
                                                                       
Ž: Ko¾ko máte rokov?
U: Mám 26 rokov.
Ž: Ako dlho uèíte geografiu a telesnú výchovu?
U: Teraz je to druhý rok.
Ž: Tešili ste sa na svadbu?
U: Teším sa na každý nový deò, lebo stále donesie nieèo nové.
Ž: Máte nejaké zá¾uby? 
U: Áno, som závislý na Simpsonovcoch a na futbale.
Ž: Máte doma zvieratko?
U: Áno, psa, volá sa Sony. Keï bude ma� deti, jedno sa bude vola� Play a druhé 
Station. A tak budem ma� doma Sony Playstation. 
Ž: Aká je vaša ob¾úbená farba?
U: Mám rád všetky farby, okrem ružovej, ak ju má obleèenú chlap. 
Ž: Keï ste boli malý, èím ste chceli by�?
U: Stále som chcel by� uèite¾om.
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Ïakujeme za rozhovor!

Hádanky 
Štípe v noci, cez deò tiež, nikde pred ním
nujdeš. Èo je to? 
Zdobí okná hneï a zaraz, klzisko má z mláky naraz. Èo je to?    
                                                                                                   TEREZKA

Svieti, ale nehreje. Èo je to?                                                         PATRIK
 

Nepýši sa podvozkami, ani vrtu¾ou, lieta však až k oblakom. Na súši to 
nezastane, iba na vode. Èo je to?                                              BRANKO

Vtipné (ne)podarky
Na hodine náboženstva: "Èlovek je tvor, 
ktorý myslí, má slobodnú vô¾u..."  
Zozadu sa ozve: "Èlovek je tvor, ktorý 
má rád rezankovú polievku.”

 - Prosím si zagombièkovanú gombièku!

 - Neandertálec nevedel, že zvieratá sa 
dajú pestova� aj doma. 

 - Mikuláš: "A ty sa ako voláš?"
   “ŠakSašaNe?"
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                      Plavba našej archy do Betlehema
                 Prázdno je, Bože, chýbaš nám... Zem je pustá a prázdna, kým v
                 nej nie je Tvoje svetlo. Pravé svetlo,  ktoré osvecuje všetkých prišlo      

na svet, ale mnohí ho nespoznali. Od èias Noema až doteraz mnoho 
¾udí nespoznalo Tvoju nenápadnú prítomnos� medzi nami. 
Zvieratá i celá príroda pozná svojho Pána  všetko to èaká na Teba, 
že im dáš pokrm v pravý èas a že sa o nich postaráš. Každé z nich 
plní tvoju vô¾u  vôl pozná svojho gazdu a usilovne mu slúži, osol 
hoci toho ve¾a nevie, nasleduje Pánov hlas a uèí sa od neho, koza je 
oh¾aduplná, aby nikomu neublížila, oveèky držia spolu ako jedna 
rodina, kôò poslúcha svojho jazdca, aby dosiahol cie¾ cesty, zajac 
nachádza odvahu bojova� za to, èo je správne, líška h¾adá pravú 
múdros�, húsky sú príkladom poriadku, kohút sa nevystatuje, ale 
vie oceni� dobro, ktoré je v iných, pes je verný, maèka v¾údna a 
milá ku každému, s kým sa stretne, škreèok je tu pre potešenie 
svojmu pánovi... .
      Za dní Noema mnohí neèakane stratili život, lebo si nevážili 
Darcu života; v Betleheme si Ho nevšimol skoro nik. Skoro... Vždy 
bolo a je nieko¾ko Noemov, ktorí �a poznajú a pripravia Ti miesto, 
hoci vedia, že budú iným pripada� èudne ako Noe a hoci vedia, že 
ich srdce je jednoduché a možno aj trocha špinavé ako mašta¾ v 
Betleheme. Tešíme sa, že prichádzaš aj do našich chudobných 
srdieèok, ktoré sme sa snažili oèisti� a pripravi� na Tvoj príchod. 
Príï, Pane, a buï aj naším EMANUELOM.
 Buï Boh s nami a Bohom v nás. Príï!             Mgr. MargitaNováková

                                                                        
Martin Ho¾ko



Mikuláš v škole
     V pondelok bolo Mikuláša. Ve¾mi sme sa na 
ten deò tešili. Uèili sme sa iba prvé tri hodiny. 
Medzitým Mikuláš rozdával darèeky v iných 
triedach. Keï prišiel k nám, rozprávali sme sa, 
èi bol každý celý rok dobrý. Potom sme  mu 
dali rozprávku, ktorú sme vytvorili. Aj on bol k 
nám ve¾mi štedrý ako každý rok. Priniesol 
nám slúchadlá, ktoré používame na informatike, CD  a tiež nálepky.
Spoloène s 5.A a 6.A sme si na záver pozreli film.  Timea So¾árová, Miška Koneèná

