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Za lavicou  

Štvrťročník školského časopisu 

ZŠ Jilemnického 11, Dunajská Streda 

 
Ročník IV., Číslo 1, December 2009 

 
 

V čom je dobrá naša škola 
 

 
Zamýšľali ste sa uţ 

niekedy nad tým? Ja áno. 

 Naša škola je dobrá 

vďaka ľuďom, ktorí v nej 

ţijú a pracujú. 

Je to vďaka pánovi riadi-

teľovi, pani učiteľkám, 

pani vychovávateľkám 

i vďaka deťom. 

 Naši učitelia umoţňujú 

nám deťom nie len vzde-

lanie, ale aj mnoho iných 

aktivít, na ktoré sa deti 

veľmi tešia. Medzi nimi sú 

to návštevy divadelných 

a filmových predstavení, 

rôzne súťaţe, olympiády, 

školy v prírode, lyţovač-

ka, výstavy kníh,  plazov, 

návštevy múzeí, kniţnice, 

zaujímavé školské výlety, 

exkurzie či uţ do planetá-

ria pozrieť si našu 

hviezdnu sústavu, alebo 

navštíviť zaujímavé mestá. 

Nemôţeme zabudnúť ani na zber papiera, be-

sedy so zaujímavými ľuďmi, ani na vianočné pose-

denia, či rodičovskú akadémiu.   

 Som len ţiačka štvrtého ročníka, ale som veľmi 

rada, ţe nám ţiakom je toto všetko umoţnené. 

 Preto môţem na záver povedať, ţe: 

Naša škola je dobrá a mnohí žiaci do nej chodia 

radi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Karin Popovičová, 4.A 
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Láska 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  Milí ľudia! 

  

Dospeli sme do veku, kedy si mnohí z nás 

kladú otázku: Čo je to láska? 

Nie je to nejaký jav, ktorý by mal presnú definíciu, 

presný vzorec. 

Môţeme ju len cítiť. Je to niečo, čo má kaţdý človek 

uţ od narodenia. 

 Láska má mnoho podôb – láska rodičov 

k dieťaťu, priateľská láska alebo láska medzi muţom 

a ţenou. 

Nejeden z nás tínedţerov uţ zaţil lásku. Pamätám 

si, ako som v škôlke rozprávala, ţe som zaľúbená. 

Bolo to však eše len obdobie, kedy som lásku cel-

kom nechápala.  

Teraz si myslím, ţe to trochu chápem. Ak je láska 

skutočná, bez pretvárky, tak potom pri nej zaţívame 

niečo neuveriteľné. V dobe, keď sme zaľúbení si ani 

nevieme predstaviť, ako by sme bez toho druhého 

existovali. Neustále rozmýšľame nad tým, čo práve 

robí, na čo myslí, kde je – nič iné nám nebehá po ro-

zume, len on – len ona, koho tak veľmi ľúbime. 

Niektorí z nás si v tomto veku kladú otázku, či nájdu 

raz toho pravého – tú pravú. Ale ono to všetko nako-

niec príde, aj keď to nebude práve vtedy, keď si to 

najviac ţeláme. 

 Láska so sebou prináša radosť, úsmev, šťas-

tie, ale aj nástrahy, bolesť, nenávisť a dni plné smút-

ku. Láska sa nikoho nepýta, či môţe vojsť, cíti ju 

kaţdý, kto ľúbi. 

 Na prvé lásky sa vraj nikdy nezabúda. Majú 

v sebe niečo, čo sa slovami ani nedokáţe opísať - 

  

- poznanie, radosť, očakávanie, 

smútok, ... Ale ako všetko pekné, 

aj takáto láska rýchlo skončí. 

Po prvej láske prichádza 

ďalšia. Ako by bolo na svete nád-

herne, keby v ňom bola iba láska!  

Avšak po láske prichádzajú 

aj iné pocity – smútok, samota, ba 

niekedy aj nenávisť. 

Láska, šťastie a bolesť krá-

čajú spoločne ţivotom človeka. 

Ked sa človek zaľúbi do nespráv-

neho, jeho chyby nevidí. Neverí 

rečiam, ktoré sa k nemu donesú 

(nechce tomu veriť).  

