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 VIANOCE sú ... 

A zasa sú tu Vianoce, ten krásny, dlho očakávaný čas, keď 
žiarivými očami hľadíme na vyzdobené stromčeky, tešíme sa 
z darčekov, vône koláčov a vôbec, z celej čarovnej atmosféry 
Vianoc. My, dospelí, sa  počas Vianoc radi vraciame v spomienkach 
do svojho detstva. 

Vianoce sú časom, keď sa človek pozastaví v zhone života, nájde si viac času na svoju rodinu, 
svojich blízkych. Vianoce sú o blízkosti človeka k človeku. Vianoce sú sviatkom všetkých ľudí 
dobrej vôle. Sme k sebe lepší, milší, pozornejší. Zároveň je to čas radosti a veselosti, hojnosti 
a pohody. 

Milí naši čitatelia, priaznivci redakčná rada  vám všetkým želá :  „ Hromadu darčekov, čo srdce 
pohladia, rodinu a priateľov, čo nikdy nezradia, k bohatstvu krôčik a ku šťastiu krok, 
prajeme šťastný nový rok.“ 

K vinšovaniu sa pripája aj pán riaditeľ. No a aké by to boli Vianoce bez darčeka? Rozhodol sa 
preto, že vám pod stromček okrem vianočného pozdravu venuje aj darček. Aký?                                
No predsa kupón !!!  

                                                           Ďakujeme 

              

                                                                                    

 

                                                 Nezabudnite, kupón  
                                                                               je platný len s celým    
                                                                               časopisom. Môže   
                                                                               vám pomôcť len pri   
                                                                               ústnych odpovediach. 
                                                                               Jeho platnosť končí   
                                                                                   v marci 2011. 
                                                                               
 
 

Vianoce sú,... 
keď rozlúskneme  orechovú 
škrupinku,... 
a pod tanier si dáme z kapra 
šupinku,... 
keď na oplátky rozdáme si med, 
keď máme vieru, že je krajší 
svet... 
...keď do daru si dáme 
lásku, pohodu, 
keď sa na seba usmievame 
a máme dobrú náladu, ... 
Vianoce sú,... 
 pohladenie pre dušu... 
keď ľudia k sebe blízko sú ... 
 
Nádherné vianočné sviatky 
plné radosti, pokory 
a odpúšťania, 
veľa zdravia, šťastia                 
a spokojnosti 
v novom roku 2011  
Vám praje 
 
Mgr. Milan Bendik, riaditeľ školy 

Meno žiaka: ................................................................ 
Trieda: .......................... 
Dátum použitia kupónu: .................................... 
Predmet: ........................................ 
 
Podpis riaditeľa školy: ....................................... 

    

Babi�ka príde k doktorovi a ten jej hovorí:  
- Máte choré srdce. Nechodievajte ve�mi po schodoch.             
O rok sa mi prí�te ukáza�.  
Babi�ka o rok príde a pýta sa doktora:  
- Pán doktor, už môžem chodi� po schodoch?  
- Áno, babi�ka, môžete.  
- Chvalabohu, po odkvapovej rúre sa mi už liez� nechce.  

Sedia dve blchy na plešine a jedna sa pýta 
tej druhej:  
- Pamätáš sa? Kedysi sme sa tu hrávali na 
schováva�ku.  

Dežo ide chyta� ryby. Po dlhom �ase sa mu podarí 
chyti� zlatú rybku. Dežo zahodí rybku a vraví si:  
- Zase zlatá, kto to má stále jes�.  

U�ite�ka hovorí Jožkovi: Jožko, vysklo�uj 
mi slovo chlieb.    Kto? �o? Chlieb.                  
S kým �ím? So šunkou.                                
Komu �omu?     Mne. 

Správca jazera upozor�uje rybára, že loví na zakázanom 
mieste. Previnilec sa snaží vykrúti�:  
- Ja nelovím, ja u�ím pláva� �ervíka.  
Správca sa nedá:  
- Pokutu zaplatíte aj tak, lebo ako vidím,                        
�ervík nemá záchrannú vestu!  

Sedí holohlavý a beznohý v aute. Holohlavý 
hovorí beznohému: 

Dupni na to fáro,  nech mi veje háro:)) 

Ke� v�ielke 
nedáme pokoj,  
pustí nám švihadlo. 

