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Ahojte, Fazuľkári! 

 

Poslednýkrát v tomto 

školskom roku držíte 

v rukách časopis Fazuľ-

kovo. Dúfame, že sa 

vám predošlé čísla páči-

li, že ste sa pri nich za-

smiali a aj ste sa naučili 

niečo nové . :-) 

 

V tomto čísle Vám v rubrike Na slovíčko s ... predstavíme pa-

ni učiteľku Máriu Petrikovičovú, zoberieme Vás na výlet do 

Turčianskej Štiavničky a dozviete sa zaujímavosti zo sveta 

športu. Poriadna dávka Vtipov Vás teraz čaká na futbalových 

a hokejových štadiónoch, na tenisových kurtoch a bežeckých 

tratiach. Nezabudli sme ani na antistresovú omaľovánku, 

tajničku či osemsmerovku. 

Prajeme Vám príjemné čítanie a zároveň slnečné a športové 

prázdniny. 

                         

    V mene redakčnej rady Miriam Vladárová  

Úvodník 
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Naši naj 
TRIE-
DA 

PROSPECH A SPRÁVANIE REPREZENTÁCIA 

1. A 
Lukáš Beláčik, Valerio Tomka, 

Jakub Bella   

1. B 
Lucia Belanová, Kristína Anna 
Buzinkayová, Tomáš Beniač    

1. C Marco Kukučka, Nina Olešová   

Eva Repková, Šimon Matula,  
Lea Maňková, Nela Vojtová,  

Timea Bielená 

Šimon Matula, Eva Repková 

  
2. A   

2. B Daniela Kulichová, Jakub Šimko 
Jakub Šimko, Daniela Kulichová, 
Nikol Sýkorová, Marek Bolibruch 

3. A 
Michal Očka, Lujza Pálffyová, 

Lea Závatzká Jana Kuffnerová 

3. B 
Radka Socháňová, Matej Špirko, 

Jakub Kozák Nina Hlavatá  

4. A 
Bianka Štangová, Kristína Fúče-

ľová, Ingrid Špirková 
Klára Matulová, Viktória Dančová, 

Jakub Šarközi  

4. B 
David Szabo, Nikola Rybárová, 

Timea Hanáková Timea Hanáková, Daniel Čech 

5. A 
Matúš Piroh, Júlia Huberová,  

Karin Vladárová 
Kevin Remeník, Liliana Raffajová, 

Jozef Špirko  

5. B 
Katarína Kozáková, Marko Dubo-

vec, Marcel Baláž 
Michaela Pašková, Nina Vrabcová, 

Katarína Kozáková 

6. A 
Katarína Kyselicová,  
Kristína Miertová 

Katarína Kyselicová, Dušan Segeč, 
Michal Jašek 

6. B Anna Giertová, Dominik Schmidt Ján Tkáč 

7. A Lucia Fúčelová 
Šimon Láni, Martin Čiljak,  

Juraj Roštár 

7. B Natália Beláčiková 
Leonarda Vrabcová, Marika Majáko-

vá, Zuzana Pirohová  

8. A 
Dominika Jellušová, Margita Hu-

berová, Júlia Stehlíková 
Natália Poloncová,  
Dominika Jellušová 

8. B Zuzana Fúčeľová   

9. A 
Mária Pirohová, Andrej Benko, 

Roman Vrabec 
Lukáš Červenec, Tomáš Delinčák, 

Roman Vrabec 

ŠT 3 Natália Bongylajová Jessica Facunová 
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Aký je najobľúbenejší šport alebo športovec našich pani 
učiteliek? 