Láska dokáţe aj veľmi bo-

lieť. A to najmä vtedy, keď jeden 

druhému ublíţi. Trápime sa, pri-

chádza rozchod a keď sa v našom 

ţivote objaví niekto iný, bojíme sa. 

Ale ako sa hovorí: „Čo nás neza-

bije, to nás posilní“. 

Časom pominie pocit sklamania 

a my znovu stretávame niekoho, 

koho budeme ľúbiť a on bude ľú-

biť nás. Veď cesa ţivotom je kľu-

katá.  

 Láska je to jediné, bez čo-

ho sa nedá ţiť, no niektorí z nás 

na to zabúdajú. 

                      Laura Škodová, 9.B 
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Naši športovci 
 

V súčasnosti je stále menej ţiakov, ktorí sa venujú športu. Šport je krásna 
a uţitočná vec, ktorá pomáha rastúcemu organizmu správne sa vyvíjať. Dnes mnoho 
mladých ľudí vysedáva radšej pri počítači, či televízore, alebo sa chodia  bezcieľ-
ne„túlať“ po meste.  
My vám dnes chceme predstaviť úspešných športovcov, ţiakov 5.B triedy. Sú to: 

Boris Ţiga – hrá futbal ako útočník za Slovan Bratislava v kategórii mladší ţiaci 
Daniel Návojský – hrá futbal ako brankár vo futbalovom klube Trhová Hradská 
Benjamín Šátor – hrá basketbal za DAC Dunajská Streda v kategórii mladší ţiaci 
Marian Tomasek – hrá futbal ako útočník vo futbalovom klube Kráľovičove Kračany 
 

 

 

 

Ako vyzerá váš športový týž-
deň? 
 
Boris: Trénujem 5x do týţdňa 
(teda kaţdý deň chodím na tré-
ningy do Bratislavy). Tréningy 
mám popoludní od 15.00 – 18.00 
hodiny. Pred odchodom na tréning 
sa najprv učím do školy. 
Je to dosť náročné, pretoţe mu-
sím kaţdý deň cestovať tam aj 
späť. Keď sa vrátim domov som 
uţ dosť unavený. Avšak viem, ţe 
sa musím ešte aj učiť. Preto mám 
individuálny učebný plán.  
 
Benjamín: Ja trénujem 2x do týţ-
dňa a to od 15.30 – 17.00 hodiny. 
Na vyučovanie sa pripravujem aţ 
po príchode domov z tréningu. Je 
to náročné, ale mne sa basketbal 
veľmi páči a urobil by som pre ne-
ho čokoľvek. 
 
Daniel a Marian: My trénujeme 
v obecných futbalových kluboch. 
Radi hráme futbal a tieţ vieme, ţe 
nesmieme kvôli futbalu zanedbá-
vať školu.  
 
Čo robíte vo svojom voľnom 
čase? 
 
Daniel: Ja rád čítam knihy 
a z nich hlavne bájky. Bájky sú 
úţasné v tom, ţe z nich plynie 
akési ponaučenie do ţivota. 
Okrem toho rád pozerám televízor 

 
 

a rád sa hrám na počítači. Svoj voľný čas trávim aj 
s kamarátmi. No najviac času trávim na futbalových 
tréningoch. 
 
Čo by ste odkázali svojim kamarátom i spolužia-
kom zo školy? 
 
Benjamín: Odporúčam všetkým, aby ak im to zdra-
votný stav dovolí športovali. Pri športe si uvoľnia svo-
ju nahromadenú energiu, budú sa zdravo vyvíjať 
a tieţ budú mať v ţivote väčšiu radosť. 
 
Daniel: Pri športe sa naučíte hrať fair-play  a nebude 
sa vám ţiadať robiť podrazy a klamstvá. Spoznáte 
nových kamarátov a budete šťastnejší. 
 
Čo by ste chceli robiť v budúcnosti? 
 
Boris, Benjamín: Športu by sme sa chceli venovať 
aj naďalej. Ak to bude moţné, chceli by sme ísť aj na 
športovú školu, aby sme sa športu mohli venovať 
profesionálne.  
 