Dedi�nos� je, ke� 
dcéra vyzerá ako 
otecko. 

Na hodine chémie. 
- Ak sa nám tento 
pokus nevydarí, všetci 
vyletíme do vzduchu.  
A teraz pristúpte 
bližšie!

Pýta sa Jožko pani u�ite�ky: 
- Pani u�ite�ka, je správne, 
aby som bol potrestaný za 
nie�o, �o som vôbec neurobil? 
- Nie, Jožko, vôbec nie. 
- To mám š�astie, lebo ja som 
si neurobil domácu úlohu. 

Hus domáca 
pochádza z husi 
divej, ktorú �udia 
skrotili a zjedli.
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Toto �íslo vychádza s príspevkom  
Rodi�ovského združenia                  
pri ZŠ Sídlisko II 1336               
Vranov nad Top�ou 
 
Tla�: OFSETA 
         Budovate�ská 1276 
         Vranov nad Top�ou 

Ako divé husi ! 
 

Na hodinách biológie ste sa u�ili o tom, že divé husi lietajú 
v k�dli v tvare písmena V. Zamyslime sa spolu nad tým, 
pre�o je to tak. 
Akonáhle hus zamáva svojimi krídlami, vytvorí sa 
nadnášajúci prúd pre hus, ktorá letí za �ou. V k�dli v tvare 
písmena V potom celá skupina preletí najmenej o 71% 
dlhšiu cestu, ako keby každý vták letel sám. Ke� hus opustí 
k�de� tvaru V, zrazu má pocit, ako keby ju �ahalo k zemi 
�ažké závažie a hne� sa radšej vráti k skupine. Ak sa 
vedúca hus unaví, zaradí sa na koniec k�d�a, aby si mohla 
odpo�inú�. Na jej miesto v �ele k�d�a sa posunie iná hus. 
Keby sme mali to�ko rozumu, ako divé husi, prišli by sme na 
to, že úspech závisí od spolupráce. 
Ak nejaká hus ochorie, �alšie dve s �ou oddelia z k�d�a, 
aby jej mohli poskytnú� ochranu na zemi. Zostanú s �ou do 
tej doby, kým bude schopná pokra�ova� v lete, alebo kým 
neskoná. Potom sa vydajú na cestu, aby dohnali svoj k�de�, 
alebo aby sa pripojili k inému k�d�u. 
Kiežby sme aj my boli takí obetaví, kiežby sme mali  takých 
priate�ov, ktorí v prípade núdze budú stá� pri nás. 
Nemusíme by� vedcami, aby sme sa pou�ili od týchto 
vtákov. Sta�í sa iba zastavi�,  pozorne vníma� a na�úva�. 
A práve �as Vianoc je na to ideálny. 
 Zastavme sa spolu na chví�ku, otvorme svoju myse�, svoje 
srdcia, bu�me vnímaví a chápaví .... 
                           Mgr. Andrea Sabolová 
 
 

Milí naši Bif�oškári, 
 
ani sme sa nenazdali 
a je tu �alšie �íslo 
nášho školského 
�asopisu. Tentokrát vám 
prinášame jeho viano�né 
vydanie. 
Ako sami zistíte, je plný 
vašich príspevkov. Sme 
radi, že je medzi nami 
�ím �alej, tým viac 
tých, ktorí sa podie�ajú  
na jeho obsahu. Po jeho 
pre�ítaní zistíte, že 
ve�mi aktívnymi medzi 
vami sú noví žiaci na 
druhom stupni – naši 
piataci. V�aka vám 
všetkým je �asopis 
obohatený  o tajni�ky, 
básni�ky, kresby, 
osemsmerovky, hlavolamy 
a hádanky. 
Je nám �úto, že sa 
všetky vaše príspevky do 
�asopisu nezmestili. 
Nevzdávajte sa a   píšte 
�alej. 
Blížia sa prázdniny. 
Redak�ná rada vám 
praje Vianoce plné lásky, 
pohody a pokoja. 
Oddýchnite si 
a na�erpajte energiu do 
nového roku 2011. 
 
