS 
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Rozhovor s pani učiteľkou  

                            Ing. Zuzanou Sedlákovou 
1.Pamätáte si  na svoju  prvú  pätku? 

             - Prvá päťka bola z matematiky. 

2.Akú ste mali  najhoršiu známku na vysvedčení? 

             -Tak najhoršia známka bola dvojka – z matematiky. 

3.Akí boli Vaši učitelia? 

             -Dobrí. 

4.Ktoré  predmety ste mali najradšej ? 

             - Slovenský jazyk , anglický jazyk, nemecký jazyk. 

5.Ktoré krúžky ste navštevovali na základnej škole? 

              -Klavír, zdravotnícky a dramatický krúžok. 

6.Pani  učiteľka, ako ste s dostali k anglickému jazyku a prečo ste si ho vybrali? 

             - Môj prvý kontakt s angličtinou bol na strednej škole. Učenie jazykov je moje     

               hobby a angličtina je z nich najobľúbenejší.  

7.Chceli by ste učiť okrem anglického jazyka aj niečo iné? 

                 - S anglickým jazykom som spokojná. 

8.Ktorá trieda je najlepšia? 

                 -Každá trieda je v niečom inom dobrá, ale 7. trieda je špeciálna, keďže som ich     

                  triedna učiteľka. 

9.Aký spôsob používate na neposlušných žiakov?  
                 - Väčšinou písomku, resp. poznámku. 

10.Koľko detí by ste chceli  mať? 

                 -2 deti. 

 

Autori otázok: Tadeáš  Švajka,  Janka Fridmanová,  Dávid Steiner,  Dominika Fedorčáková, 

            Otília Anna Diabelková 

 

 

Iné vyučovanie 
 

V rámci projektu Cesta k modernej škole, do ktorého sme už tretí školský rok zapojení, 

prichádza  od septembra  každý štvrtok do 7. – 9. ročníka na hodiny nemeckého jazyka 

lektorka Mgr. Katarína Šmihulová. Je tam preto, aby žiaci mali vyučovanie cudzieho jazyka 

aj inou formou. To, čo žiaci vytvorili na hodinách si môžete pozrieť na nástenkách pri 8. 

 a 1. ročníku na oboch poschodiach. Lektorka tu bude pôsobiť do februára.    AS 
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Koncert 
Dňa  8.10.2010 sa v našej telocvični sa konal koncert. Prišiel nás zabaviť  pán Budinský .                                      

Hral tam na: akordeóne, flaute, gajdách, fujare, trúbke  a prekvapil nás aj vysávačovou  rúrkou 

a mnohými ďalšími hudobnými nástrojmi. Na záver si aj niektorí učitelia so žiakmi zatancovali. 

Veľmi sme sa zabavili. Najlepšie na tom bolo to, že sme vynechali 2 hodiny. Keby nám ešte prišiel 

zahrať. 

(Niky a Didi)         

 

Boli sme si pozrieť obecnú kroniku 

 
Žijeme v Šuňave, ale možno o nej veľa nevieme. Zaujímavé informácie z nedávnej ale aj dávnejšej 

minulosti by sme sa určite dozvedeli, keby sme si prečítali obecnú kroniku. Nachádza sa na obecnom 

úrade v zasadačke. V rámci hodiny občianskej výchovy si kroniku boli pozrieť v októbri  šiestaci 

s pani učiteľkou. Ochotne nám ju ukázala Anička Vilimová, ktorá pracuje na obecnom úrade.       AS 

 
 

          
 

9.11. ideme na exkurziu do Košíc. Strašne sa teším, ideme  do domu Sv. Alžbety potom 

ideme do väznice.........proste budeme mat veľa krásnych spomienok na Košice. Ide 6 .ročník 

a 9.roční. V autobuse bude strašná haluz. Ide s nami pán učiteľ Barilla a možno ešte náš 

triedny, pán učiteľ  Hroboň. Teším sa,  heh .... 

