
 
MYŠLIENKA Z KNIHY ALICA V KRAJINE ZÁZRAKOV

Klobučník: „Zošalel som ?“ Alica: „Obávam sa, že áno. Si úplný blázon. 

Ale prezradím ti tajomstvo. Najlepší ľudia sú takí.“

 SÚŤAŽ ČASOPISU PRIMAŠKOLÁK

Aj v tomto školskom roku sa môžete zapojiť do súťaže vypracovaním priložených 

úloh. Na 1. strane sú úlohy len pre našich prvákov, druhá strana je určená pre žiakov 2. — 9. ročníka. 

Tak neváhajte, potrápte svoje hlavičky a vypracované úlohy vhoďte do krabice vo vestibule školy.

 

Najkratšia vzdialenosť medzi dvoma ľuďmi je úsmev. 

Mier sa začína úsmevom. (Matka Tereza) 

Keď zbadáš priateľa bez úsmevu, daruj mu ten svoj. 

Smiech a úsmev sú brány, ktorými sa dá do človeka prepašovať mnoho dobrého.  

(Christian Morgenstern) 

Úsmev je lacnejší ako elektrina a dáva viacej svetla. (Archibald Joseph Cronin) 

Úsmev je svetlo, ktoré pri pohľade do očí naznačí, že srdce je doma.  

(Louis Schmidt) 
zdroj: internet 



Deň              5. 10. 2013 

                        Počas celého týždňa sme sa mohli zapojiť do výtvarnej súťaže, 

           ktorej úlohou bolo znázorniť úsmev. V piatok nás deviataci zavolali 

hlasovať o najlepšie práce a pozvali nás na oceňovanie. 

Od prvej hodiny sa každý usmieval. Niet divu, bol Deň úsmevu. Na začiatku 

štvrtej hodiny po nás prišiel učiteľ a iš lo sa. No naša trieda trochu meškala a boli 

sme vzadu. Najprv sa vyhodnocovalo. Ocenenými boli: 1. Sofia Kormošová,  

2. Klaudia Genčurová, 3. Simona Dobrovičová, no udelili aj špeciálnu cenu pre 

triedu 1.B. Potom pustili vtipné video o smiechu. Najprv sa smialo malé batoľa, 

ktoré rozosmialo černocha. Ten zase rozosmial starého pána a ten opäť 

rozosmial pani. Nakoniec sa ešte spievali pesničky. To bol koniec programu. Po 

odchode ešte každý dostal nálepku so smailíkom. 

Branislav Stanko

 
Čo je v škole najlepšie?          Je dobré byť prvákom? 

Michael E.: Matematika.     Michael E.: Áno. 

Miška Š.: Najlepšia ja matematika.   Miška Š.: Asi áno. 

Antonka T.: Družina.     Antonka T.: Áno. 

Matúško P.: Družina, lebo sa neučíme.   Matúško P.: Áno. 

Čo na IMATRIKULÁCII sa ti najviac páčilo? 

Michael E.: Súťaženie.               

Miška Š.: Súťaže.                       

Antonka T.: Všetko.  

Matúško P.: Súťaženie. 

 

 

Slavka Triščíková

SSSlllááávvvnnnooossstttnnnééé   pppaaasssooovvvaaannniiieee         Mgr. Miriam Matisovská 

Máme tu opäť nových prvákov a zopár starších. Aby mohli ostať v našom 

kráľovstve, museli, tak ako v predošlých rokoch všetci ostatní, zdolať zopár 

prekážok. Úlohy, ktoré sme si pre nich pripravili, neboli vôbec prechádzkou 

ružovým sadom, ale naši najmenší š ikovníci si s nimi poradili bez väčšej námahy. 

Zdolávanie nebezpečných prekážok v zakliatej hore, náročné ovocné sudoku, 

písmenkové puzzle či poznávanie písmen v čarovnom lese alebo prechod hustého 

bahna v nebezpečnom močiari?  Žiaden problém ani pre jedného z nich. Odmenou 

za všetko bolo kráľovnino pasovanie za členov nášho kráľovstva. Tá im odovzdala 

aj listinu, ktorá to všetko potvrdzuje a oni to naopak potvrdili jedinečným 

odtlačkom svojho prsta. Vitajte medzi nami! 



Š r a i da k n á a Slavka Triščíková

V nedeľu 6.10.2013 sme sa všetci šarkaniády chtiví žiaci našej 

školy stretli pod Šancom. Slniečko sa na nás usmievalo, ale 

vetríku sa veľmi nechcelo. Keď sme konečne vystúpili na 

Šanec, pomaly sa zdvihol vetrík a naše šarkany vyleteli na 

oblohu. Niektoré vyššie a iné len tak pri zemi. Ako vždy, 

nechýbali ani odmeny. Ocenený bol šarkan: 

v najvyššie lietajúci:  

Alicka a Denis Korínkoví (1.B a 3.A), 

Alan a Sofia Kormošoví  (1.B a 3.A), 

v najkrajší: Marek Mašlár (1.B), 

v najväčší: Laura Drutarovská (1.A). 