Redak�ná rada: 
Mgr. Andrea Sabolová 
Mgr. Monika Michálková 
Mgr. Dana Gálová 
Mgr. Lýdia Világiová 
Sofia Kužmová 
So�a Servová 
Simona Ka�ureková 
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                   Vianoce v nás 
                                 Neviem, ako vy, ale ja, ke� po�ujem slovo „ Vianoce“, hne� sa mi pred o�ami     
                                 vybaví �istotou žiariaci dom, vô�a ihli�ia a kolá�ov, mamina zástera, sneh,   
                                 ktorý  vrzgoce pod nohami, strom�ek, svie�ky, tajomstvá dar�ekov, chu�        
                                 jab�k, pomaran�ov a radosti, rodinnej pohody ... 
                                 Vari žiadne sviatky v roku nevyvolávajú v �loveku to�ko rozochvenia 
a spomienok. Vari v žiadny iný de� v roku si nato�ko neuvedomujeme, že �lovek potrebuje �loveka 
a �isté nebo nad hlavou, že dar lásky a dobroty to nie sú len prázdne slová. 
Na Vianoce sa teší každý z nás. Každá rodina má svoj, dalo by sa poveda�, viano�ný „ rituál“, ktorý 
tak, �i onak vychádza zo starých tradícií a zvykov. 
Kedy asi vznikli? 
Encyklopédie hovoria, že boli ako kres�anské sviatky na pamiatku narodenia Ježiša Krista 
zavedené v 4. storo�í, miesto pohanskej slávnosti zimného slnovratu. Ale už starí Rimania, 
približne v období našich Vianoc, slávili svoje saturnálie – oslavy boha Saturna, ochrancu ro�níka. 
Symbolom tejto slávnosti sa stala jed�a. 
Vianoce menili svoju tvár tak, ako sa v rôznych historických obdobiach formoval spôsob života 
�udí a ich poh�ad na svet. Oby�aje a tradície viažuce sa k Vianociam prechádzali z pokolenia na 
pokolenie.  
Viano�ný strom�ek – bol symbolom už od starých Rimanov.                                                        
Spojenie ozdobeného strom�eka s viano�nými sviatkami zaviedol                                            
pravdepodobne Martin Luther ( prvá správa je z roku 1605 ).                                                             
Do �iech a na Slovensko táto tradícia prišla za�iatkom 19. storo�ia.  
                     Dar�eky – aj tie majú korene už v antickom Ríme.                                          
                               Dar�eky si vymie�ali priatelia, bohatí obdarúvali                                                            
                               chudobných, rodi�ia deti. 
                      �udové zvyky – každý kraj mal svoje a všetky boli pôvabné. Odlišovali   
                                viano�né dni od všedných a prinášali �u�om potešenie i zábavu. Týkali sa    
                                nielen �udí, ale aj domácich zvierat, polí, sadov, vody a oh�a. 
Napríklad  - na Štedrý de� ráno sa ovocné stromy zariekavali a oväzovali slameným povrieslom, 
aby v máji nezmrzol kvet. Gazdinky ich potreli cestom na kolá�e, aby dobre zarodili. 
Svoje dostali aj domáce zvieratá – pri štedrove�ernej ve�eri gazda odobral trochu z každého 
jedla do osobitnej nádoby. Dobytok dostal aj cesnak, aby na� „ nešli �arodejnice“. 
Uctievali sa aj živly. Vode v studni sa obetoval kúsok viano�ky, chleba alebo orecha. Úctu oh�u 
prejavili gazdiné vhodením omrviniek zo štedrove�erného stola do plame�a.  
Zvláštne �aro mali „ rituály“ Štedrého d�a pre všetkých �lenov rodiny.                                          
Na Štedrý de� ráno sa chodilo vinšova�, ale iba chlapci. Do domu nesmela                                            
prís� prvá žena – bola to bosorka. Kto chcel by� po celý rok zdravý,                                                
musel sa umy� v potoku. Pred ve�erou doniesol gazda trochu slamy                                                     
a re�az, aby rodina ostala pokope. 
Ve�era za�ínala modlitbou a vinšom. Najstarší �len rodiny,  alebo gazda dal každému na �elo 
medový krížik. K štedrej ve�eri patrili na  za�iatok oplátky s medom – ako symbol lásky. 
Nasledovala polievka – zvy�ajne kapustnica, alebo hubová, �i šošovicová. U nás na Zemplíne aj 
výborná hubová  „ ma�anka“ a neodmyslite�né „ boba�ky“. Kapor, �i iné ryby, sa na štedrove�erný 
stôl dostali u nás ove�a neskôr – v 2. polovici 19. storo�ia.                                                                
Na bohatom stole nechýbali orechovníky, makovníky, viano�ky                                                              
a iné sladké dobroty. Každý si našiel ob�úbenú dobrôtku aj                                                             
z ovocia – jab��ka, orechy, sušené slivky ...  
Po ve�eri si rodina užívala pohodu vzácnych okamihov. 
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Veštila sa budúcnos� -  z rozlúsknutých orechov, rozkrojeného jab��ka – zdravie. V nádobe 
s vodou sa púš�ala orechová škrupinka so svie�kou – ktorá veštila, kto odíde do sveta a kto 
zostane.  Z plamienka svie�ky na stole sa usudzovalo, ako bude prebieha� �alší  život 
                                rodiny. Aby bol v budúcnosti v dome dostatok všetkého, pod obrus na stole  
                                  sa schovali mince a do pe�aženky šupinky z kapra. Popri tom sa spievali   
                                    koledy, v ktorých sa okrem oslavy Božieho die�a�a, želá hospodárovi   
                                        úžitok v dome i na poli a všetkým zdravie, spokojnos�, dostatok  
                                                a rados� po celý budúci rok. V tieto dni sa oddávna otvárali   
                                                �udské srdcia a prejavovala sa láska ku všetkému tvorstvu a celej   
                                                  prírode. 
                                                 Je pekné a dobré, že sa zázrak Vianoc každým rokom opakuje, že         
                                                     sa na okamih zastavíme a pri našom štedrove�ernom stole dáme   
                                                        miesto aj �arovným tradíciám našich predkov. 
                                                                                                                   