                                    Zhováral sa Dominik Šípos 
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1. Rihanna je:                        2. Na Strečne je:                3. Kto je prezident Slovenska:                                  
a) herečka                              a) hrad                a) Robert Fico 
b) speváčka                            b) zámok   b) Ivan Gašparovič 
c) bitkárka                               c) kaštieľ   c) Dominik Hrbatý 

 
 
4. Najmenší vták je:         5. Kde sídli Matica Slovenská:        6. Voda vrie pri: 

a) slávik      a) Martin                       a) 0oC    
b) rybárik      b) Banská Bystrica           b) 100oC                                           
c) medovec     c) Bratislava            c) nikdy nevrie 

 
 
7. Hlavné mesto Česka je:              8. Ako sa volá hrobka faraóna 

a) Kluknava    a) rakva 
b) Brno     b) pyramída 
c) Praha     c) krypta 

 
 
9. Laci Strike má rád:      10. Zberateľ slovenských ľudových rozprávok je: 

a) hip-hop    a) Sisa Záhadná 
b) rock     b) Jozef Cíger Hronský 
c) emo     c) Pavol Dobšinský 

 
 
11. Aké farby má vlajka                   12. Čím sa ţiví blcha:         13.  NaCl je: 
      Slovenska:    a) chlpmi     a) kuchynská soľ 

a) biela, ţltá, zelená   b) krvou     b) kuchynský cukor 
b) biela, modrá, červená  c) koţou     c) kuchynské korenie 
c) čierna, ţltá, hnedá 

 
 
14. Aký štýl hrá Rytmus:            15. Pieseň Thriler spieva:      16. W.I.T.C.H. je: 

a) metal          a) Michael Jackson                   a) rozprávka 
b) punk          b) Gwen Stefani      b) tajné heslo 
c) hip-hop          c) Coldplay      c) dráma 

 

 
Za každú správnu odpoveď si pripočítaj 10 bodov 

 

          160: IQ génia 

150 – 130: IQ bežného vedca  

120 – 100: IQ žiaka – v pohode 

  90 – 50  : IQ žiaka – záškoláka  

  40 – 10  : IQ tekvice  

           0   : vycicané IQ 
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Postihnutí ľudia 

Milí ţiaci! 
 
 Medzi nami ţijú aj takí ľu-

dia, ktorí sa od nás odlišujú. Sú to 

telesne alebo duševne postihnutí 

ľudia. 

Postihnutí ľudia nemajú ľahký ţi-

vot. Musia prekonávať všelijaké 

prekáţky. V minulosti ich zatvárali 

do ústavov a izolovali ich od spo-

ločnosti. Dnes sa im snaţíme po-

máhať, aby sa zaradili medzi 

zdravých ľudí. 

 Rodičia mentálne postihnu-

tých detí zaloţili Zdruţenie na 

pomoc ľuďom s mentálnym po-

stihom. Toto zdruţenie pracuje uţ 

desať rokov a pomáha mentálne 

postihnutým občanom a ich rodi-

nám. Má svoj klub, kde sa pravi-

delne strávajú rodiny členov, roz-

právajú sa o svojich problémoch 

a snaţia sa ich spolu riašiť. 

Všetci tu spoločne oslavujú sviat-

ky mladých ľudí a organizujú akcie 

ako napríklad Deň matiek, Deň   

detí, Mikulášske posedenie.  

 Členovia vôbec nezaháľajú. 

Pracujú v krúţku výtvarnom,  lite-

rárnom,  počítačovom i v krúžku 

keramiky.   

Výtvarné práce detí sa prezentujú a vystavujú na 

celoslovenskej súťaţi výtvarných prác ľudí s men-

tálnym postihnutím pod názvom Výtvarný salón. 

 Na všetky tieto aktivity je potrebná  či uţ fi-

nančná pomoc dobrovoľnýh darcov, ale aj fyzická i 

duševná pomoc dobrovoľníkov.  Ja sa tieţ zapájam 

do pomoci vo verejnej zbierke „Tesco, charita ro-

ka“. Spolu s kamarátmi oslovujeme ľudí v Tescu, 

aby prispeli na dobrú vec. Tieto peniaze pouţije 

zdruţenie na svoj rozvoj, napríklad na nákup nové-

ho počítača, vybudovanie altánku na dvore klubu,  

alebo na výlet. 