                                                           .. Kipi..  /pozn.: Exkurzia sa uskutočnila a bola úžasná/. 
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1. Koľko rokov vykonávate povolanie učiteľa a ako dlho pôsobíte na ZŠ v Šuňave? 

- 33 rokov, z toho v Šuňave 25 rokov. 

   2. Keby ste sa opäť rozhodovali o voľbe povolania, vybrali by ste si znova povolanie         

       učiteľa? Ak nie, čím by ste chceli byť? 

- Áno, chcel by som byť znova učiteľ, na druhom mieste horský záchranár. 

3. Čo Vás dokáže na hodine najviac nahnevať? 

- Nezáujem žiakov. 

4. Keďže vyučujete geografiu, radi cestujete? 

- Áno, ale skutočný veľký cestovateľ nie som. 

5. A ktoré zaujímavé krajiny ste navštívili? 

- Navštívil som alpské krajiny, polárne krajiny, Švédsko, Nórsko, Sinajský polostrov, Jeruzalem, Mŕtve 

more.  

6. Čo robíte vo voľnom čase, aké máte záľuby? 

- Vykonávam prácu horského záchranára, mojou záľubou je tiež horolezectvo, lyžovanie. 

Ďakujem za rozhovor !     Maťa 

 

Dňa 26.10.2010 sa v priestoroch školy konali účelové cvičenia. Zamerané boli na 

viacero oblastí :  1. Ochrana človeka a prírody. 

                           2. Používanie prostriedkov individuálnej ochrany. 

                           3. Poskytovanie prvej pomoci pri úrazoch. 

                           4. Zvládanie krízových situácií počas požiarov, záplav a iných   

                              živelných katastrof.  

                           5. Orientácia v prírode, práca s buzolou. 
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1.    Kto vyhral MS vo futbale v JAR v roku 2010?                                                                                             

a / Holandsko          b / Španielsko           c / Nemecko               d / Uruguaj                                                                                                 

2.    Kam sa až dostalo Slovensko ?                                                                                                                  

a / skončilo už v základnej skupine      b / do semifinále             c / do osemfinále     d / do štvrťfinále                                                                                       

3.    Čo je to Haiti ?                                                                                                                                              

a / ostrov              b / choroba             c / druh bojového umenia              d / rieka                                 

4.   Ktorá z uvedených žien bola známa modelka?                                                                                                                                                                                                            

a / Iveta Bartošová         b / Ivana Christová          c / Zdenka Predná       d / Zuzana Fialová                                                                                                           

5.   Kto zvíťazil v prvej, druhej a tretej speváckej súťaži superstar?                                                                                 

a / Martina Šindlerová, Katka Koščová, Ivan Štrofek                                                                                                                                    

b / Dominika Mirgová,  Martina Šindlerová, Tomáš Bezdeda                                                                                

c / Katka Koščová, Peter Cmorik, Ivana Kováčová                                                                                          

d / Katka Koščová, Peter Cmorik, Vierka Berkyová                                                                                                  

6.   Ako sa volajú všetci členovia rodiny v obľúbenom seriáli Simpsonovci?                                            

a / Otec: Bart senior, mama: Marge, deti: Bart junior, Lisa, Maggie                                                       

b / Otec: Homer, mama: Marge, deti:  Bart, Lisa, Maggie                                                                       

c / Otec: Homer, mama: Lisa, deti: Bart, Marge , Maggie                                                                         

d / Otec: Homer, mama: Maggie, deti: Bart, Marge, Lisa 

          Maťa 

/Správne odpovede :1b,2c,3a,4b,5d,6b/  

KRÁSNE A UŠĽACHTilÉ KONE 

Starať sa o koňa je veľká zodpovednosť. Aby bol koník zdravý a mal dobrú kondičku, potrebuje kvalitné 

krmivo, ustajnenie a dobrú vodu. Opatera o koňa a upratovanie stajne si vyžaduje veľa času. Stajňa má byť 