                                                                                                   Mgr. Monika Michálková 
 
Viano�né a novoro�né vinše pre vás 
                                                                       
Nech sa staros� všetka zruší       Letí k tebe dar�ek z neba,               Zvon�eky už zvonia,  
a nech vládne pokoj v duši.           je v �om všetko, �o ti treba,             ihli�ie nám vonia, 
�o bolelo nech sa zhojí,                š�astie, pokoj, láska, neha,               svetlo svie�ok mihotavé, 
�o tešilo nech sa zdvojí.               Ježiško má rád aj teba,                     Vianoce k nám prišli práve. 
Aby boli v novom roku                  každú slznú kvapô�ku,                       Preto sviatky krásne majte, 
iba slzy š�astia v oku.                   premení ti na vlo�ku.                        v pohode ich prežívajte. 
 
 
 
 
Orechy alebo „Aby nám to pálilo“ 
 
Milí naši �itatelia, ur�ite ste si všimli, že v �ase Vianoc sa do rôznych kolá�ov a zákuskov 
pridávajú orechy. Zamyslime sa spolu nad tým, pre�o je to tak. 
Už  naše staré mamy vedeli, �o je dobré. Vždy, ke� si chceli 
niekoho ucti�, napiekli orechovník. Vo�avý kolá� plný 
vitamínov dodal telu sviežos� a vitalitu. Diev�ence verili, že 
orechy im prinesú dlhú mlados�. A nemýlili sa. 
Je nasledujúca podobnos� náhodná? Posú�te sami.                                                                        
O orechoch sa hovorí aj ako o potrave pre mozog.     
                                      Vlašský orech vyzerá ako malý mozog s �avou                                                          
                                      a pravou hemisférou. Dokonca brázdy a záhyby sú na orechu ako   
                                      na mozgovej kôre. Lie�ivý ú�inok orechov na nervy   
                                      spo�íva vo vysokom obsahu hor�íka, vápnika, fosforu,   
                                      a medi , rovnako ako vitamínov skupiny B.     
                                      Organizmu tiež poskytujú zinok, dôležitý pre �innos�                                          
imunitného systému, pre zdravé vlasy, pokožku a nechty. Možno práve orechy                                     
sú tým zázra�ným prostriedkom na pred�ženie života. 
Nasypte si preto po�as viano�ných prázdnin do misky namiesto chipsov,  vlašské orechy. 
Dobrú chu�! 
                                                                        Sofia Kužmová, IX. B 
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                           Mrkvi�ky verzus Kapusti�ky 
Bolo nepekné po�asie a slnie�ko sa chmúrilo. Za Tescom bol                                        

