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  Ahoj! Ako sa máte?   Určite sa už tešíte na letné prázdniny. Veď kto by nie, sú 

plné letných radovánok, hier, a pod. Ale leto nie je len čas hier, ale aj čas 

oddychu, čas, kedy nechodíme do školy a ani sa neučíme (veď kto by aj).   

Toto je posledné číslo v tomto školskom roku a zároveň rozlúčka, lebo na 

budúci rok sa budete stretávať s niekým iným. Lúčime sa. A aj keď rozlúčky 

bývajú smutné, dúfam, že my sa rozídeme v mieri a dúfam, že budete na mňa 

v dobrom spomínať. Náš časopis mi veľa dal a som rada, že som mohla písať 

pre vás. Prajem vám ešte veľa úspechov. Ďakujem a zbohom. 

                                                                                                   Nika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                     

Naša pani riaditeľka ostáva „šéfovať“ ďalších 5 rokov 
       Podľa zákona musí zriaďovateľ /obec/ každých 5 rokov vyhlásiť výberové konanie  

na voľbu riaditeľa základnej školy. Keďže naša pani riaditeľka je vo funkcii práve 

5 rokov /apríl 2004/, muselo sa takéto výberové konanie uskutočniť aj u nás. 

Dňa 20.3.2009 sa to všetko rozhodlo. Sme veľmi radi, že členovia volebnej komisie  

/Rada školy/ zvolili jednohlasne PaedDr. Annu Hroboňovú za riaditeľku ZŠ v Šuňave. 

V utorok 31.3.2009 ju pán starosta slávnostne menoval do funkcie. 

Staronovej pani riaditeľke srdečne blahoželáme a prajeme veľa zdravia a síl 

pri vykonávaní tejto náročnej funkcie!                         

 

                                                                                        
                                                                                 Foto : Ing. Alena Skokanová 
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Šikanovanie  sa premiestnilo z vojenského prostredia do škôl. Takouto vetou začali u nás svoju prednášku pre 

žiakov 2. stupňa v stredu 18. marca 2009 Ing. kpt. Ján Fridman a práporčík Milan Smolej. Obidvoch už 

veľmi dobre poznáme. Sú z vojenskej polície. Jeden z nich je obyvateľ Šuňavy a druhého poznajú deti 

z predchádzajúcich ročníkov podujatí pri príležitosti Medzinárodného dňa detí, ktoré už niekoľko rokov 

organizuje naša škola v Country areáli v Šuňave a kde sa vojenskí policajti predstavujú s ukážkami svojej práce. 

Šikanovanie je úmyselné, plánované ubližovanie druhému človeku. Môže byť fyzické /bitky/, 

ale aj psychické /nadávky, posmievanie/.  

V tú  stredu nám naši hostia hovorili o tom, aké sú príčiny šikanovania, kto je tzv. agresor /ten kto šikanuje/, že 

rovnako nebezpeční sú aj „nemí“ svedkovia, ktorí síce všetko vidia a neurobia nič. Deti sa dozvedeli, že ak sa 

stretnú s šikanovaním, či už ako obete, alebo ako svedkovia, je dôležité to vždy oznámiť dospelému človeku, 

ktorému dieťa dôveruje. Môže to byť rodič, starší súrodenec, triedny učiteľ a pod.  

Policajti nám porozprávali o niekoľkých príkladoch šikanovania, s ktorými sa stretli pri svojej 

práci. Často aj najprv nevinné žartíky skončili ublížením na zdraví alebo ešte horšie. Ak by sa 

niečo také „pritrafilo“ ôsmakovi alebo deviatakovi, ten je už trestnoprávne zodpovedný, lebo 

už dovŕšil vek 14 rokov. V prípade dokázania viny si môže poriadne zavariť. Získa zápis do svojho trestného 

registra a ten mu môže poriadne skomplikovať napr. možnosť niekde sa zamestnať.  

Vzťahy medzi ľuďmi navzájom sa zhoršili, pribúda detí s agresívnym správaním. Veríme, že  

aj táto beseda nám pomôže v boji za korektné správanie sa žiakov k sebe navzájom. A keď  

z nich budú raz dospelí ľudia, budú žiť tak, ako sa patrí.      VP 

                                                                                                      
                                                                                      Foto : Mgr. Henrich Barilla                                          
 

                                                  
Drahý spolužiaci neviem či o tom viete, že 2.4.2009 sa k nám na Šuňavu vrátili BOCIANY. 

Viem, že to bolo dávno, ale chceme vás o tom informovať. 

Aj keď ich  bolo vidno aj 1.4.2009, usadili sa až dnes. Je to dôkaz, že je to konečne JAR. Tak, 

drahí spolužiaci, je čas odložiť čižmy, hrubé vetrovky, lyže a sánky. 

A konečne vybrať tričká, bundičky a rôzne iné veci. A pravdaže  jarné a letné  topánočky. 