Nakoľko je zdruţenie neziskovou organizáciou, je 

odkázané na pomoc dobrovoľníkov. Preto si treba 

váţiť kaţdého, kto dokáţe nezištne pomôcť 

a prispieť k tomu, aby bol ţivot postihnutých ľudí 

šťastnejší a hodnotnejší. Nestačí ich iba ľutovať, 

ale im aj nezištne pomáhať. 

Martin Benedik, 9.B 
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Sliepky zbadajú v obchode 

držiak na vajíčka: „Pozrite 

baby, aká krásna detská po-

stieľka!“ 

Letia si bociany a zrazu 

okolo nich preletí buráca-

júca stíhačka. Jeden bocian 

sa diví: „Pozri, kamoš, aká 

rýchlosť!“ Druhý na to: 

„Nečuduj sa, veď mu horí 

zadok!“ 

Jožo hovorí Dežovi: „Náš pes je 

naozaj múdry. Každé ráno nám nosí 

noviny.“ No a? To dokáže veľa 

psov! „Lenže, my sme si nijaké no-

viny nepredplatili.“ 

Sedí prasiatko na borovici, hompá-

ľa nožičkami a papá čerešne. Letí 

okolo vtáčik a pýta sa ho: „Prasiat-

ko, čo robíš?“ „Jem čerešne.“ „Á 

nevrav. Na borovici čerešne? Ne-

buď sprostučké.“ „Ja nie som, do-

nieslo som si...“  
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Rozhovor s ... 
          
      pani vychovávateľku Henrietou Matuščákovou 
 
Denne môţete stretávať sympatickú pani vychovávateľku s malými druháčikmi či uţ na 
obede v jedálni alebo pri šatniach, keď sa deti obliekajú a inú na školský dvor. A keď na-
kuknete do 2.C, tak tam ju nájdete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pani vychovávateľka, ako sa vám páči v našej škole? 
-   V škole sa cítim dobre a aj prostredie je príjemné. 
Predstavte nám prosím vašu triedu. 
- Pôsobím v školskom klube a mám na starosti 2.C triedu. Sú to milé deťúrence. 
Poslúchajú vás ţiaci? 
- Hm... niekedy pozlostia, ale inak sú to moje zlaté slniečka. 
Ako sa učia vaši ţiaci? Aké dosahujú výsledky? 
- Väčšina sa učí dobre, no niektorí by mohli viac pridať. 
Čo rada robíte vo voľnom čase? 
- Veľa cestujem, rada čítam, skladám puzzle plachetníc a starých máp. 
Triednou pani učiteľkou 2.C je pani učiteľka Pastírová. Môţete nám prezradiť, ako spo-
lu vychádzate? 
- Výborne. Sme nie len kolegyne, ale aj priateľky. 
Prezraďte nám, aké sú vaše záľuby. 
- Jednou zo záľub je aj moja práca. Mám ju veľmi rada. Inak sú to vychádzky do prírody. 
 
Pani vychovávateľke ďakujem za rozhovor a prajem jej aj v mene vás veľa šťastia 
a úspechov. 
 

Karin Popovičová, 4.A 
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 Kniha je zdroj poznania ale i 

 zábavy.  Z kníh získavame vţdy 

nové poznatky, faty, ale aj dej ro-

mánu nás dokáţe uchvátiť, zaujať. 

Dnes uţ deti veľmi nečítajú a 

preto poslaním knihovníkov je, aby 

akýmsi zaujímavým spôsobom na-

viedli školákov k čítaniu. 

Práve jedno také podujatie 

malo tento cieľ. Detské oddelenie 

Ţitnoostrovnej kniţnice zorganizo-

valo akciu pod názvom „Starkí čí-

tajú deťom“. Tejto akcie sa zú-

častnili starí rodičia, ţiaci piatych 

ročníkov a pani učiteľky E. Zsig-

mundová a R. Vörösová. 

Čítali sa tu úryvky 

z vybraných kníh, v ktorých v akejsi 

súvislosti vystupovali starí rodičia. 

Deti mali uhádnuť názov a autora 

knihy.   

Deti mali ďalej napísať 

o sebe zopár charakterových  

vlastností, na základe ktorých starkí hádali, či sa jedná 

o ich vnúča. 

Posedenie bolo spríjemnené podávaním čaju 

s pečivom.  

 Toto podujatie bolo veľmi milé a v aktéroch za-

nechalo príjemné spomienky.  