dom�ek, ved�a dom�eka dvor a po dvore pobehovalo 6 malých zaja�ikov spolu so svojou 
mami�kou.     Mamka zaja�ica sa rozhodla Uškovi, Chvostíkovi, Bobkovi, Bambu�ke, Gu�ke 
a Zúbkovi poveda� príbeh o malom zajkovi �apkovi. „ Kde bolo, tam bolo, vo velikánskom domisku 
býval zajko �apko,“ za�ala. „ Ten domisko bol taký obrovský, že �apko sa stratil a už ho nebolo. 
Ocitol sa na obrovitánskom poli plnom mrkvi�iek a kapusti�iek.  Papal ham – ham, jednu po druhej, 
až na�abil nie na mrkvi�ku, ale na poriadne mrkvisko. �apko nelenil, zahryzol sa do nej a v tom 
momente na pole vstúpila krá�ovná Kapusta. Povedala, že tým, že sa zahryzol do krá�ovnej Mrkvy, 
rozprúdil vojnu medzi mrkvi�kami a kapusti�kami.“ Malí zajkovia pozorne po�úvali, �o sa asi 
stane. Mamka pokra�ovala: „ �apko sa na�akal a utekal ostošes�, ale úniku nebolo.“  
Pred �apka sa postavila krá�ovná Mrkva, že jediná šanca, ako ukon�i� vojnu je, odpove� na 
otázku: „ Ktorá zelenina mu chutí viac -  mrkva �i kapusta.“ Bobko a Gu�ka dvojhlasne skríkli:            
„ Mrkvi�ka! “ „ Nie, kapusta! “ pustil sa do hádky aj Chvostík. Zúbok ju jednoducho ukon�il:  „ Mne 
chutí aj mrkvi�ka, aj kapusti�ka! “ „ A �o chutilo viac �apkovi? “ spýtala sa Bambu�ka. Mamka sa 
na �u zadívala a po chvíli povedala: „ �apkovi chutila aj mkrvi�ka aj kapusti�ka, ale žiadna vojna 
nebola, lebo sa mu to všetko iba snívalo.“ „ Joú !“ potešili sa zajkovia. 
 Rozcupotali sa po celom dvore a slnie�ko sa kone�ne za�alo usmieva� �.  
 
                                                                                                    Gabriela Kone�ná, VI.B              

7.D 
 
7. D je super trieda,                                        Na „dejáku“ pohoda tiež je,  
 u�i� sa v nej ve�mi nedá.                                ke� pán u�ite� s nami žartuje. 
�aháky si robíme,                                            A na iných predmetoch – 
u�i� sa veru neu�íme.                                      zmätok ve�ký vo všetkom.  
Ke� na písomku �ahák nemáš,                          Na prestávkach hurhaj ve�ký – 
s  pätorkou si bô�ne sadáš.                               bláznime sa, ve� ešte nie sme ve�kí. 
A potom sa na svet hneváš.                              Tak, aby ste všetci vedeli, 
Na „matike“ -  zábava ve�ká,                            akí sme my strelení. 
kri�í na nás pani u�ite�ka . 
                                                  Miriam Ivanová, VII. D 
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Vianoce                                                Sen viano�ného strom�eka 
 
Vianoce sú, ke� sme spolu,                                                               S�ali strom�ek, poviazali. 
Ke� rodina sadá k stolu.                                                                   Nemohol sa ani hnú�. 
Mamka, ocko, deti�ky,                                                                      Zajko beží popri saniach: 
dedkovia aj babi�ky.                                                                         Ahoj, strom�ek! Š�astnú pú�! 
 
Vianoce sú od Ježiška                                                                       Sane mieria do dediny, 
dal nám lásku do balí�ka.                                                                   letia z kopca ani blesk, 
Bolo jej tam dos�.                                                                            trpaslíci vykrikujú: 
Rozdelil ju spravodlivo,                      Dar�ek                                Pozor na strom! Bude tresk! 
všetkým pre rados�.  
                                                  Vianoce – sviatky krásne sú               Na trhu je trma - vrma 
Kúsok lásky zo srdie�ka        dostaneme dar�eky, sladkostí misu.       strom�ek �aká na kupca.     
ukry aj ty do balí�ka.                 Vzácny sviatok dobre poznáme,         Všimni si ma zlatovláska. 
                                             ve� sme všetci na Ježiškovom zozname.       Do junáka za�úb sa.  
                                                                                                
Simona Hardo�ová,V. C           Všetci dobrí na �om sú,               V tomto svete pre�udesnom, 
                                                   lásku svoju mu nesú.                        kde je všetko na predaj, 
                                          Štedrý ve�er �akáme,              strom�ek žiari zvláštnym �arom 

s láskou sa mu klaniame.                      Vianoce sú – malý raj. 