Konečne nebudeme musieť počúvať ,,obleč sa poriadne a daj si šál, vonku mrzne a všade  

je sneh.“ To určite hovorili naše mamy doteraz, ale teraz im môžeme  povedať: ,,sneh sa 

roztopil, lietajú muchy a osy,  pavúky vyliezajú a aj bociany sa vrátili“ a mama bude 

vybavená. 

Je pravda, že môžeme ochorieť, ale koho to baví, stále počúvať to isté. 

Ale téma je z názvom BOCIANY. Minulý rok sa stala zlá vec. Jeden BOCIAN v lete  

uhynul. Uhynul asi preto lebo bola búrka. Hrozná búrka a ako sa vracal do hniezda  

ku mláďatám, tak sa zachytil na elektrických drôtoch a elektrina ho zabila.Jeden  

ostal, dúfajme, že týmto bocianom sa nič také nestane. Držíme im palce. 

 

                                                 Mimča                        
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17.3.2009 sa uskutočnilo obvodné kolo v prednese poézie a prózy. Z našej školy sa na ňom 

zúčastnili: Miriama Čechanová, Lucia Hurčalová, Barbora Capová, Alexandra Ondirková,  

Michaela Cvanigová a Michal Sedlák. So žiakmi bola pani učiteľka  Kubušová. 

Boli sme tam  šiesti, postúpili sme traja: Miriama Čechanová, Lucia Hurčalová 

a Barbora Capová. Neviem ako ostatní, ale ja, keď som prišla domov s tým ,že som postúpila, 

tak som dostala  mliečnu čokoládu Milku. No ja som sa v ten deň cítila ako v raji. Až na to že 

som prišla domov o pol piatej a ešte som musela robiť kopu kopu kopu kopu úloh. Tak vidíte, 

a že vraj chodiť na súťaže je perfekné, a že sa aspoň ulejeme zo školy. Je to síce pravda ale 

má to aj svoje zlé stránky, musíme si dopísať poznámky za celý deň. Ale máte pravdu, je to 

tak. Je tam výborne. Máte tam malé občerstvenie zdarma. Mám na mysli keksík a 

pomarančový džúsik. No každý rok býva niečo iné. Ale je tam fajn, celá budova  je cez 

prestávky voľná, pravdaže  aj horné poschodie. ÁÁÁÁ skoro som zabudla, tí, čo postúpili, sa 

zase ,,uliali“ zo školy. 17.4.2009 išli na okresné kolo. Na okresnom kole sa Miriama 

Čechanová a Lucia Hurčalová umiestnili na treťom mieste. Lucka  v próze a Miriamka 

v poézií. Na krajské kolo sa nedostal nikto. Dúfajme, že na budúci rok sa umiestnime lepšie. 

 

                                                                                                    Mimča 

 
                

DEŇ MATIEK 
Deň matiek je asi najkrajší zo všetkých, lebo v tento deň oslavujeme naše matky. 

Predovšetkým na prvom mieste ďakujeme matkám za to, že nám dali život a vychovali... 
V dnešnej dobe sa často dozvedáme z televízie či z rádia, že matka odhodila dieťa, ktoré len 
nedávno porodila... Je to smutné, že to niektoré matky takto robia. My môžeme byť radi, že 

naša matka nebola taká krutá a neodhodila nás....  My sme tento nádherný deň oslávili 
spoločne v kultúrnom dome. Bol tam pekný program.... Najskôr zarecitovala Miriama 

Čechanová, po nej nasledovali žiaci materskej škôlky.....Na rade bol kvíz, lebo tento rok, bol 
rok sv. Pavla a ten kvíz bol o ňom.... Malo tam byt päť družstiev. V jednom družstve mali 
byt traja súťažiaci...Ale niektorí žiaci sa nezúčastnili.....Chcela by som ešte raz  poďakovať 

všetkým matkám za ich veľkú trpezlivosť a lásku.....                       Maťa 

                                                                    
                                                                                    Foto : Mgr. Mária Kubušová                                                                                                                                              
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Aj tento rok, ako po každý sme sa zúčastnili súťaže vo vybíjanej vo Svite. Na súťaži boli dievčatá piateho, 

šiesteho a siedmeho ročníka zo 4 škôl. Naše družstvo malo tohto roku pár tréningov v školskej telocvični. 

Niektoré dievčatá už na takejto súťaži boli viackrát , na- rozdiel od nových žiačok z druhého stupňa. Tie staršie 

a skúsenejšie dávali rady mladším. Dievčatá sa umiestnili na 3. priečke. Síce sa snažili, na prvé miesto to 

nestačilo. Družstvo z Lipt. Tepličky získalo prvé miesto, na druhom bola Štrba a na poslednom štvrtom mieste 

boli Svitovčanky. Tento rok sa nám nedarilo tak, ako ten minulý, kedy sme sa umiestnili na peknom 2.mieste 

takisto pod velením p. uč. Hroboňa. Teraz bola lopta naklonená na strane súperiek.      Táňa 

                                        
  

 
    Spiš, kam aj my patríme, v minulosti obývalo predovšetkým obyvateľstvo nemeckej národnosti. Do dnešných 

čias tu žijú ľudia, ktorí majú nemecké korene a nemčinu si 

dodnes pestujú ako svoju druhú materinskú reč /po slovenčine/. 