Záver patril futbalu, smiechu a dobrej nálade. 

Aj v tomto školskom roku sme si pre starých rodičov pripravili príjemné 

popoludnie. Dňa 22.10.2013 sme pripravili pohostenie, zaujímavý program 

a netrpezlivo čakali na naše babky a dedkov. 

OOkkttóóbbeerr  ––  mmeessiiaacc  úúccttyy  kk  ssttaarrššíímm  

Dňa 18.10.2013 prišiel do našej školy z Bratislavy pán učiteľ Andrej Popovič.

Mal pre nás pripravenú prednášku o lese. Pustil nám film o tom, ako sa vyvíja les.

Po skončení filmu nám rozdal kartičky s obrázkami stromov a k nim sme mali priradiť obrázky

   ich listov. O lesoch a stromoch sme sa naučili veľa nového. Celá prednáška trvala až tri 

     vyučovacie hodiny, preto sa žiaci 6. - 9. ročníka veľmi potešili, že sa nemuseli učiť. 

Už teraz sa tešíme, ako si v budúcom školskom roku pripomenieme Deň stromov.

Deň stromov

Slavka Triščíková

Branislav Stanko



Časopis pripravili: S. Triščíková, B. Stanko a  p. uč. J. Ondášová.

Najradšej mám Ramu,

pripomína mi to mamu.

Rama, Rama, Ramička,

červené mám líčka,

na chlieb si ju namastím

a hostí si pohostím.

Marek Babiak

Ako ťažko je vymyslieť báseň pre Ramu,

ale čože, keď jej chcem urobiť reklamu.

Ako malý chlapec som mal na raňajky Ramu,

aj najmilšiu hračku by som vymenil za ňu.

Na rožok či na chlieb natiera mi mama.

Deti, čo je to? Predsa chutná Rama.

Jakub Tobiaš

Papuče na doma

Moje papuče na doma, to je vám veľká pohroma.

Keď si ich odvážne obujem, hneď veselo tancujem.

Zábava vám je to veľká, tancuje aj naša telka,

verte mi, pani učiteľka.

Ego nám aj do rytmu spieva,

vtedy aj pokazená mikrovlnka rýchlejšie zohrieva.

Potom príde mamka, za ňou sestra Klárka,

pridá sa aj tatino, zahrá nám na piano.

Klárka spieva mamka, tata, Ema, Ego,

poskladá si k tomu lego.

Papuča sa raduje, že celá rodina s ňou tancuje.

Keď si už veľa skáčem do skoku, bolí ma veru z toho v boku,

potom si papuče vyzujem a už len v sníčkoch ďalej tancujem.

Ema Tuptová

.
Odveká pravda 

Október je mesiac váš, 

je jedno, koľko rokov máš. 

Milí starí rodičia, hovoríme o vás, 

robíte čokoľvek, no všetko pre nás. 

Vaša obetavosť dosahuje vysoký limit, 

ste cennejší ako auto hybrid. 

 

Máte veľa starostí, ale napriek tomu 

robíte všetko, čo sa dá. 

Skladáme pre vás báseň novú, 

lebo váš život cenu má. 

Cítite lásku, aj keď máme chyby, 

sme pre vás ako pre rybu ikry. 

 

Aj keď sa každý život raz pominie, 

v nebi život stále kvitne, 

v nebi život druhýkrát ožije, 

v nebi život plynie, plynie, plynie. 

Ale v nebi ešte nie ste, 

záhady pozemského života riešte. 

Babka, dedko, ďakujem vám pekne, 

aj v starobe vám to sekne. :) 
Marko Spišak a Joachim Benedikt Šulík 

Poďakovanie
Ďakujem Vám, starí rodičia, že ma máte radi. Ďakujem Vám, 

že mi viete vyčariť úsmev na tvári. Viete ma urobiť šťastnou. Viete

ma pochopiť. Vypočujete ma, keď to najviac potrebujem. Želám

Vám, aby ste dlho žili, aby ste sa stále usmievali, a aby ste boli šťastní.

Vaša vnučka Františka Feščáková. Od mladosti k dospelosti,
z dospelosti k dospievaniu,
a potom k mladej starobe.

V starobe sa spomaľuje
chod celého života,
život telo obaľuje
tá ťažká staroba.

Je staroba naozaj ťažká?
Je to záver života?

Aj tu sa dá veľa pomôcť
úbohému ľudu sveta.

Pomôžte nám!
My mladí padáme.

Poraďte nám!
My vám vďaky vzdávame.

Filip Burgr

vytvorili žiaci 2.A a 2.B triedy
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