                                                 Branislav Bendas, V. D                       Marek Knapik, V. C 
            
Viano�né jablko                                                   Zima
                                                               
V jeden de� jesenný                         Jablko aj sladká hruška                     Zima, zima, už je tu 
jablko je na zemi.                             pohladí nám naše brušká.                    teplo nám je v kožuchu.
Pred tým než ho celé zjem,              Teším sa už na Vianoce,                      Vyberieme lyže,
poriadne ho umyjem.                         ke� ovocia bude viacej.                     už nám ich sneh líže.
Jeho chu� je zlatistá,                                                                                Z kopca rýchlo dolu, 
avšak trochu neistá.                          Ve� v nich budú vitamíny                  zdoláme tú horu.
Hryziem ho po malých sústach,         A, B, C, D i enzýmy.                           Otec vezme lopatu
dobrá š�ava mi je v ústach.               To mi treba – ve� rastiem,               a sneh lieta tu i tu.
                                                         preto všetko raz – dva zjem. 
Nazbieral som jab�k vrece,                                                                         Zima, zima už je tu                    
prehodím ho cez plece.                      Daniel Mikula, VII. C               vtá�ik pýta dobrotu.            
Na zimu sa teším teraz, 
ve� si dám z nich isto neraz.                                                                 Adriana Smo�áková, V. C
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Viera                                                 Halloweensky mesiac
Dobrá cesta je istá,                                                                Halloween už pri nás bol, 
ak veríš v Boha – Ježiša Krista.                                                radovánky priniesol. 
Najpovzbudivejšie slovo je viera,                                             Masky sa už hotovia, 
pomsta a smr� pri �om umiera.                                                nastáva �as strašenia. 
Viera – to slovo správne je, 
zlu tak  miznú nádeje.                                                                      Jeden strašiak tuná stojí, 
K pokoju sta�í viera,                                                                        druhý zasa cerí zuby 
ve�ný život z nej vyviera.                                                                 a ten tretí ten podvádza-                                
Ak veríš, dostaneš sa do raja,                                                          zamaskoval sa za zajaca. 
 budeme Ježišovi verní – ty a ja. 
Pozor, nevkro� na zlé cesty,                                Deti sa ho už neboja, 
 neroznášaj len zlé zvesti!                                    vedierka mu pod nos nosia. 
Od zlých �inov – ruky umy�,                                Nasype im kopu cukru, 
 aj do chrámu musíš chodi�.                                 na vrch pridá zdravú mrkvu.  
Náboženstvo sa ty u�, 
iná� viera bude fu�.                                             A ke� deti odídu,                                                                        
Nezabúdaj, veri� musíš,                                       zmení sa ten na vílu.                                      
lebo v mukách trest okúsiš.                                  Kým sa strašiak ligoce, 
Najstrašnejší osud v temne je,                             prídu KRÁSNE VIANOCE.  
tam miznú všetky nádeje.  
Preto dbaj na svoju VIERU,                                 Martina Vel�ková, VII.D                                                            
otvor srdce iba mieru,                                                                     
len tak dôjdeš k životnému cie�u.                                                  
               
Daniel Mikula, VII. C 
                                                                       
 
                                                 Zázra�ný �as Vianoc 
                                                                                     
Na jedli�ke šuška budí svoje sestri�ky Spolo�ne mu zaspievajme o láske a radosti, 

oprášte si chvostík, brušká, �o sa v našom, dome malom,
     dole máme krásne jasli�ky. v jeho mene rozhostí.
                                                                 