/znak Karpatskonemeckého spolku na Slovensku/ 

 

V okrese Poprad žije jedna taká skupina obyvateľov, ktorá sa združuje v Karpatskonemeckom spolku, stretáva sa 

často a organizuje rôzne podujatia. Jedným z nich je aj súťaž žiakov základných škôl v prednese nemeckej 

poézie a prózy. Volá sa Súťaž Friedricha Lama, bol to Spišský Nemec a básnik. Tá tohtoročná súťaž  sa konala 

dňa 6. mája 2009 v Centre voľného času v Poprade. 

Naša škola sa zúčastnila jej niekoľkých ročníkov. Najprv len ako pozorovatelia, neskôr aj aktívne, ako súťažiaci. 

Minulý školský rok sme začali zbierať aj ceny. Tak ako vlani aj tento školský rok získala Denisa Jurčová z 8. 

ročníka krásne druhé miesto. Všetci vieme, aké náročné je učiť sa naspamäť umelecké texty. Básničky sa učia 

ľahšie, próza ťažšie. Ale učiť sa pomerne dlhé texty a v cudzom jazyku, to už dá veľkú námahu. Deniska to 

zvládla perfektne, tak ako všetky svoje povinnosti, a za to jej patrí naše blahoželanie. Aj keď nepostúpila ďalej 

/postupovali len víťazi do regionálneho kola v Kežmarku, tam súťaž končí/, predsa zvíťazila. Ešte raz, 

BLAHOŽELÁME !!! 
                                                                                                                                        Ing. Alena Skokanová,    

                                                                                                                                                učiteľka NJ 

 

                                                           
                                                                  Deniska – zadný rad, prvá zľava, foto : Karpatskonemecký spolok 
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 Po dlhých mesiacoch práce na knižnici sa to oplatilo, školská knižnica je otvorená. V nej si 

môžu žiaci vyberať knihy, učiť sa a pozrieť si niečo na internete .      Tomáš 

 

 
Neustále problémy s tým, čo si obliecť do školy, keď idem von s kamarátmi alebo len tak, niekde do mesta. 

Myslím, že takíto problém má každé dievča. Móda a módne trendy sa stále menia a nie každému záleží na tom, 

ako vyzerá. 

Letná móda bude v znamení modrej farby, tak žiarivej ako more počas letného dňa. Doplnky podľa vlastného 

výberu. Keďže budú horúčavy, na ktoré sa všetci tešíme, zvoľte radšej niečo letnejšie, nie tepláky. Veď nech sú 

aj nohy odkryté. 

 

Chceš sa pekne opáliť? Veľmi to zo slnkom nepreháňaj. Často počujeme o úpaloch, ale aj o znamienkach, ktoré 

môžu spôsobovať vážnejšie choroby. Ak sa opáliť, tak nie pripiecť slnkom, ale do miernej hnedučkej farby. Veď 

nechceš vyzerať ako panáčik z čokolády nie? 

 

Kúpalisko alebo more? Myslím si, že je to skoro jedno. Aj keď krásny pocit na pláži a vlny sú fakt dobré, no na 

kúpalisko môžeš zájsť s kamarátkami, či s tvojou partiou. A more s pieskom je podstatne drahšie než kúpalisko. 

Tak, keď sa vaši pre dovolenku nerozhodli, zvoľ radšej bazény.                   Nika 

 

                                               
 

        
 V stredu 20.mája sa konala beseda s hokejistom Petrom Šťastným. Hovoril o športe, o hokeji, ale aj o blížiacich 

sa voľbách do európskeho parlamentu. Tento rok bude v Európskom parlamente 13 Slovákov.  

 Peter Šťastný najskôr hovoril sám a neskôr dal priestor aj na naše otázky. Otázky padali väčšinou o športe. Keď 

sa už otázky vyčerpali, kládol otázky aj pán Šťastný. Po skončením besedy nám ostali suveníry v podobe pukov 

a kartičiek, hoci nie každému sa ušli (no smola).       Nika   
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   Dnes /28.5.2009/ sme boli na predstavení v kultúrnom dome. 

  Na predstavení sme spievali s pánom Viktorom. 

  Spievali sme rôzne piesne napríklad: o Afrike  v  

  10 rôznych jazykoch. Spievali  sme  si  pesničku : 

  „Zvieratká na  veľkom dvore žili si svorne, medzi   

   nimi  som  stál , s   psíkom  hral.  Psíček   robí 

   hav  hav  hav .“ Potom išlo  prasiatko,  somárik, 

   mačka. Potom  bol  na  rade rock and roll.   

