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Stalo sa 
 
5.12.   sa 74 žiakov zúčastnilo Kapriády. 
Víťazi jednotlivých ročníkov boli odme- 
není cenami od sponzorov. Všetci 
účastníci dostali diplom a občerstvenie. 
 

... v zbere papiera sme nazbierali 9 900kg 
starého papiera. Peniaze získané zo zberu 
boli použité na ocenenie najlepších 
zberačov a na zakúpenie učebných po-
môcok. 
 

6. 12. sa v CVČ konali Majstrovstvá 
okresu v šachu. Našu školu reprezento-
vali M.Medlen (4.), T.Čajka, M.Pagerka 
(5.-8.), A.Krahulec, L.Polák (11.-15.), 
P.Jamárik, M.Rýzek (16.-17.), T.Danada 
(18.-20.). 
 

 ... v prvom polroku neprospelo 33 žia- 
kov našej školy. 12 žiakov malo zníženú 
známku zo správania. Vymeškali sme  
17 269 hodín, z toho bolo 294 neospra-
vedlnených ( 3  žiaci ). 
 

... 4. februára sa konalo vyhodnotenie 
najlepších športovcov mesta. Medzi naj- 
lepšími boli ocenené aj naše spolužiačky 
Zuzka a Gabika  Liškové. 

... 6. februára sa zapisovali do školy bu-       
dúci prváčikovia. Do našej školy sa zapí- 
salo 41 prvákov. 
 
Prečo telocvičňa nefunguje ? 
 
V našej telocvični sa už dlhší čas nedá 
cvičiť.  Chcete vedieť prečo ?  
V našej telocvični sa rekonštruovali 
šatne, sprchy a WC. Práce sa už pomaly 
končia, ale cvičiť ešte nebudeme. 
Pokazilo sa kúrenie a jeho oprava ešte 
chvíľu potrvá. 
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Múdrosti zo školskej lavice 
 
* Lastovičky preto sedia na drôtoch, lebo sa nabíjajú elektrinou, aby mohli doletieť do teplých 
 krajín. 
 
 
* Ameriku objavil inšpektor Kolombo. 
 
 
* Lovci mamutov sa živili kamenným oštepom. Žili vo veľkej biede a často nemali na chlieb 
  ani korunu. Oheň si strážili, lebo potom by museli jesť iba konzervy. Najprv orali kolíkom a 
  až po veľa rokoch vynašli voly. 
 

 
Inzercia 
 
* Vymením trojku z chémie za dvojku z matiky.  Značka:  Súrne.  
   Vysvedčenie sa  blíži. 
 
* Predám žiacku knižku z minulého školského roka.    Zachovalá.  
   Päťky som si nedával zapisovať.   Značka :  Neoľutuješ. 
 
* Hľadám obetavého spolužiaka, ktorý odnesie moje vysvedčenie mojim rodi- 
  čom. Značka : Priprav sa na výprask. 
 
 
Aké sme očakávali vysvedčenie 
 
Majka z I.A: Ja by som chcela na vysvedčenie jednu veľkú jednotku. 
 
Katka z II.A: Očakávam samé jednotky. 
 
Majka z III.A: Asi dvojky a jednu trojku. 
 
David z V.B : Očakávam, že budem mať dobré známky a že za to niečo dostanem. 
 
Alena z IX.C : Samé jednotky. (naozaj ?) 
 
Maťa : Čakám tri jednotky a tri dvojky. Nemám rada prírodopis a zemepis. Najradšej mám 
 matematiku. 
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 Úbožiak 
 
V škole sedel jeden žiak. 
Volali ho úbožiak. 
Učiť sa mu nechcelo, 
pätiek sa mu dostalo. 
 
A tak si len sedí a čaká, 
či opraví sa v žiackej tá “paráda“. 
Lebo mama s otcom mu vynadá, 
že zase v škole prepadá. 
 
V pondelok si v škole sadá, 
hlási sa tak ako nikdy. 
Veď to nie je žiadna veda 
dostať dvojku z botaniky. 
 
Doma ho hneď pochválili: 
Ty si synak rúči ! 
Však to nie je žiadny problém, 
keď sa ti chce učiť ! 
 
        L. Šifel VIII.A 
 
 
 

Maliar 
 
Kreslím, kreslím marhuľu, 
urobím jej bambuľu. 
Vezmem mame voňavku, 
nakvapkám jej na hlávku. 
 
Kreslím, kreslím hruštičku, 
nakreslím jej hlavičku. 
Na nej jedno uško, 
potom veľké bruško. 
 
S. Krúpová V.B  
 
 
 

Muchy 
 
Muchy, to sú nezbednice, 
vrtké, malé tanečnice. 
Muchy, veľké potvory, 
kto im okno otvorí ? 
Ferko sa len usmieva, 
pred nosom im zatvára. 
 