svetlá a dosť veľká, aby sa kôň mohol voľne prechádzať. Dôležité je vetranie, odvodnenie a čistenie konského 

domova. Na podstielku je najvhodnejšia slama. Ustajnené kone by mali mať zabezpečené aspoň raz denne pohyb 

na čerstvom vzduchu. Kôň potrebuje každodennú starostlivosť. Čistíme ho pred a po jedení. Odstraňujeme blato, 

prach, kefujeme srsť, v lete môžeme ochladzovať prúdom vody. Na hrivu a chvost používame hrebene. Netreba 

zabudnúť ani na kopytá, musia sa ošetrovať a podkúvať. Kone sú bylinožravce. Žerú 2x denne. Najdôležitejšia 

potrava je ovos, pšeničné otruby, seno, zelenina, ovocie. Veľmi radi majú aj suchý chlieb. Od jari do jesene sa 

kone púšťajú na pašu. V maštali by nemala chýbať kamenná soľ obsahujúca minerály. Kone ju lížu. Po celý deň 

by mali mať prístup k čistej vode. Sú totiž prieberčivé a nikdy sa nenapije špinavej vody. Kone potrebujú aj 

lásku. Ľakajú sa náhlych pohybov a silného hluku. Prihovárame sa im pokojným hlasom a hladíme ich. Kone 

„nerozprávajú´´ veľa, ale každým zvukom nám chcú niečo naznačiť. 

RIČANIE je znakom hravosti, ale môže znamenať aj náhlu bolesť. 

KVIČANIE A MRAVČANIE poukazuje na agresivitu alebo vzrušenie.  

FRKANIE naznačuje, že kôň vníma niečo nebezpečné alebo zaujímavé. 

ERDŽANIE slúži na zvolávanie koní z väčšej vzdialenosti alebo ako odpoveď iným koňom v okolí. 

JEMNÉ ERDŽANIE používa kobyla na ukľudnenie žriebätka alebo všetkých koní pri čakaní na kŕmenie. 

MäKKÉ ERDŽANIE predstavuje priateľský pozdrav alebo vyznanie lásky. 

(ňaňa) 
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Podľa kuracieho rozumu    Alibi je, keď niekoho zabijú a on  

je najlepší taký televízor,   tam  nebol. 

ktorý zrní. 

 

Kráľom zvierat je riaditeľ ZOO.   ICH BITTE je BITE ICH po nemecky. 

 

Pyramída je štvorec                               Škola je zariadenie, 

Vytiahnutý do výšky.     kde človeka trestajú aj za to, čo neurobil, 

                                 napríklad domácu úlohu. 

 

Amerika vznikla tak, že sa objavila India.                  Jedovatý had to nemá ľahké. Musí si 

                                                                                     dávať pozor, aby si nezahryzol do   

                                                                                     jazyka.                

 

Objaviť Ameriku nebolo ťažké                Malá hodinová ručička je preto tučnejšia,                             

lebo je tam veľa mrakodrapov.                                lebo sa málo pohybuje.             

    

Okolo hradov bývali vodné priekopy,  Moria vznikli tak, 

v  ktorých sa nepriateľ     že stále pršalo a nechcelo prestať. 

musel  pred útokom vykúpať.    

 

Niektoré vtáky vyhynuli tak,                  Do školy nejdeme vtedy, ak si myslíme, 

že ich zožral kocúr.    že nás bude bolieť hlava. 

     

Všimnite si v lese huby,    Žena Matúša Čáka sa volala   

 ako múdro držia huby.                                                Matúščáková. 

     

Slanina zo slona sa volá slonina   Tchor je tvor naplnení smradom.          Maťa 

                                                                     

 

          

 

 

 

 

  

 

Slovensko sa stalo 76. štátom planéty, ktorý sa zúčastnil na futbalových majstrovstvách sveta. 