Tomáš a Janko               
                                                                   Foto : Ing. Alena Skokanová 

 

 
 

V utorok 2.6.2009 mal 7. a 8.ročník besedu s pani  psychologičkou, riaditeľkou 

psychologickej poradne v Poprade PhDr. Fáberovou. 

Dozvedeli sme sa veľa zaujímavých vecí ohľadom puberty. Napríklad, že prežívame rôzne 

zmeny vo svojom živote (či už fyzické alebo duševné), chlapcom aj dievčatám sa formuje 

postava, chlapci majú hrubší hlas a dievčatá sú citlivejšie. Rodičia by sa mali prispôsobiť 

svojim správaním a mali by chápať, že sme v puberte, veď každý tým raz musí prejsť...... 

A ešte sme sa rozprávali o stredných školách (aké sú pre koho vhodné a pod.). 

Bolo to veľmi zaujímavé, hlavne preto, lebo sme nepísali písomku z Hv a dozvedeli sme sa 

veľa zaujímavých vecí o zmenách v našom veku.  
                                                                                       Foto : Ing. Alena Skokanová               

                                                                                                                               Lichobežník & Rovnobežník 
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    Náuka o správaní  
Dnes/4.6.2009/, u nás v 8. ročníku na občianskej výchove boli policajti. Táto hodina trvala 45minút. Páni 

policajti nám vysvetlili, ako sa máme správať vo voľnom čase. Policajti nám ukázali putá, obuch ale aj zbraň, 

ktorú používajú. Policajti nám ukázali aj reflexné vesty. Ale beseda bola hlavne o dobrom správaní.  Bolo to 

super. Veľa sme sa od našich policajtov dozvedeli.    

/Poznámka : policajti boli dvaja a boli to príslušníci Obvodného oddelenia policajného zboru zo Svitu./ 
                                        naťa 

 

             
                                                         Foto . Mgr. Miroslav Dugas 

 

 
 

Zapojili sme sa do projektu...                   v rámci  projektov eTwinning, partnerstvá 

európskych škôl. Náš projekt sa volá „ Rok v našej škole“  a spolupracujeme v ňom s partnerskými 

školami s Poľska, Maďarska, Švédska a Grécka. Podrobnejšie sa o projekte dozviete z nástenky pri  

1. ročníku.                                                                                            ôsmaci  

                                                  
      

                                
                                                     Foto : Mgr. Mária Kubušová, Mgr. Miroslav Dugas, 

                                                                             Ing. Alena Skokanová 
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Akojky. Ako sa máte?  Ja fajn, mám nové akvárko -  je to vyborné. Mám mexického mečúňa, 

prísavnika a pancierničkov. Sú to veľmi pekné rybky. Jedna ja červená, jedna zlatá, jedna  

strieborná a jedna tigrovaná. Mám ich v akvárku,  ktoré je plné zelených rastliniek.  

Mám ich veľmi rada. Povedzme tak, ako má rada matka svoje deti.  

Dá sa povedať, že sú to moje malé detičky. S tým rozdielom, že sa ich nemôžem dotknúť. 

Ale mne to nevadí. Predvčerom som objavila malé rybičky (mláďatká mexického mečúňa). 

Sú také  maličké  ako žubrienky, ale trocha  väčšie a červené.  

Ale nanešťastie mexické mečúne sú ,,KANIBALI“, zožrali ich. Bola som chvíľu  

Nahnevaná, ale sú také zlatučké, že som sa na nich nemohla dlho hnevať. 

Nasypala som im krmivo a nechala som ich nachvíľu tak. 

Čo vám mám ešte o nich povedať, skrátka sú zlatučké. AHÓÓÓJ. 

                              
 

                                                                                                    Mimča 
 
 

                                              
Aké školy nás zaujali? 

                                                                   Obchodná akadémia: 1 žiak 

                                                          Hotelová akadémia: 1 žiak                            
                                               Gymnázium: 1 žiak 

                                          SPŠ: 5 žiakov 

                                 SOŠ: 4-ročná: 9 žiakov 
                                          3-ročná: 9 žiakov    

  

                                                                                                      Nika 
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  1.Ako sa vám páči na našej škole? 

     Zatiaľ veľmi dobre. 

  2.Ktorá trieda je Vám najsympatickejšia?  

      Každá je iná, v každej sa inak pracuje. 

  3.Ktorý učiteľ Vám je najsympatickejší? 

      Každý je svojim spôsobom zaujímavý, ale som tu príliš krátko, aby som to mohla posúdiť.     

  4.Aký máte titul ? 

     ING. 

  5.Aké známky ste mali na ZŠ?    

     Bola som čistá jednotkárka. 

 6.Ako vás prezývali na školách? 

     Nemala som prezývku 

  7.Učili ste aj na iných školách?                                              8.Čo by ste na tejto škole zmenili? 

       Nie.                                                                                         Som tu ešte krátko, takže to neviem          

                                                                                                       posúdiť. 

                                                                                                    9.Čo by ste chceli učiť okrem Hv a Aj? 