Mgr. Júlia Janíková: bedminton,  beh na krátke trate,  

rýchla chôdza 

Mgr. Iveta Majková: bicyklovanie,  

bedminton, lyžovanie, Anastasiya 

Kuzminová 

Mgr. Petra Zacharová:  tanečné 

aktivity, Peter Sagan 

Mgr. Gabriela Pecková: Dominika 

Cibulková 

Mgr. Erika Segečová:  lyžovanie,  

Peter Sagan 

Mgr. Katarína Hudáková: plávanie,  

cyklistika 

Mgr. Katarína Hlavatá:  volejbal,  Peter Sagan 

Mgr. Ľudmila Sýkorová: pingpong,  Helena Fibingerová 

Mgr. Mária Slouková: aktívne:  atletika,  cyklistika,  pláva-

nie, pasívne: triatlon, Daniela Huntuchová, Martina Moravco-

vá 

Mgr. Eva Stehlíková: pasívne:  hokej,  Dominika Cibulková 

Mgr. Jarmila Hanáková: pasívne:  skoky na lyžiach,  

Anastasiya  Kuzminová  

Anketa 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Anastasiya_Kuzmina
https://sk.wikipedia.org/wiki/Anastasiya_Kuzmina
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Potulky po okolí 

Turčianska Štiavnička 

Turčianska Štiavnička 

je neďaleko Sučian. 

Navštíviť túto krásnu 

obec sa dá: autom, au-

tobusom alebo na bi-

cykli. Najznámejšia 

kultúrna pamiatka je 

Révayovský kaštieľ 

s pekným parkom a 

Rodný dom Jána Kostru. Ján Kostra bol významný slovenský 

spisovateľ, básnik, prekladateľ a maliar zo začiatku 20. 

storočia. Medzi jeho najznámejšie diela patria zbierky bás-

ní Ave Eva, Moja rodná, Každý deň či Len raz...  

Je veľká škoda, že park a kaštieľ pre verejnosť zavreli. 

Keď si chcete oddýchnuť, na prechádzke neďaleko parku 

sa nachádzajú Teplické serpentíny. Príjemné osvieženie   

      poskytuje studnička.  

 

 

 

 

Lujza Pálffyová  
zdroj obrázkov: http://

kamsdetmi.sk/miesta/vylety/anglicky-park-a-teplicke-serpentiny-
turcianska-stiavnicka/ 
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... pani učiteľkou  

Mgr. Máriou Petrikovičovou 

 

1. Čo robievate vo svojom voľ-

nom čase? 

Rada čítam, lúštim sudoku, stre-

távam sa s priateľmi, chodím do 

kina, do divadla, do prírody. 

2. Aký iný predmet by ste 

chceli učiť? 

Ach jaj, asi chémiu. 

3. Akú najlepšiu hlášku vám 

povedali vaši žiaci? 

Jeden žiak mi povedal, že si nemohol napísať domácu úlohu, 

lebo musel dojiť kozu. 

4. Čím ste chceli byť ako malá? 

Pokladníčka v obchode - lebo som si myslela, že všetky 

peniaze budú moje. A ešte predavačkou v novinovom stánku - 

aby som mohla všetko prečítať. 

5. Aký bol váš obľúbený predmet na: 

ZŠ:  MAT,  FYZIKA 

SŠ:  MAT,  CHÉMIA,  NEMECKÝ JAZYK 

VŠ:  MAT              . . .  a,  samozrejme, výlety a exkurzie. 

 6. Aký je váš najobľúbenejší šport? 

 Pilates.                               

 Karin Vladárová, Júlia Hüberová 

Na slovíčko s ... 
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... Lujzu Pálffyovú z 3.A 
triedy. 

  

Ahojte! 

Volám sa Lujza. Mám osem ro-

kov. 

Som kamarátka so športom:  

plávanie, bicyklovanie, korčuľo-

vanie v zime aj v lete. 

Rada trávim čas so svojou rodi-

nou a kamarátkami zo školy aj 

z ulice.  

Obľúbený predmet: výtvarná výchova 

Obľúbená farba: modrá 

Obľúbené jedlo: palacinky. :-) 

 

Pozdravujem spolužiačky a spolužiakov a pani učiteľku Gabi-

ku Peckovú. 

Predstavujeme Vám... 
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... 16. apríla 2015 prekazil tréning českých vodných slalomá-

rov krokodíl, ktorý vliezol do turbíny umelého kaná-

la  a spôsobil poruchu? Záchranárom sa ho podarilo odplašiť 

a organizátori slalomárom ako odškodné zaplatili výlet k vo-

dopádom Iguazu. 

 

... nohejbal pochádza z Československa? V roku 1922 ho za-

čali hrať členovia futbalového klubu 

Slavia Praha. 