V nich si spinká die�a malé,                                                         Ježiško mali�ký radi �a máme  
skromná jeho postie�ka.                                                               k strom�eku Vianoc, 
Leží si len tak, na slame,                                                              k štedrému stolu �a pozývame. 
sen mu stráži rodinka.  
                                                                                                     Jakub Hricik, V. C 
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Medvedíky 
Bolo desa� medvedíkov.                    A o piatich medvedíkoch 
Prišiel starý medve�,                               klebety sa šíria, 
jedného z nich zobral domov,                až sa jeden napajedil 
zostalo ich devä�.                                     a  zostali štyria 
 
Bolo devä� medvedíkov,                   A zo štyroch medvedíkov, 
všetky boli bosé,                              si potom ten skraja 
a jeden z nich dostal chrípku,          išiel dobre napcha� bruško   
zostalo ich osem.                              a zostali traja.    November 
 
Bolo osem medvedíkov,                   A z troch malých medvedíkov            Prešiel nám už október, 
po schodíkoch z debien                      jeden sladko hajá                           už je pri nás november.    
jeden liezol, spadol z brány,           v tráve medzi motýlikmi                    Ráno tu je teta hmla,  
zostalo ich sedem.                              a zostali  dvaja.                             ve�er zase skoro tma. 
 
Bolo sedem medvedíkov,                      A dva malé medvedíky                  Hrdza listov na stromoch, 
jeden dostal trest,                              vravia: „ Pekný je de�.“                 krásne farbí les. 
musel zbiera� všetky kocky,               V lese stretli veveri�ku                 jablká už opadali, 
zostalo ich šes�.                                   a zostal len jeden. pozbiera� ich bež. 
 
A potom šes� medvedíkov                 Jeden malý medvedík                      �iapky, šály, rukavice, 
chcelo papa� med,                            stál pod slne�ným nebom,                pan�uchy pod nohavice. 
jedného z nich pichla v�ela,             odviedla ho jeho mamka                    Do ve�kého vetra, 
zostalo ich pä�. už tam žiaden nebol. nemôžem bez svetra.

                                            Zuzana Gdovcová, V. C       Jese� nám už kon�í, 
Legenda o lese                                                prichádza k nám zima. 

Táto legenda nám rozpráva o mužovi a žene, ktorí sa dohodli,     Tešíme sa na sneh,                                    
že pri narodení každého die�a�a zasadia strom. A tak aj urobili.            príde na Martina?                                   
Chlapcom zasadili duby, aby boli silní a diev�atám brezy, aby boli                                                     
krásne. Narodilo sa im 18 detí, a tak zasadili 18 stromov. Zo synov          Ema Ravasová, V. C                         
vyrástli silní mládenci a z diev�at devy krásne, a skromné ako tie                                                    
brezy. Mládenci sa poženili, diev�atá povydávali a pod�a príkladu                                                
svojich rodi�ov pri narodení každého die�a�a zasadili strom. Až                                                         
na jedného – Gašpara. Ten mal len jednu dcéru a pri jej narodení,                                                                 
strom nezasadil. Dcéra Ruži�ka chradla a bola stále slabšia a slabšia.                                                
Deti ostatných Gašparových súrodencov prekypovali silou, krásou a zdravím. 

Gašpar nakoniec zasadil strom aj Ruži�ke. Ruži�ka za�ala ožíva�, až nakoniec z nej 
vyrástla krásna deva. Svet a celá príroda sa tešili. Zasa�me aj my – každý aspo� jeden strom 
a naša Zem bude ma� budúcnos�.  
                                                                                                       Bianka Jakub�ová, VI.B 
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Zvierací cirkus 
 