                                                                                                                   
                                                                                            Nič. Som spokojná s tým, čo učím. 

                                                                                                  10.Máte domáce zvieratko? 

                                                                                                        Nie. 

                                                                                                       

                                                                                                   11.Čo rada robíte vo voľnom čase? 

                                                                                                         Čítam, spoznávam ľudí, no keby som mala        

                                                                                                          viac času, chcela by som aj cestovať. 

                                                                                                   12.Máte súrodencov? 

                                                                                                        Áno, staršiu sestru, ale momentálne je       

                                                                                                        v zahraničí.  

                                                                                                    13.Koľko máte rokov? 

                                                                                                          26. 

                                                                                                    14.Máte priateľa? 

                                                                                                          Áno. 

                                                                                                    15.Chystáte svadbu?  

                                                                                                          Zatiaľ nie. 

                                                                                                         Ďakujeme za rozhovor !             Adka 
                                                                         

                       

              Tuleň Sivý     
           Viete, že... 

1. Latinské meno tuleňa sivého je odvodené z gréčtiny a v doslovnom preklade znamená „malé prasa z mora“. 
2. Keltské legendy rozprávajú o morských pannách s tulením chvostom, ktoré nahlas nariekajú od smútku nad svojím 

dieťaťom, prípadne takto k sebe lákajú mužov, aby ich zahubili. 

3. Vedci môžu určiť približný vek tuleňov podľa pásikov na reze koreňom ich očného zuba. Je to podobné, ako keď 
určujeme vek stromov podľa letokruhov na pni. 

4. Tulene sivé často vyzerajú, ako keby plakali. Je to spôsobené tým, že na rozdiel od ľudí nemajú žiadne slzné 

kanáliky, ktoré by odvádzali slzy. 
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Potkanokengura trojprstá  

Bude vás zaujímať: 
             1.Pred zhruba piatimi miliónmi rokov žili v Austrálii zvieratá podobné   
                potkanokengure trojprstej, ale dosahovali veľkosť dnešnej kengury   

                červenej. 

             2. Potkanokengura trojprstá sa po zemi pohybuje spravidla skokmi  
                 dlhými okolo 45 cm. 

             3. Rodové meno potkanokengury trojprstej „potoroo“ pochádza z jazyka   

                austrálskych domorodcov.  
             4. Na území výskytu potkanokengury trojprstej hojne prší- každoročne  

                 tu spadne najmenej 760 milimetrov zrážok. 

             5.K najhorším nepriateľom potkanokengury trojprstej patria líšky, psy    
                a mačky. Veľa jedincov padne za obeť aj požiarom buša a lesov     

                alebo sa otrávi jedovatými návnadami určenými pre králiky.                    Nika      

                         
 

        

        

      

    

     

      

     

    

    

 
1.Nachádza sa v atlase                                7. Nádoba 
2.Vianočná ryba                                          8. Oslovenie muža 

3.Svetová strana                                          9. Hraboš 

4.Naša planéta                                                              /ynindzárp/                 Nika 
5.Produkt včiel 

6.Pomenovanie 

 

               
Niektorí ľudia hovoria nárečím často, skoro vždy. Najmä tí starší. Ale z úst mladých to nepočujeme až tak často 

a bolo by smutné, keby naše nárečie postupne mizlo. Tu je pár šuňavských slov na poučenie aj pobavenie: 

Mjaso- mäso 

Mjad- med 

Fizola- fazuľa 

Grula- zemiak                                          

Runkla- repa                              

Trojka- ďatelina 

Šufla- lopata                                                 

Čekan- krompáč 

Parizol- dáždnik 

Obôk- okno 
                      Nika                                               
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Blíženci (22.5-21.6) 

LÁSKA: Ak sa smutný/á z toho, že nikoho nemáš, tak nazbieraj odvahu a prihovor sa niekomu v tvojom okolí. 

VZŤAHY: Každý od teba niečo chce, a ty sa nemôžeš zariadiť po svojom. Rodičia, aby si pomáhal/a, a kamoši ti 

tiež dajú zabrať. 

ŠKOLA: Radšej sa uč, lebo sa môže stať, že ťa učiteľ/ka vyvolá práve z látky, ktorú nevieš. Inak bude všetko 

v pohode. 

 

                                                          

Rak(22.6-22.7) 

LÁSKA: Ak ťa partner/ka podvedie, zachovaj chladnú hlavu. Všetko sa vyrieši,  váš vzťah bude ešte lepší ako 

predtým. 

VZŤAHY: Čo sa týka vzťahov, s nikým nebudeš mať problémy, ale nehraj sa na generála, lebo to nemusí 

skončiť najlepšie. 

ŠKOLA: Ak si myslíš, že na tebe nejaká učiteľka sedí, tak to nepodceňuj, lebo si dá na teba pozor. Ak si 

nepochopil/la nejakú látku, radšej sa spýtaj učiteľa, alebo nejakého spolužiaka.                       Nika 

                     Nika 

 

 

                                   
 

 

Čaute. Už sme sa dlho nevideli. Myslela som si, že sa už nikdy nebudeme rozprávať. 