 

.... pingpongová loptička dokáže letieť 

rýchlosťou až  

170 km/h? 

 

... prvý oficiálny basketbalový zápas sa 

hral s futbalovou loptou? 

 

... prvé golfové loptičky boli vyrábané zo sušených kravských 

očných buliev? 

 

... slovenský krasokorčuliar Jozef Sa-

bovčík predviedol v Kodani na oficiálnej 

medzinárodnej súťaži na Majstrovstvách 

Európy v roku 1986 ako prvý na svete 

štvoritý skok? Odvtedy ho volajú Jumping 

Joe. 

Viete, že... 
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... najdlhší tenisový zápas 

trval 11 hodín, 5 minút 

a hral sa počas troch dní? 

Ide o zápas na Wimbledone 

v roku 2010, kedy John Is-

ner súťažil s Nicolasom 

Mahutom. Po troch dňoch 

vyhral Isner. 

 

... zlatá olympijská medaila 

je vyrábaná zo striebra 

(93%)? 6% predstavuje meď a zvyšné 1% (cca. 6 gramov) je 

zlato, ktorým sa medaila pozláti... 

  

... najdlhší set v histórii volejbalu sa odohral v januári v roku 

2002 v Taliansku medzi domácim Cuneom a Sisley Trevisom? 

Set skončil výsledkom 54:52 pre domácich. 

 

... 1 z 20 zranení vo futbale je 

spôsobené pri oslave gólu?   

                                    

       

 

  Miriam Vladárová 
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1. Ako sa povie inak stolnému tenisu? 
  P: pingpong                                                                                                                  

  N: nijako 
  M: futbal 

 2. V ktorom roku sme vyhrali 
zlato na Majstrovstvách 
sveta v ľadovom hokeji? 

A: 2002 
B: 2015  

C: 2004 
3. Ako sa volal svetoznámy slovenský krasokorčuliar? 
J: Juraj Kukura 

V: Ondrel Nepela 
U: Edward George Gibson  

4. Ako sa volá naša známa tenistka? 
K: Veronika Zuzulová 
O: Dominika Cibulková 

R: Monika Hilmerová 
5. Kto je náš známy a slávny cyklista? 

L: Peter Sagan 
V: Juraj Loj 
G: Martin Harich 

 6. Ako sa volá známy portugalský futbalista? 
A: Ricardo Quaresma 

D: Cristiano Ronaldo 
S: Jorge Andrande  
7. Aký bol tohtoročný stav Ruska proti Slovensku 

v hokeji? 
A: 7:7 

E: 6:0 
F: 5:4 
 

 

Kvíz I 
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8. Kde sa koná každoročný maratónsky beh na Slovensku? 
M: Košice 

B: Bratislava 
C: Martin 

 
9. Ako sa volá náš známy slovenský basketbalista? 
I: Martin Miklošík 

C: Rex Chapman 
P: Lukáš Adamec 

 
10. Aký bol tento rok konečný výsledok v hokejovom zá-

pase – Slovensko vs. Švédsko? 

T: 2:4 
P: 5:2 

K: 5:4 
 
11. Na akom mieste sme sa umiestnili na Majstrovstvách 

sveta v ľadovom ho-
keji v roku 2017? 

A: 8. miesto 
R: 14. miesto  
A: 6. miesto 

 
12. Ktorá z možností patrí 

k športu? 
R: jedenie, pozeranie na te-

levíziu 

J: hranie hier, leňošenie, hranie sa na mobile 
A: behanie, kanoistika, tenis 

 
Natália Beláčiková 

Kvíz I 
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Anketa 

Aký je najobľúbenejší šport alebo športovec našich re-
daktoriek?  

Julka Hüberová 

Moja obľúbená športovkyňa je snoubordistka Klaudia Medlo-

vá. Vyhrala 3. miesto na majstrovstvách sveta, v polovici de-
cembra v americkom stredisku Copper Mountain obsadila 

rovnako 3. priečku v disciplíne Big Air. Jej trénerom je Ma-
rek Hliničan. 