Svoju historickú premiéru malo na prvom šampionáte, ktorý sa konal na africkom kontinente, 

v Juhoafrickej republike. Naša premiéra sa skončila nad očakávania. Po remíze z Novým 

Zélandom a prehre s Paraguajom sme zdolali majstrov sveta z roku 2006 Talianov čo pred 

šampionátom málokto čakal a postúpili sme do osemfinále. V ňom sme síce podľahli 

favorizovanému Holandsku ale po výkone za aký sa nemusíme hanbiť. 

Prekvapili aj slovenskí fanúšikovia, ktorí napriek vzdialenosti či 

bezpečnosti v krajine pricestovali v hojnom počte. Majstrom sveta sa 

na prvom africkom šampionáte stalo Španielsko ktoré vo finále až po 

predĺžení zdolalo Holandsko a tretie miesto získalo Nemecko. 

Symbolom šampionátu sa stala vuvuzela. Trúbka z plastu, ktorej zvuk 

pripomína nepríjemné bzučanie včiel ovládla štadióny aj trávniky. 

Hráči sa navzájom nepočuli, v hľadisku ste šli ohluchnúť. Potlesk či 

pokriky boli zbytočné, na trávnik nedoleteli. Trúba napokon prežila 

v plnom zdraví aj kampaň za jej zákaz. Skrátka, stala sa jedným z víťazov šampionátu. Maťa 
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2u – teba                                jk - žartujem 

4ever – navždy                                             lol – veľa smiechu 

4u – pre teba                                mmnt – moment 

asm – ako sa máš                                             msf – maj sa fajn 

b4 – predtým                                np – nijaký problém 

bf – naj kamoši                       nwm - neviem 

bo – lebo                                 nz – niet za čo 

btw – mimochodom                                o5 – opäť 

cu – uvidíme sa                                              ok - dobre 

d – ďakujem                                 pls / prsm - prosím 

dn – dobrú noc                                              ptp – posielam ti pusu 

ee – nie                                               s5 – speť 

f2f – medzi štyrmi očami                                             sry - prepáč 

gl – veľa štastia                                              wph – v pohode 

hoj – ahoj                                 sup – čo nové? 

                                                        ilu / ily – ľúbim ťa 

 
         Maťa 

 

                 Vtipy o Chuckovi  Norrisovi 
Chuck Norris vie deliť nulou. 

 

Chuck Norris je častým darcom krvi pre Červený kríž. Len nie svojej vlastnej. 

 

Chuck Norris dokáže páliť mravce lupou. V noci. 

  

Chuck Norris je prvý človek, ktorý porazil betónovú stenu v tenise. 

 

Slzy Chucka Norrisa liečia rakovinu. Škoda, že nikdy neplakal. 

 

Chuck Norris zničil periodickú tabuľku prvkov, pretože uznáva iba prvok prekvapenia. 

 

Zbrane nezabíjajú, to Chuck Norris. 

 

Chuck Norris je taký rýchly, že dokáže obehnúť Zem a udrieť sa do chrbta. 

 
Chuck Norris pozná poslednú číslicu čísla Pí. 

 

Chuck Norris dokáže roztiahnuť diamant a premeniť ho v uhlie.          Tom 
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                                                           Hádanky  
1.  Čo by si robil, keby si bol na vysokom strome a máš v ruke pušku a v puške je jeden náboj a pod      

tebou je 1 lev,  2 pumy , 1 medveď a 1 jaguár ? 

      Odpoveď : Zastrelím leva, obujem pumy, sadnem do jaguára a prejdem medveďa . 

2. Viete čo je najväčší ohuk ?   

            Odpoveď: Keď oholíte egreš a predávate ho ako hrozno . 