 Aj keď sa toto podujatie konalo pred mesiacom, 

knihy na aktuálnosti nestrácajú. 

Podobné stretnutie sa bude konať 15.12.2009 pri prí-

leţitosti najkrajších sviatkov roka, Vianoc. 

 Veríme, ţe sa aj v budúcnosti stretneme pri ne-

jakej milej príleţitosti. 

                                                 P.uč. E.Zsigmundová 
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Rozhlas a televízia vo svojich reklamách na 

kaţdom kroku upozorňujú svet na moje blíţiace sa na-

rodeniny.  
 

Je krásne vedieť, ţe najmenej raz ročne si nie-

ktorí ľudia na mňa spomenú. Ako iste vieš, oslava mo-

jich narodenín začala uţ pred mnohými rokmi. Spo-

čiatku ľudia chápali a boli vďační za všetko, čo som 

pre nich urobil. Teraz sa zdá, ţe nik uţ nepozná sku-

točný dôvod osláv.  

 

Rodiny a priatelia sú spolu, zabávajú sa, ale 

mnohí nepoznajú význam osláv.  

Spomínam si, ţe aj vlani bola usporiadaná takáto 

slávnosť na moju počesť. Slávnostná tabuľa bola plná 

delikates, ovocia a rôznych maškŕt. Výzdoba bola 

vskutku fantastická a všetko to dopĺňali nádherne za-

balené darčeky. Chceš však niečo vedieť? Bol som 

oslávenec, ale nebol som pozvaný.  

Keď prišiel deň D, prišiel som, ale nechali ma vonku, 

pred zabuchnutými dverami. A ja som tak veľmi chcel 

byť s nimi.  
Popravde, neprekvapilo ma to, pretoţe v posledných 

rokoch všetci predo mnou zatvárajú dvere. 

 

Nepozvaný, ale predsa som sa rozhodol poti-

chučky vojsť. Postavil som sa nebadane do rohu 

miestnosti a sledoval som. Všetci jedli, pili, podaktorí  

rozprávali oplzlé vtipy a nesmierne sa na všetkom ba-

vili. A najviac, keď do miestnosti vstúpil veľký tučný 

muţ oblečený v červenom s dlhou bielou bradou. Vy-

zeral ako opitý, sadol si do kresla a všetky deti sa roz-

behli k nemu, kričiac: „Santa Claus, Santa Claus!“, 

akoby táto oslava bola na jeho počesť!  

Vianočné narodeniny 
 
Ako dobre vieš, moje narode-
niny sa blíţia. Kaţdý rok sa 
koná oslava na moju počesť 
a myslím si, ţe tak bude aj ten-
to rok. Počas týchto dní veľa 
ľudí nakupuje darčeky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O polnoci sa všetci začali 

objímať. Tak som roztvoril svoju 

náruč čakajúc koho by som objal. 
A vieš čo? Nikto ma neprišiel ob-

jať. Ľudia si začali rozdávať dar-

čeky, otvárali ich plní očakávania. 

Keď uţ boli všetky otvorené, ne-

smelo som sa obzrel, či tam snáď 

nebude aspoň jeden aj pre mňa. 

Veď ako by si sa cítil ty, 

keby na tvojich narodeninách boli 

obdarovaní všetci okrem teba – 

oslávenca?  

Vtedy som pochopil, ţe som ne-

chcený, nepozvaný a preto som 

rýchle odišiel. 

Ostal som smutný.  Dieťa 

menom Jeţiš nechceli prijať.  

Ale ja viem, ţe ty ma milu-

ješ. Viem, ţe ty by si ma nikdy 

nenechal osamoteného.  

Preto, ak budeš preţívať 

Vianoce v kruhu svojich blízkych, 

keď si budeš rozbaľovať darčeky, 

nenechaj ma samého. Spomeň si 

na mňa a maj ma s láskou vo svo-

jom srdiečku. 

Milujem ťa!  

                                Jeţiš 
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Koledy sú vianočné piesne, ktoré sa spievali odpradávna. Spievali sa v období Vianoc 
a ich texty charakterizovali udalosť spojenú s Vianocami – a to narodenie Jeţiša Krista. 