Miriam Vladárová 

Môj najobľúbenejší šport je bedminton. 
História bedmintonu siaha až 2000 rokov 

späť do starovekého Grécka. Vtedy hraná 
forma bedmintonu sa veľmi nepodobala 
dnešnej forme. Hráč sa snažil operený 

košík odbíjať nohami ďalšiemu hráčovi. 
Tento predchodca bedmintonu sa nazý-

val Jianzi. V súčasnosti je bedminton najrýchlejší raketový 
šport na svete. Bedmintonové turnaje nesledujem, ale bed-
minton hrávam často. :-) 

Gitka Hüberová 

Medzi mojich obľúbených športovcov patrí Veronika Velez-
Zuzulová. 

Ako 14-ročná vyhrala obrovský slalom na Trofeu Topolino, 

neoficiálnych žiackych majstrovstvách sveta. Od 16 rokov 
štartuje na pretekoch Svetového pohára. Je veľmi úspešná 

a nestratí sa medzi veľkými lyžiarkami ako napríklad Mikale-
la Shiffrin alebo Frida Hansdotterová. Trénuje ju jej otec 
Timotej Zuzula. V súťažiach reprezentuje Slovensko. 
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Ninka Vojtová 

Korčuľovanie mám rada odvtedy, čo 
mi rodičia kúpili korčule. Korčuľujem 

sa doma pred domom, párkrát som aj 
spadla, ale prežila som to. :-) 

Natália Beláčiková 

Ako každý človek, tak aj ja mám obľú-

beného športovca. Nie je to žiadny 
futbalista, basketbalista, ale krasokorčuliar. Volá sa Ondrej 

Nepela. 

Bohužiaľ, zomrel v roku 1989.  Aj keď je to už dávno, dozve-
dela som sa, že bol najvýznamnejší československý krasokor-
čuliar.  

Začal korčuľovať v siedmich rokoch, jeho trénerkou bola 
Hilda Múdra. Trénovala ho 15 rokov a pod jej vedením sa stal 

osemnásobným majstrom ČSSR, päťnásobným majstrom Eu-
rópy a trojnásobným majstrom sveta a olympijským víťazom. 
Trikrát sa zúčastnil zimných olympijských hier. Vrcholom je-

ho kariéry bol zisk zlatej olympijskej medaily v Sapporu 
v roku 1972. Pre krasokorčuľovanie obetoval všetko, bolo mu 

podriadené celé jeho detstvo, od šiestej hodiny ráno, nasle-
dovala škola, potom tréning. Až do maturity sa zúčastňoval 
školskej dochádzky a nepoužíval žiadne mimoriadne úľavy. Za 

svoj život získal 11 prvých miest. Ondrej Nepela bol známym 
športovcom, ktorý podľahol HIV. 

Karin Vladárová 

Ja fandím Dominike Cibulkovej. Dominika Cibulková je sloven-
ská tenistka. Profesionálnou tenistkou sa stala v roku 2004.  
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Osemsmerovka 

5. novembra 2015 bola vydaná kniha Cristiano Ronaldo - The 

Biography, v ktorej sú opísané najzaujímavejšie momenty 

Ronaldovej kariéry.                                                                                                     

Úryvok: 

V Sportingu Lisabon neboli všetci 

veľmi nadšení správaním mladého 

Ronalda, ktorý párkrát porušil dis-

ciplínu počas pôsobenia v akadémii 

klubu. O jednom z incidentov sa 

v klubovej správe píše: „Hráč 

Cristiano Ronaldo ukradol plechovku Ice Tea spoluhráčovi,  

_ _ _   _ _ _ _ _ _ _  pani Emílii a tiež si privlastnil obed 

chorého spoluhráča Ruia Lo-

peza bez jeho povolenia.“ 

 

 

BEH, BICYKEL, BOWLING, 

BOXÉR, FANÚŠIK, FLORBAL, 

FUTBAL, GÓL, HOD, HOKEJ, 

PÁLKA, RAKETA, ŠACH, TE-

NIS, VÍŤAZ, VOLEJBAL 
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A V Í Ť A Z L Ó G D 