Vianoèná poh¾adnica
     Vianoce sú sviatkami, kedy si odovzdávame srdeèné a milé slová s 
prianím všetkého dobrého.  Aj naši žiaci nám  predviedli svoju 
šikovnos� v tvorení vianoèných poh¾adníc. Zo všetkých, ktoré vyrobili, 
sme si urobili výstavku a nakoniec ohodnotili tie najkrajšie a najlepšie 
nápady. Medzi naše tvorivé rúèky patria:
1. Lucka Sirotòáková, 4.A
2. Kristínka Antolová, 1.A
3. Z. Semanèíková, 3.A
4. Nikola Urdzíková, 6.A 
5. Miška Figurová, 2.A
6. Sebastián Pribol, 3.A
7. Štefan Talaroviè, 5.A

     Jedného dòa, keï sa malý Miško zobudil, pozrel sa von cez okno a 
bol sklamaný. Pomyslel si: "Aké to budú Vianoce, keï už zajtra bude 
Štedrý deò a ešte nesnežilo?" Odišiel za mamkou a pýta sa jej: "Mami, 
kedy bude sneži�?" Mamka mu odvetila: "Neviem, ale ak chceš, 
môžeme zasypa� celý dvor bielymi papierikmi."

Smutný Miško sa vydal k prasiatku do stodoly. Sadol si na seno, 
prasiatko pribehlo k nemu a rozmýš¾ali, ako zahna� slnieèko a prinies� 
sneh. Odrazu dostal Miško nápad. Vyšli s prasiatkom von k malému 
rybníèku a tam prasiatku vysvetlil, èo chystá. Vzal mamkin hrniec a 
nabral vodu z rybníèka, kde sa odrážalo slnko. "Rýchlo, prasiatko, 
ponáh¾aj sa!" povedal Miško prasiatku. 
Keï prišli domov, mamka zaviezla Miška autom k babièke. Tá mala 
ve¾mi ve¾a snehu a chcela ho dosta� preè. "Aj tak chodí babièka na 
Štedrý deò k nám, " pomyslel si Miško. Prešiel k jej rybníèku a vylial tam 
vodu z hrnca. Nabral si doò novú, v ktorej sa odrážali snehové vloèky a 
odišiel domov. Doma vodu vylial do rybníèka a zaèalo krásne sneži�. 

Ocinko a mamièka k nemu pribehli a vypytovali sa, ako to urobil.
                 Miško sa iba usmieval : "Ja ani sám neviem." A tak boli
                                         Vianoce krásne a biele.   
                                                            Z knihy Miškina hlava (Miška Koneèná)

O r. Luck i o ò kováb a S r t á

FLL- First Lego Liga alebo Prvá Lego Liga - Košice
     Dòa 12. novembra  sa žiaci z krúžku FLL prvý krát zúèastnili tejto 
sú�aže. Podmienky na prípravu boli skoro bojové. Robotickú 
stavebnicu, z ktorej poskladali a naprogramovali svojho robota dostali 
len mesiac pred sú�ažou, no napriek tomu dokázali obsadi� krásne 
umiestnenie. V kategórii Team work sa umiestnili na prvom mieste a v
   celkovom hodnotení skonèili na osmom mieste z 13. Zúèastnených
          tímov. Sú�ažilo sa ešte v týchto kategóriach:

                 Robot game - sily si merali dva oproti sebe
              naprogramované roboty, ktoré plnili na ihrisku 
             rôzne úlohy, za ktoré zbierli body. Robot dizajn -

hodnotil sa nielen vzh¾ad, ale aj funkcie 
robota. Prezentácia výskumnéh projektu - 
náš team si zvolil tému èinnos� svalu, keïže 
tento rok bola sú�až orientovaná na 
biomedicínu. Svoj výskumný projek sme 
konzultovali aj s odborníkmi z praxe a 
prezentovali ho nie len pred rozhodcami 

PS: Boli sme aj v 
TV. Pozrite si nás 

na http://video.markiza.sk/archiv-tv-markiza/prve-
televizne-noviny/49403 

Team Primaškolák

 - príspevok è.10

 Vydarené Vianoce
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