Niektoré z nich vám teraz priblíţime. Istotne vám budú niektoré koledy známe.  
Môţete si ich vo vianočnom čase zaspievať a preţiť tak nádhernú atmosféru Vianoc. 

 

 
Pán Ježiš sa narodil v Betleheme. Narodil sa z života čistého, z rodu kráľovského. Pro-
rokmi je nám hlásaný, na svet nám je poslaný. 
 

               Narodil sa Kristus Pán 
 
Narodil sa Kristus Pán, veseľme sa,  
z ruţe kvietok vzkvitol nám, radujme sa. 
Z ţivota čistého, z rodu kráľovského 
nám Pán narodil sa. 
 
Prorokmi nám hlásaný, veseľme sa, 
na svet nám je poslaný, radujme sa. 
Z ţivota čistého, z rodu kráľovského 
Krisus Pán narodil sa. 

 
 

Ježiš sa rodí v noci. Je to noc tichá, noc svätá. Všetko spí, všetko sní. 
 
 

Tichá noc 
 

Tichá noc, svätá noc! Všetko spí, všetko sní, 
sám len svätý bdie dôverný pár, 
stráţi Dieťatko, nebeský dar. 
Sladký Jeţiško spí, sní. Nebeský ticho spí, sní. 
 
Tichá noc, svätá noc! Anjeli zleteli, 
najprv pastierom podali zvesť, 
ktorá svetom dnes dáva sa niesť: 
Kristus, Spasiteľ je tu. Tešiteľ sveta je tu.  
 
Tichá noc, svätá noc! Neţná tvár, lásky ţiar, 
boţsky rozsieva v jasličkách tam, 
bije záchranná hodina nám. 
V tvojom zrodení Boh Syn, Jeţiško, Láska, Boh, Syn! 
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Vianočná legenda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Keď sa V Betleheme narodil Pán Jeţiš a anjeli 
oznámili pastierom túto radosnú zvesť, tí sa hneď išli 
dieťaťu pokloniť. A keď do maštele vošli aj traja mudrci 
z Východu, okolostojace stromy uţ nevedeli ovládnuť 
svoju zvedavosť. Naťahovali svoje štíhle kmene, aby 
mohli uvidieť spiace dieťa. Tie, ktorým sa to podarilo, 
potom kývaním vetiev a šumením lístia rozprávali ostat-
ným čo videli. 
 
 Hrdá palma sa naklonila k rozvoniavajúcej olive 
a povedala jej: „Poďme sa aj my pokloniť Spasiteľovi 
a dajme mu svoje dary.“ Začula to blízko stojaca jedľa 
a ticho poprosila: „Vezmite aj mňa so sebou“. „A čo by si 
ty uţ len mohla darovať dieťaťu, veď vy ihličnaté stromy 
okrem pichľavého ihličia nič nemáte.“ 
 
 Po týchto tvrdých slovách sa jedlička neodváţila 
namysleným stromom odpovedať, vzdychla si a smutno 
spustila svoje vetvy. Tak veľmi túţila vidieť malého Je-
ţiška. Jeden z anjelov, ktorí stráţili maštaľ všetko videl 
a počul a bolo mu jedličky ľúto. Rozhodol sa, ţe jej po-
môţe. Povzbudil ju, aby do maštale šla a o ostatné nech 
sa nestará. 
 
 Jedlička ihneď vykročila a keď vstúpila dnu, vide-
la, ako palma práve poloţila k jasliam svoj najkrajší list. 
Oliva zakývala svojimi vetvami a maštaľ sa naplnila vô-
ňou jej oleja. Oba stromy sa pravdaţe pyšne vypli. Po-
tom pred jasličky predstúpila jedľa a skromne sa poklo-
nila. Vtedy anjel sňal z neba jednu z mnoţstva hviezd 
a poloţil jej ju na hlavu. Jedlička zaţiarila vo svetle 
hviezdy tak silno, ţe palma a oliva si museli vetvami pri-
krývať oči, aby neoslepli. 
 Dieťa v jasliach si všimlo palmový list a cítilo vôňu 
olivového oleja, ale najviac ho zaujalo svetlo. Radostne 
sa usmievalo a ţiarivými očkami váţne pozeralo na jed-
ličku. 
 