Mám kopec nových vecí. Napríklad dnes sme dostali za domácu  robiť projekt. 

Maľovať  prírodu, čo asi. Musím ísť k sesterke,  no skvele. Oni totiž majú  v záhrade taký 

malý lesík, no tak samozrejme ho idem maľovať, no ako inak. 

No ale teraz ste na rade vy, čo máte nové? Tak von s tým. 

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ozaj, poznáte moju novú kámošku  Viki ? Práve sa prisťahovali a chodí so 

mnou do jeden triedy. Sme najlepšie kamarátky. Určite vás niekedy zoznámim. Zatiaľ 

„Čaute.“ 

 

 

                                                                                              Mimča 
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ESKIMO REZY 

POTREBNÉ PRÍSADY: 

                                                                                         

Cesto:                                                                          Krém : 
2 hrnčeky hladkej múky                                                         400-500 ml mlieka        
1 hrnček krupicového cukru                                                   2 kokosové pudingy    
1 balíček kypriaceho prášku                                                  125 g masla  
1 balíček vanilínového cukru                                                 100 g prášk. Cukru /alebo podľa chuti/    
2 vajcia                                                                                   1 kyslá smotana 
1 hrnček mlieka 
1/2 hrnčeka oleja 
2 PL kakaa 
 

 
 

POSTUP PRÍPRAVY: 

 
1. Suroviny na cesto zmiešame v hlbšej mise a vylejeme na plech vyložený papierom na pečenie. Dáme piecť do   
    vyhriatej rúry na 25 až 35 minút pri teplote 180 stupňov. 
2. Uvaríme hustý puding, ktorý necháme vychladnúť. Medzitým vyšľaháme maslo s cukrom. Do masla 
    zašľahávame po lyžiciach vychladnutý puding a kyslú smotanu. 
3.Krém natrieme na vychladnuté cesto, pofŕkame čokoládou, aby sme vytvorili efektné zdobenie a koláč dáme   
   stuhnúť do chladu. Nakrájame na úhľadné rezy dlhým rozohriatym nožom. 
 
Je to perfektné rovno z chladničky.........ako nanučik 
                                                                                                                    maťa 
 
 

              Koncert 
 
 

 Bolo raz jedno dievča. Volalo sa Lucia. Mala 12 rokov a bývala v meste Nitra. Mala múdru a peknú 

mamu Evu a sympatického otca Marcela. Chodila na Základnú školu v Nitre do siedmeho ročníka. Mala 

nadovšetko rada hudbu. Hrala na klavír a veľmi sa jej to páčilo. Mala 7-ročnú sestru Veroniku, ktorá hrala na 

husle a 9-ročného brata Tibora, ktorý hral na gitare. Mala aj 4-ročnú sestru Katku. Bývali blízko pri centre 

mesta, pri obchodoch, a tak každú sobotu chodili spolu nakupovať. Ale začnime pekne po poriadku. 

 V pondelok ráno Lucia s Veronikou a Tiborom kráčali do školy. Pri peknom rodinnom dome na ňu 

čakala kamarátka Mária Muranová. Na rozdiel od Lucie, ktorá bola vysoká, chudá s dlhými blond vlasmi, mala 

Mária krátke a tmavé vlasy. Lucia odprevadila Veroniku do druhého a Tibora do štvrtého ročníka a s Máriou sa 

vyzliekli, vyzuli, vošli do siedmeho ročníka a sadli si. Do triedy vošla učiteľka matematiky. Žiaci sa postavili 

a učiteľka začala skúšať, K tabuli vyvolala Luciu. Keďže Lucia a Mária boli jednotkárky, pre Luciu nebol 
/pokračovanie na nasledujúcej strane/ 
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 problém vypočítať rovnicu. Hodina pokračovala. Cez prestávku si Lucia pripravila dejepis a začala sa horlivo  

učiť. Písali písomku. Lucia, hoci bola jednotkárka, bála sa hlavne preto, že predchádzajúci dejepis pre chorobu 

vynechala. Prišiel učiteľ a rozdal papiere. Lucia preletela pohľadom všetky otázky a s úľavou skonštatovala, že 

sú ľahké. Ďalšiu hodinu mali biológiu a učiteľ známkoval projekty, ktoré mali urobiť na dnešnú hodinu. Lucia 

mala projekt o lesoch a dostala zaň jednotku. Na telesnej hrali vybíjanú a Lucia, ktorá bola okrem hudobníčky aj 

dobrá športovkyňa, bola kapitánka. Poslednú hodinu mali slovenský jazyk.  

Lucia navštevovala aj krúžok – hudobnú výchovu. A tam prišlo veľké prekvapenie. Učiteľka jej oznámila, že 

ona a niekoľko jej spolužiakov bude hrať na nitrianskom koncerte pre mladých, talentovaných hudobníkov. 