 

3. Vieš čo ti spraví žirafa, keď jej  napľuješ do tváre ? 

            Odpoveď : Odkopne ti rebrík  

 

4. Ako sa povie po Maďarsky truhla ?                                                                                                              

                 Odpoveď : Veget Bedňa  

 

 

 

 

 

 

 
Rodičia majú dve deti - dvojičky. Jedno riadneho pesimistu a druhé veľkého optimistu. Na narodeniny 
chcú rodičia deti vyskúšať. Pesimistovi vykúpia obchod z hračkami a optimistovi dovezú do izby fúru 
konského hnoja. Z izby pesimistu sa ozýva plač. 
- Toľko darčekov, všetci mi budú závidieť, hračky sa budú kaziť a bateriek koľko ide do nich. 
Z izby optimistu sa ozýva smiech. Keď prídu do izby, optimista sa prehŕňa v hnojí a vraví: 
- Toľko hnoja, tu musí byť niekde koník. 
                                                          ---------- 
Pani učiteľka skúša Janka: Prečo vyhynuli mamuty? 
Lebo v dobe kamennej ešte neboli spolky na ochranu zvierat. 
                                                          -----------     
-Jožko, čo tam gumuješ? 
-Prosím, pán učiteľ,  veď ste mi povedali, aby som si tú päťku opravil. 
                                                          ------------                     
Ferko sa pýta pani učiteľky: -Pani učiteľka, dám vám hádanku: je to veľké, chlpaté, má to 8 nôh a 6 
očí. Čo je to ?- 
-Neviem Ferko, tak čo to je ?- 
-To neviem ani ja, ale sedí vám to na hlave. - 
 

  Tom 

 

 

Američania pošlú do Somálska žalúzie. Za 2 mesiace príde do Ameriky list: Ďakujeme za 

poschodové  postele. 

 

Viete aký je rozdiel medzi slovenským a somálskym výťahom? 

-Slovenský je pre 3 osoby do 250kg... 

-Somálsky pre 250 osôb do 3kg 
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Viete ako vymysleli čiarový kód? 

Odfotili somálsku rodinu. 

 

Cez somálsku dedinu uteká mastený chlieb a za ním beží kŕdeľ detí. Ako tak bežia, prebehnú 

okolo rezňa, ktorý sa len tak ležérne opiera o elektrický stĺp a fajčí. 

Chlieb na neho kričí: 

- Rezeň , utekaj, lebo ťa zožerú! 

 A rezeň flegmaticky na to: 

- Ja nemusím, mňa tu nik nepozná!- 

 
Fendek  

 

MikUláŠ medzi nami 
 

V pondelok 6.12. sme mali Mikuláša . Najprv sme boli prvú hodinu v  škole, 

potom sme išli na divadelné predstavenie  do kultúrneho domu. Prvé 

predstavenie bolo o siedmich kozliatkach. Potom nám Mikuláš rozdal darčeky a  

išli sme všetci do školy. Mali sme skrátené vyučovanie, 1. stupeň 4 a 2. stupeň 5 

hodín. 

 

autor: Martin            

 

 

                    
 
Pre deviatakov je tento školský rok posledný na našej škole. Sú práve v období rozhodovania sa, kde 

budú pokračovať v štúdiu po skončení ZŠ. Niektoré stredné školy, aby oboznámili žiakov 

s možnosťami štúdia u nich, prichádzajú k nám a prezentujú svoje študijné možnosti priamo na 

vyučovaní.  

Keďže tento školský rok je deviatakov len sedem, zúčastňujú sa na týchto hodinách aj ôsmaci. 

Predstavili sa u nás už : SOŠ drevárska Liptovský Hrádok , Tatranská akadémia Poprad,                  

SOŠ ul. Kušnierska Kežmarok a my sme boli na SOŠ vo Svite.     AS 
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V októbri si našich starších spolu-                                               V tom istom mesiaci nás navštívili                                                                                

občanov  uctili  aj naše deti, ktoré                                                deti z MŠ, posedeli si v našej knižnici,                                                                                

prispeli svojim vystúpením do obecného                                 kde im pani učiteľka prečítala rozprávku.                                                                                                    

kultúrneho pásma.                                                                                                       

                                                  
Prezentácia SOŠ z Kežmarku                                                      Chystáme sa na Vianoce, deviataci  stavajú 

v 8. A 9. ročníku.                                                                            stromček. 
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