 Keď sa potom stromy vracali na svoje miesto 
v lese, anjel sa naklonil k jedličke a povedal jej: „Odteraz 
budeš oslavovať sviatok narodenia Pána Jeţiša svojou 
zelenou krásou a ľudia si na pamiatku dnešnej noci bu-
dú zdobiť ihličnaté stromy a na ich vetvách rozţínať 
svetlá.“ 
 
 Odvtedy vianočné stromčeky pripomínajú ľuďom 
tajomstvo, ktoré jedlička videla v onú prvú tichú a svätú 
noc. 
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Minitestík  

 
 
 
 
1. Kamoši ti navrhnú hrať karty o peniaze 

a) váhaš 
b) súhlasíš, láka ťa to 
c) nehráš 

 
2. Niekto bije tvojho spoluţiaka 

a) rýchlo beţiš za niekym dospelým 
b) kričíš na bitkára, aby prestal 
c) necháš to tak, nech si to vyriešia sami 

 
 
 
3. Vidíš, ako opilec chce šoférovať auto  

a) skúsiš mu to vyhovoriť 
b) zavoláš políciu 
c) necháš ho, nech si robí čo chce 

 
4. Čo si najviac ţeláš pre seba? 

a) romantický výlet 
b) let balónom 
c) niečo poriadne drahé (TV, DVD, ...) 

 
5. Čo sa ti páči na hradoch?  

a) mučiareň 
b) komnaty 
c) obrazová galéria 

 
6. Ktorá akcia v tebe vyvoláva nadšenie? 

a) bungee jumping 
b) let balónom 
c) prejsť stopom celú Európu 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vyhodnotnie 
Najviac odpovedí A: 
Máš rád nebezpečné situácie. No poznáš svoje moţnosti, slabosti, schopnosti, ktoré nikdy nepre-
ceňuješ. 
 
Najviac odpovedí B:  
Priťahuje ťa riziko. Si z rovnakého cesta ako horolezci, kaskadéri, akrobati. Pozor! Svoje schop-
nosti často preceňuješ! Potom ide uţ o ţivot... 
 
Najviac odpovedí C:  
Ked sa rozdávala odvaha, nebol si pri tom. Si síce rozváţny, ale aţ príliš opatrný. To ti bráni, aby 
si spoznal niektoré tvoje nové schopnosti. 
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Hlavolamy 
 

Žiarovky 
Nachádzaš sa v miestnosti s 3 vypínačmi. Vo  

vedľajšej miestnosti sú 3 žiarovky, každý vy-

pínač patrí k nejakej žiarovke. Z jednej miest-

nosti do druhej nevidno. Ako zistíš, ktorý vy-

pínač patrí ku ktorej žiarovke, ak do miestnosti 

so žiarovkami smieš vstúpiť iba raz? 

 

 
Loptička v jame 
Malému chlapcovi spadla do úzkej hl-

bokej rúry pingpongová loptička. Rúra 

bola len o niečo širšia ako lop-

tička, teda rukou ju vytiah-

nuť nemohol. Čo by ste mu 

poradili aby dostal túto 

loptičku von (bez jej po-

škodenia)?  

Výťah 
Jeden muž žije na desiatom poschodí a každý 

deň zíde do práce výťahom. Ale keď sa večer 

vracia, ide na siedme poschodie výťahom a po-

tom peši po schodoch na desiate poschodie. 

Priamo na desiate poschodie ide výťahom iba ak 

je ešte niekto vo výťahu alebo ak v ten deň prša-

lo. Prečo? 

Rezanie štvorca 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Prelievanie tekutín 
Máme 5 a 3 litrovú nádobu a neobmedzené 

množstvo vody. Ako pomocou týchto nádob 

zmeriame presne 4 litre?  

Rozrež štvorec na 4 rovnaké časti, pri-

čom v každej časti musí byť 1 húsenič-

ka so svojím listom. Jednej húseničke sa 

list neujde, tá bude dnes abstinovať. 
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Oslobodzovací kupón 
December 2009 

 

 
 

 
 

 

 

Na  okno nám mrázik kreslí, 

Vianoce k nám pokoj vniesli, 

pod stromčekom darček malý, 

nech Vám úsmev stále žiari. 
 

Krásne preţitie vianočných sviatkov, 
veľa radosti a veselosti 

Vám všetkým praje 
 

Redakcia školského časopisu 
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