Koncert sa bude konať túto sobotu. Luciu od radosti a vzrušenia priam nadnášalo. Učiteľka jej podala noty 

a pesničku, ktorú pre ňu vybrala. „Lucia, teraz budeme mať hudobnú každý deň a spolu budeme trénovať 

pesničku.“ Keď Lucia prišla domov, ihneď oznámila rodičom úžasnú novinu. Rodičia mali v sobotu voľno a tak 

pôjdu s Luciou na koncert. Lucia vbehla do izby a hodila tašku na stôl. Sadla si ku klavíru a začala cvičiť 

pesničku. Po hodine hrania si napísala domáce úlohy a naučila sa na utorok. Potom znova hrala. Keď sa 

navečerala, pozerala televízor a o desiatej išla spať. Celý týždeň prebehol podobne ako pondelok. Lucia usilovne 

trénovala a sobota sa nezadržateľne blížila. V sobotu ráno sa u Lucie začali prejavovať prvé známky trémy. Celé 

predpoludnie spolu s rodičmi behala po obchodoch a snažila sa zohnať niečo na seba. Nakoniec si kúpila ružové 

minišaty, strieborné lodičky a striebornú kabelku. K tomu si ešte kúpila ružový náhrdelník, náramok a prsteň. 

Potom išli ku kaderníčke, ktorá jej urobila krásny účes. Prišli domov, naobedovali sa a Lucia sa začala obliekať 

a maľovať. Do kabelky si dala noty, vreckovky, mobil a hrebeň a mohli vyraziť. Celú cestu autom bola 

nervózna, aj keď Mária, ktorá išla tiež s nimi sa ju snažila posmeliť. Keď prišla do veľkej šatne, upravila si 

vlasy, sadla si a čakala. Vystupovala ako tretia v poradí. Keď ohlásili jej meno, vyšla na pódium, uklonila sa 

obecenstvu, sadla si za klavír a začala hrať. V tej chvíli všetka nervozita z nej opadla. Keď skončila, obecenstvo 

jej nadšene tlieskalo a ona bola veľmi šťastná. Uklonila sa a sadla si k rodičom. Po skončení koncertu boli všetci 

v cukrárni, kde jej rodičia povedali, že bola skvelá a že to raz dotiahne na veľkú hudobníčku. Lucia bola hrdá, že 

to dokázala. 

                                                                
 

                             
1. Kto vyhral Majstrovstvá sveta v hokeji v roku 2009? 

a / Kanada 

b / Rusko 

                                    c / Česko  

                                    d / Švédsko                                                       

2. Ktoré skončilo Slovensko? 

a / 10. 

b / 5. 

c / 7. 

d / 3. 

3. Kto sa stal Majstrom Slovenska v ľadovom hokeji? 

a / Poprad 

b / Skalica 

c / Slovan Bratislava 

d / Košice  

                                                                           
                                                                                 Martina 
                                                                                                                ( Správne odpovede: 1.b   2.a   3. d   )  
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ROZVRH NA DNES 

Ako si mám zapamätať, 

ktorého je dnes, 

keď sa to každý deň mení?                                       SLOVENČINA 

                                              Čo sa robí, čo sa stvára, 

                                              kto dopálil „slovinára“? 

                                              kto je vinný, ak ma viní, 

                                              že som slabá „zo sloviny“? 

 

                                                                      Za maďarskej éry 

                                                                      boli Slovenky    Uhorky. 

 MATEMATIKA 
 Pred hodinou žiak sa pýtal, 

 ako by to vypočítal, 

 kedy bude vyvolaný, 

 nechce skončiť ako vlani.                                 Na zostrojenie pravouhlého 

                                       trojuholníka potrebujeme 

                                       tri prvky: pravítko, kružidlo a kriedu. 

 

CHÉMIA 

Na chémii – chyba lávky – 

padla Ria do skúmavky, 

trčala tam do prestávky, 

kvapkala jej voda z hlávky.         Kyslík bol objavený roku 1773. 

                                                     Dovtedy ľudia dýchali nevedecky. 

 

ZEMEPIS 

Skúšalo sa v zemepise, 

Kto naklonil vežu v Pise. 

Vyvolaný vraví: „kdeže,   

nenakláňam cudzie veže.                                                      Zem meriame takto : 

                                                           vezmeme si zemeguľu... 
                                                                          Martina 

 
 

Oslavovali sme MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ 
 

Dňa 9.6.2009 sme oslavovali medzinárodný deň detí na country lúke. Hoci všetci vieme, že oficiálne sa na 

Slovensku oslavuje náš sviatok dňa 1.6. Bolo tam viacero súťaží, napríklad hod loptou do kruhu. Niektoré deti sa 

mohli dať namaľovať po tvári alebo rukách. Staršie deti sa mohli spúšťať na pneumatike, ale našlo sa aj zopár 

malých odvážlivcov, ktorí si to tiež vyskúšali. Starší žiaci pre tých mladších pripravili rôzne prekážkové dráhy, 

či iné súťaže. Vypočuli sme si aj zaujímavé príhody od známeho poľovníka, pána Zaťuru.  Mnohým záujemcom 

sa páčila súťaž, v ktorej dievčatá prvého stupňa súťažili v súťaži  MISS ŚKOLY 2009. Zúčastnilo sa jej 10 

dievčat, na stupni víťazov nakoniec stáli od 1. miesta: Timea Diabelková, Katka Gorková, Viktória Martonová. 