T O F L O R B A L V 

E L D A S I N E T R 

K E O A K L Á P J É 

A J H O J E K O H X 

R B I C Y K E L G O 

Š A CH G N I L W O B 

U L A B T U F R T Y 

F A N Ú Š I K H E B 

Miriam Vladárová 
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Vlastná tvorba 

Lucia Fúčelová,  7. A 

 Barbora Gerecová, 6. A 

Romana Skrisová, 6. A 
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O nepriateľoch a kamarátkach 

Volám sa Ninka a chodím do školy v Sučanoch. Chodím do  

2. A triedy so spolužiačkou Timkou Bielenou. Ani neviem ako, 

ale stali sa z nás nepriateľky. Najprv sme sa bili rukami, ťa-

hali sa za vlasy a pretláčali. Vôbec sme sa spolu nerozprávali. 

Potom prišiel veľký deň. Pani učiteľka nás presádzala. Zrazu 

nás posadila s Timkou do jednej lavice. Zostali sme prekvape-

né. Stala sa veľká vec. Uvedomili sme si, že vlastne ani nevie-

me, prečo sme sa pohádali. Pomyslela som si: „Takto to už 

nemôže pokračovať. Musíme sa skamarátiť.“ Opýtala som sa 

jej, či budeme kamarátky. Ona povedala: „Áno.“ Odvtedy je 

to moja najlepšia kamarátka. 

Nina Raffajová, 2. A 

Vlastná tvorba 

Timea Kuzicová, 5. B 
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Vlastná tvorba 

Kristína Miertová, 6. A 

Marko Lisík, 6. A 

Radomír Aizner, 6. A 

Barbora Gerecová, 6. A 
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Vlastná tvorba 

Michal Jašek, 6. A Karin Vladárová, 5. A 

Karin Badáňová, 7. B 
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Vtipy 

Jeden pilot hovorí druhému: 
- Povedz parašutistom, aby 

prestali vyskakovať. Ešte 
sme nevzlietli! 

 

- Ten Novák je vynikajúci! 

Predstav si, že bežal tisíc-
päťstovku a potom skočil 

do diaľky viac než sedem metrov! 

- A čo? S takým rozbehom... 

 

Diváci sledujú maratónsky beh: 

 - Stavte sa, - hovorí pán Fialka svojmu známemu, - že vyhrá 

ten chlap s červenou kravatou! 

- S akou kravatou? To je jazyk! 

 

Po prehratom zápase utešuje tréner boxera: 

- A vieš, že si ho v druhom kole poriadne vystrašil? 
- Naozaj??? 

- Hej. Myslel si, že ťa zabil. 

 

Z letného tábora príde list: 

„Ahoj, rodičia! Učili sme sa boxovať. Posielam vám zubnú 

kefku, pastu, strojček a iné zbytočnosti." 
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V polčase futbalového zápasu vojde do kabíny rozhlasové-
ho reportéra tréner domáceho mužstva. 

„Počúvajte", prihovára sa reportérovi, „nemohli by ste 
komentovať trochu pomalšie? Moji chlapci už nevládzu tak 

rýchlo behať!" 

 

Po prehratom zápase kričí tréner na hráčov: 
„Ja som vám povedal, aby ste hrali ako nikdy predtým, nie 

akoby ste nikdy predtým nehrali!" 

 

Pred sezónou poskytuje tréner rozhovor: 
„V tejto sezóne sa nám darí. Ešte sme neprehrali ani je-
den zápas.” 

„A koľký už 
hráte?” 

„Prvý.” 

Vtipy 
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Idú dvaja horolezci a zrazu jeden spadne do priepasti. Ten 
druhý sa nahne nad priepasť a volá: 

„Jano, si tam a žiješ?” 

„Som.” 

„A si celý?” 

„Som celý.” 

„A ruky aj nohy máš v poriadku?” 

„Hej, mám!” 

„Aj chrbticu máš v poriadku, nemáš porušenú miechu?” 

„Nie, nemám.” 

„No tak čo tam toľko robíš? Vylez von!” 

„Nemôžem! Ešte padám.” 

 

Futbalista Janko cestuje vlakom. Sprievodca sa ho pýta: 
- Budete prestupovať? 

- Nehovorte to nahlas, tréner o tom ešte nevie. 