                       E. Harnúšková V.A 
 

Na dvore 
 
Bola jedna krajinka 
a v nej žila maminka. 
Mala tri detičky 
krásne ako ružičky. 
Chovali aj zvieratká : 
Morky, sliepky, prasiatka. 
Na dvore si žili dobre, 
dali jesť aj pani kobre. 
Pani kobra to je had, 
tá sa musí poslúchať. 
Majú aj psíka Bodra. 
Stačí mu jedna kosť dobrá. 
 
A. Kučerová V.B 
 

 



 
Myš 
 
Jednu malú skrýš 
obýva  myš. 
Malá myška Hryzka,  
ponáhľaj sa, skry sa ! 
Tam sa blíži kocúr, 
hneď sa schovaj za múr ! 
A myška sa skryla v skrýši 
vo svojej rozprávkovej ríši. 
 
A. Polakovičová V.B 
 
 
 
Kúzelník 
 
Bol raz jeden kúzelník a toho kúzelníka nazývali Drevený Terminátor. A chce- 
te vedieť, čo všetko dokázal ? Vo svojom programe mal všelijaké kúzelnícke  
čísla. No a posledné číslo, čiže číslo 184, predstavte si, bolo slepé ! Nijako mu 
to neprekážalo, užívalo si. Chodilo do kina, do ZOO aj na dovolenku k moru. 
Tam ho skoro zožral žralok. No, ale nikdy ho nenapadlo ísť k očnému. 
 
                                                                                 E. Harnúšková V.A 

 

Slimák 
 
Slimáčik, slimáčik, 
zjedz si ten dubáčik. 
Slimáčik si vraví : 
- Neskoro mi radia žaby, 
keď mi ho zožrali 
zatúlané kravy. – 
 
T. Kolényová V.A 
 
 



Kto bol Valentín ? 
 
 Historickú exkurziu by sme mohli začať ako v rozprávke. Kde bolo, tam bolo ... 
Bolo to v treťom storočí nášho letopočtu. Za vlády cisára Marka Aurélia Claudia 
žil kňaz a lekár Valentín. Aj my mu tak zvykneme hovoriť – Valentín alebo 
svätý Valentín. Claudius sa do histórie zapísal ako tyran. Jeho súčasníci mu 
hovorili Krutý Claudius. V jeho hlave sa zrodila myšlienka  zrušiť manželstvo. 
Claudius nepovažoval ženatých mužov za dobrých bojovníkov. Ženatí vojaci 
podľa neho nechceli v boji zbytočne riskovať, a tak Claudius zakázal sobášenie 
a manželstvo. Kňaz Valentín sa proti cisárovi vzbúril. Zaľúbencov pozýval 
k sebe a sobášil ich tajne. Zvesti o Valentínovi sa dostali aj ku Claudiovi . 
Valentína dal uväzniť. Vo väzení sa však Valentín zamiloval do žalárnikovej 
dcéry Astérie, ktorú vo väzení liečil.  
 
 Kňaz Valentín bol jedným z prvých kresťanov, ktorý prišiel do Ríma v čase 
vlády cisára Marka Aurélia Claudia, a to v dobe, keď boli kresťania kruto 
prenasledovaní. Valentín bol 14. februára 269 popravený a pred smrťou vraj 
svojej milej poslal odkaz so slovami : Od Tvojho Valentína. 
 
Dnes pokladáme 14. február, Deň svätého Valentína, za jedinečnú príležitosť, 
ako vyjadriť svojim blízkym lásku, náklonnosť či priazeň. Vyplýva z toho, že 
valentínky – pozdravy, kvety či drobné darčeky s týmto motívom, nedávame len 
tým, do ktorých sme zaľúbení. Valentínky sa zvyknú posielať či podarúvať aj 
rodičom, súrodencom, priateľom – skrátka ľuďom, ktorých máme radi, ktorých 
si vážime a v ich spoločnosti sa cítime príjemne. 
 

 



Trocha smiechu nezaškodí 
 

 - Janko, keď neprepadneš, kúpime ti bicykel!                           Učiteľ sa v škole pýta : 
 Janko prichádza s vysvedčením a už vo dverách                       - Jurko, aké je množné číslo  
 radostne kričí:  - Oteckó, mamičká, ušetril som                           od slova strom ? 
 vám tritisíc korún !                                                                     - Les, prosím ! 
 
 
 
Téma slohovej úlohy: Futbalový zápas.                  Dieťa v cukrárni vraví predavačke: 
Po dvoch minútach odovzdá Tomáško                    - V mojich sezamových koláčikoch nie je 
učiteľke papier, na ktorom je napísané:                     sezam. 
Z dôvodu zlého stavu hracej plochy je                    - No a čo ? Sú vari vo francúzskych kré-        
zápas zrušený.                                                            mešoch Francúzi ? 
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