MISS ŠKOLY 2009 organizovali dievčatá z parlamentu a ôsmeho ročníka. Tešíme sa na budúci rok, aké 

zaujímavé súťaže pre nás žiaci našej školy pripravia. 
                                                                                                                  HurcalQa a Mata 

      /Foto na nasledujúcej strane/ 
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Foto : Tatiana Hurčalová 

 

 

 

 

 
 

 

              
Je toho v zime                                                           Štyri rohy,  

veľa - veľa.                                                               štyri nohy, 

Čo je  to?     /hens/                                                    a brucho sa otvára.    

                                                                                  Čo je to?           /lôts/ 

                                                                                      Ja 
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VTIPY 
Dám vám tisícku, ak mi venujete prameň svojich vlasov. 

Viete čo? 

Dajte my dve tisícky a ja vám dám celú parochňu. 
                                     - 

Idú dve kostry na motorke, jedna sedí vpredu a druhá vzadu. Tá, ktorá sedí vpredu má na krku náhrobný kameň, a druha sa jej pýta: „prečo 

máš na krku ten náhrobný kameň?“ 
„A čo? Nepoznáš vyhlášku?“ 

„Poznám, poznám.“ 

„No vidíš. Predsa nemôžem jazdiť bez papierov!“ 
                                  - 

Prečo sa linka nedostala na vysokú??? 

??? 
Lebo mala iba sedem bodov... 

                                    - 

Stretne jeden slimák druhého a pýta sa: 

„Prečo máš rozbitý domček?“ 

„Ale, včera som uháňal po lese a zrazu predo mnou vyrástla huba, a ja som v tej rýchlosti nestihol zabrzdiť ani vytočiť, tak som vletel rovno 

do nej.“ 
                                                                 - 

Zaklope vlk na dvere a hovorí: „kozliatka, kozliatka otvorte že mi dvere nesiem vám mliečko.“ A kozliatka nato: „čo ti šibe, my už 7 rokov 

pijeme kolu.“ 
                                         - 

Idú dve kostry po ulici a jedna sa pýta:  „Hej ty kdeže si sa vybrala?“ 

„Áááále idem na kožné.“ 
                                                   - 

Na celom svete bola anketa s otázkou: Prosím, aký je váš názor na nedostatok jedla v rôznych štátoch sveta? 

Výsledky boli katastrofálne: 
V Afrike nevedeli čo je to jedlo. 

V Západnej Európe nevedeli, čo je to nedostatok. 
Na východe nevedeli, čo je to váš názor. 

V Južnej Amerike nevedeli, čo je to prosím 

a v USA nevedeli, čo je to v iných častiach sveta. 

                                                                              - 

Princezná vyhlási, že kto jej s lukom zostrelí jablko z hlavy, tak za toho sa vydá. Ide prvý, zostrelí z 20m jablko a povie: „I am Robin Hood". 

Ide druhý, tiež zostrelí jablko z 20m a povie: „I am Wiliam Tell". Ide 100- ročný dedko, z 5m vystreli princeznej oko a povie: „I am sorry." 
                                             - 

Vyjde slon z obchodu s novými adidasmi, pristúpi žabu, tá vytreští oči.  Slon povie: „to kukáš,  čo?“                              

                                            j 

                    Hádanky 
 
Zajko –Bojko v tráve ticho čuší. Trčia mu len jeho veľké... (išu)                                                 

 

Pohyb potrebujú mnohí, a k pohybu zdravé...(yhon)                                                                                                 

Lyžoval sa priateľ Zdeno, 

                                                                      vyvrtol si pri tom...(konelč) 

 

Najsilnejší z prstov stále 

je a bude silák...(celap) 

                                                                                          Kto sa spýta valibuka, 

                                                                                          či má veľkú silu v...(chákur) 
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Občianska výchova 28.5.2009 v 8. ročníku – Súdna sieň – Rozvod 

 

       
Foto : Ing. Alena Skokanová     

                                                                                         
Pán Rumler v 5. ročníku – hasičský projekt 

                        
Foto : Mgr. Henrich Barilla 

 

Učitelia nadobúdajú počítačové zručnosti na školení v rámci projektu „Cesta k modernej škole“ 

 

               
                                                                                         Foto : PaedDr. Anna Hroboňová 

 
Šiestaci boli na exkurzii v šuňavskom družstve 

         
/Foto : Mgr. Miroslav Dugas/ 
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