Vtipy 



23 

 Idú dvaja cyklisti: 

Prvý:  „Hrkoce ti blatník.“ 

Druhý:  „Čo?“ 

Prvý:  „Hrkoce ti blatník.“ 

Druhý:  „Čo???“  

Prvý:  „Hrkoce ti blatník.“ 

Druhý: „Čo? Nepočujem 

ťa, hrkoce mi blatník.“ 

 

Po tréningu atlét vzrušene pribehne k svojmu trénerovi: 

- Podľa mojich hodiniek som prekonal svetový rekord!  
Koho mám zavolať?  

- Hodinára! 

 

Na futbalovom ihrisku: „10 000 fanúšikov, 20 hráčov, 3 roz-
hodcovia, a ten vták musel trafiť práve mňa!“ 

 

„Zažil si už niekedy čierny humor v športe?“ 
„Áno, raz. Keď maratóncom na tridsiatom kilometri 

oznámili, že štart sa bude pre technickú chybu opakovať. 
 
„Robí vaša dcéra nejaký šport?“ 

„Samozrejme, a hneď niekoľko: behá za chalanmi, korčuľuje 
v matike, pláva v prírodopise, občas skočí na rande a každý 

deň si zo mňa strieľa!“ 
Miriam Vladárová, Lujza Palffyová 

Vtipy 
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1.                           

2.                          

3.                            

4.                                

5.                         

6.                         

7.                   X          

8.                           

9.            ˇ                

                    

10.                           

11.                             

                    

12.            X                   

13.                               

14.                           

15.                            

16.                         

17.                 X                   

Tajnička 
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1. keď sa potápame, dýchame cez... 
2. vybíjanú, hádzanú aj futbal hráme s ... 
3. hra, ktorú hráme cez sieť (existuje aj plážová verzia) 
4. šport na ľade: kraso... 
5. hra na antuke 
6. hra s pukom 
7. hra vo vode s loptou a bránkami 
8. hra s dierkovanou loptičkou 
9. strieľanie do terčov 
10. súťaž s 3 disciplínami  
11. zimný šport, na ktorý potrebujeme kopec 
12. zimný šport so psami 
13. surfovanie, na ktoré potrebujeme vietor 
14. lov rýb 
15. šport, ktorý vykonávame v bazéne 
16. skok do ... (cez horizontálne položenú tyč) 
17. šport, ľudovo nazývaný "bežky" 

Margita Hüberová 
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1. Kto je náš najznámejší cyklista? 

S: Richard Varga 
Š: Peter Sagan 

T: Žigmund Pálffy 
  
2. Koľko hráčov hrá v poli vo futbale? 

 N: 9 
 O: 8 

 P: 10 
 
3. Ako sa volal známy slovenský hokejista, ktorý zomrel 

pri páde lietadla? 
O: Pavol Demitra  

P: Tomáš Tatar 
R: Zdeno Chára 
 

4. V ktorom roku sme vyhrali 
Majstrovstvá sveta v ľadovom 

hokeji? 
P: 2004 
R: 2002 

S: 2000 
 

5. Ako sa volá najznámejšia slo-
venská tenistka? 

T: Dominika Cibulková 

V: Jana Čepeľová 
U: Anastázia Kuzminová 

 

Kvíz II 
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6. Medzi naše najznámejšie pretekárky vo veľkom slalo-
me patrí Petra Vlhová a jej kolegyňa: 

I: Anastázia Kuzminová 
J: Veronika Velez-Zuzulová 

K: Jana Čepeľová 
 
7. Kto je náš bývalý futbalový tréner? 

E: Ján Kozák  
F: Zdeno Cíger 

G: Vladimír Vůjtek 
 
8. Kto je Martin Škrteľ? 

X: basketbalista 
Y: hokejista 

Z: futbalista 
 
9. Ako sa volá šport, kde sú rakety a pingpongová loptič-

ka? 
A: tenis 

Á: stolný tenis 
B: bedminton 
 

Kvíz II 
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10. Najlepšími klubmi sveta sú FC Barcelona a? 

B: Real Madrid 

C: Juventus Turín 

D: FC Monaco 

 

11. Na bowlingu zhadzuješ kolky. Koľko ich je? 

A: 10 

B: 8 

C: 5 

 

12. Ako sa volá naša najznámejšia bežkyňa? 

V: Lucia Hrivnák Klocová 

X: Lucia Klocová 

Y: Lucia Hrivňak 

 

13. Ako sa volá náš 

hokejový bránkar? 

A: Július Hudáček 

B: Tomáš Surový  

C: Michal Sersen  

 

 

 

 

 

Zuzana Pirohová 

Kvíz II 
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O pár dní naše rady opustia ďalší deviataci. Prajeme im, 

aby sa im na stredných školách darilo a mali veľa šťastia. 

30. 6.  2017 si poslednýkrát na školský zvonček zazvonia: 

Naši deviataci 

9. A 

Patrik Badáň 

Počítačový technik 
a stand-up komedik. 

Dobré oči on veru má,  
susedom do písomky pozerá. 

 
Andrej Benko 

ITčkárom chcel by byť,  
v živote sa veľa naučiť. 

Domáce úlohy si poctivo ro-
bí 

a na futbal rád chodí. 

Jakub Beniač 

Históriu veľmi ľúbi,  
vôbec nie je skúpy. 

Je to nepochopený typ 
a tiež vášnivý politik. 

 
Barbora Bucková 

Lenivá je, rada spí,  
nezdravé jedlá si kúpi. 
tanec a mačky rada má,  

rada sa tým zabáva. 
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Diana Cígerová 

Naša Dida hanblivá je 

a miluje čítanie. 

Anime a filmy rada pozerá,  

kreslenie je pre ňu zábava. 

 

Tomáš Delinčák 

Tomáš veľký frajer je,  

avšak tepláky miluje. 

Repráky rád používa,  

hudbu v nich stále počúva. 

 

Adam Matula 

Adam veľká silák je,  

neznáša však učenie. 

Odpisuje veľmi rád,  

preto vždy sedí sám. 

 

Mária Pirohová 

Úlohy nám odpisovať dáva,  

bláznivé nápady máva. 

Hovorkyňou našej triedy je 

a tiež sa rada zasmeje. 

 
 

Lukáš Červenec 

Bicykle sú jeho hobby,  

na počítač moc nechodí. 

Učiť sa mu nechce,  

stále sa len chechce. 

 

Gabriela Hanzelová 

Kresliť ona veru vie, 

vtipy s radosťou povie. 

Elán jej nikdy nechýba,  

to je naša Gabika. 

 

Tomáš Murček 

Tomáš strašne bledý je,  

veľmi rád sa zasmeje. 

Počítač je jeho láska,  

neopísateľná láska. 

 

Martin Sokol 

Diskotéky a baby,  

to sú jeho hobby. 

Veľa rečí máva,  

často a rád spáva. 
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Matúš Vrabec             Roman Vrabec 

V angličtine vyniká,            Roman milý chalan je,           
nebaví ho matika.               futbal miluje.          

Veľký je on silák,               Počítač ho baví, 

          zabehne aj kilák.       na hodinách stále niečo vraví. 

 

                    Matej Vraštiak 

                  Ovce, traktor, koniny, 

                         to sú preňho prázdniny. 

                         V triede všetko opraví,  

                         všetkých milo pozdraví. 

9. B 

Tereza Albertová 

Dlhé vlásky, hnedé očká, 
to je naša Terezôčka. 

Rada strieľa, bomby páli, 
vzduchovka jej v ruke žiari. 

 

Miriam Dianovská 

Blondínka je najkrajšia, 

Danka vidí, smeje sa.  
Večne mladá Mima to je,  
tvrdohlavosť nezakryje.  

Andrea Čiljaková  

20 kilov, to je ona,  
chce byť stále povedomá. 

A to naša Čila je, 
rada sa vždy naštve. 

 

Nikola Ďubašáková 

Brankárka je úžasná, 

nechýba jej ani krása. 
Na FOMATe ona hráva, 
Ďuba to je, je aj známa. 



32 

Zuzana Ďuríková 

Volá sa ona Zuzana,  
chce byť pekná do rána. 

Z matiky nevie nič, 
ani priamku zakresliť.  

 

Marko Fekeč 

Marko je jednotkár veľký, 

len aby prúser nevymyslel 
dáky. 

Pod lavicou mobil skrýva, 

dobre, že tam už aj nebýva. 

 

David Kováčik 

David už je veľký, 
stále má rád dievky. 

LOLko on si zahrá rád, 
chce byť ako jeho kamarát. 

 

Klaudia Matisová 

Diskotéka jedna radosť, 

chce ňou prežiť celú mla-
dosť. 

Ale hasička je z nej tiež,  
ak ju poznáš, tak to vieš. 

 

Ján Džugan 

Neprezutý Jano chodí, 
učiteľom nervy robí. 

Neslušnosti na tričku on má, 
vonku je až do rána.  

 

Lukáš Gallo 

Gallco, to je triedny muž, 

Grznárom chce byť už. 
Mačky má veľmi rád, 
je ich veľký kamarát. 

 

 

Miroslava Kubeníková 

Dissne ona každého,  

aj jej psa malého. 
LOLko ona zahrá si,  

popri tom žuje klobásy. 

 

Adrián Mišinský 

Opica je najväčšia,  
na komáre hnevá sa. 
Pretláčanie, to je on, 

vyhrá aj nad učiteľom.  
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Nicol Ondáková 

Japonka v tele černošky,  
rada má bratove ponožky. 

Naša Nika na gympel sa chystá, 

je z nej istá medicínska 

hviezda. 

 

Vanesa Ondrejkovičová 

Vanú, to je vám veľká kočka, 
meter a pol - hádam sa ho doč-

ká. 

Jedlo a Patrik, to je šťastie 

jej, 

umelkyňa žije v nej. 

 

Jakub Szabo 

Kubko nám hry hráva, 
stery dobré dáva. 

Plávať sa on stále učí, 
jeho spolusediaca ho mučí. 

Ján Ondrejčík 

Jano, to je veľký frajer, 
má on na to ale papier. 

Rád si zahrá kolky, 
chce sa vrátiť do škôlky. 

 

Matej Plevka 

Maťo, čo v škole zle ro-

bil, 

100 poznámok si zarobil. 

S učiteľmi sa vždy len 
hádal, 

ale nikdy im nenadával. 

 

Natália Škutová 

Jej meno Naťa je, 
rada sa vždy zasmeje. 

Volejbal, to je jej hobby, 
vždy si na ňom nervy robí. 
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Antistresová omaľovánka 

Miriam Vladárová 
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Kvíz I 

             

Kvíz II 

Osemsmerovka: _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ 

Tajnička: _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _   _ _ _ _ _ _ 

 

Meno: ____________________ 

Trieda: ________ 

Riešenie úloh 

Ak chcete vyhrať zaujímavé ceny, stačí, ak vyriešite kvízy, 

osemsmerovku a tajničku, vyplníte a vystrihnete kupón na 

tejto strane a vhodíte ho do škatule pre zborovni. 

Prajeme Vám príjemnú zábavu a veľa trpezlivosti pri riešení 

úloh a držíme Vám palce pri žrebovaní!  
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Za vyjdenie tohto čísla vďačíme trpezlivej a tvorivej práci 

našich redaktoriek, ilustrátoriek a ilustrátora:  

Šéfredaktorka:  

Miriam Vladárová (8. B) 

Redakčná rada: 

Natália Beláčiková (7. B), Júlia Hüberová (5. A), Margita 

Hüberová (8. A), Lujza Pálffyová (3. A),  Zuzana Pirohová  

(7. B), Karin Vladárová (5. A), Nina Vojtová (5. B) 

Ilustrácie: 

Matej Marček (7. A), Lujza Pálffyová (3. A), Miriam Vladáro-

vá (8. B), Lea Závatzká (3. A) 

Technická podpora: 

Pani učiteľka Ľudmila Sýkorová 

Jazyková podpora:  

Pani učiteľka Petra Palubjaková 

  

Prajeme Vám  krásne, slnečné 

prázdniny plné športu, zábavy 

a oddychu.  

Tešíme sa na Vás v novom 

školskom roku. :)  

 

Redakčná rada 