Kone�ne som sa za�ala bali� na prázdniny k tete na Oravu. „Hurá! Cestova� budem celkom sama! 
Paráda! Môžem robi� všetko pod�a seba. „ Mama mi povedala: „S tebou sme sa dohodli na ur�itých 
pravidlách. Budeš sa u nej u�i� samostatnosti. Ona už má na to svoje metódy. Súhlasíš?” Ochotne 
som súhlasila. Len aby som už sedela vo vlaku. Mama mi ešte pod oknom vlaku stihla zakri�a�:             
„ A pre�ítaj si nápisy vo vlaku!”  
„Nenahýnajte sa z okien! Neotvárajte dvere po�as jazdy! Cestovný doklad si uschovajte.” Po 
Žilinu som si nápisy pre�ítala aj stokrát. 
Teta ma už �akala . Cestou v aute ma informovala: „Vieš, mám kocúra, psa, ka�i�ky, sliepky 
a �udných susedov. Preto u m�a platia ur�ité pravidlá. Uvidíme, ako sa postaráš o Rikyho.“ Spýtala 
som sa, kto je Riky? „ Je to pes.“ Juchú! Kone�ne sa budem stara� o psíka.  Riky nás už �akal 
pred bránou. Vôbec na m�a neštekal. Privítal ma veselým krútením chvostíka a oblízal mi ruky. 
Teta mi vysvet�ovala: „ Tuto na schodoch je kocúr Max, tam sú ka�iatka a ved�a sliepo�ky. A tam 
– divní susedia.” Bola som zvedavá: „ Pre�o divní?”  
„Ve� uvidíš sama.” 
Ráno ma zobudil„ uši trhajúci” koncert. To ur�ite nie je Slovenský                                      
Filharmonický orchester. Vysko�ila som z postele a utekala k oknu.                                                    
To, �o som uvidela po�ula, by neprekonal ani cirkus Humberto. Ka�ky gágali,                              
sliepky kotkodákali, kocúr Max sa ježil a všetko zaklincoval Riky – dirigent celého tohto chaosu. 
A ja že má, ís� nak�mi� túto divokú „chásku“?! 
Posme�ovala som samu seba – Májka , musíš, ve� si sa na to tešila!  
Dokážeš to! 
                         Nadýchla som sa a hrdinsky – plná asertivity a pokojnej energie ako vraví Caesar   
                         Milan – som vstúpila na bojové pole. Po chvíli sa mi podarilo ten cirkus zvládnu�,   
                         a ke� sa celá táto „cháska“ vrhla na „ žrádlo “ – nastalo ticho. Mohla som sa ís�   
                         nara�ajkova� aj ja. Na dedine to takto chodí - najprv zvieratá, potom gazdiná. 
                         Nestihla som prehltnú� ani prvé sústo, ke� ma priam katapultoval zo stoli�ky   
                         príšerný krik a po �om za�ali ka�ky gagota�, sliepky kotkodáka�. Max lietal ako 
vystrelený a celé to zaklincoval Riky, ktorý sa v tej chvíli premenil na „ baskervilla “. 
Vtom vletela do kuchyne suseda takou rýchlos�ou, že som sa obzerala po metle, na ktorej 
priletela. A už aj spustila: „ Váš kocúr mi zjedol praženicu, ka�ky sa kúpu v mojej vani, sliepky mi 
rozhrabali hriadky a Riky mi roztrhal papu�e! “ Letela som von, aby som sa bránila �alšej skaze a 
susedinmu infarktu.  Ako sa dostali k susede - vírilo mi hlavou. Odpove� sa mi hne� naskytla. 
V plote bola diera ako v ozónovej vrstve. 
 Celé dopoludnie som strávila úpravou hriadok, umývaním kúpe�ne a teta utekala do obchodu kúpi� 
susede nové papu�e. „ No nie je tá suseda divná? “ spýtala sa teta. Suseda? Preblesklo mi mys�ou.                         
A �o tá diera v plote? 

Mária Hricová, VI.B 
 
„ Láska je ako snehová vlo�ka. Ke� si myslíš, že ju pevne držíš- roztopí sa.“ 
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Do �ižmi�iek sladkos� dáva, plné vrece odmien máva.
Dobrým de�om cukríky, neposlušným uhlíky.   

                                                                                                          
                                                                       
                                                                                              

 

Pekný dar�ek pod ním leží,                                                        Na kraj lesa, na kraj hory 
k�de� detí hne� tam beží.                                                     velikánsky panák stojí. 
Po�as Vianoc krásne žiari,                                                         Nos má z mrkvy, v ruke drúk. 
prekvapenie máš na tvári.                                                          To je silák, ako buk! 
 

                                                     Letia, letia hviezdy biele 
                                                     ako z �ipiek tkané celé. 
                                                     Plno ich je na stráni. 
                                                     Chytíš – voda na dlani. 
 

Po�as mrazu hrdo stojí,                                        Lesklý obal sladkos� zdobí,                                                   
tepla sa však ve�mi bojí.                                        na strom�eku šuchot robí.                                                         
Miesto nosa mrkvi�ku,                                          Zboka nabok sa tam kýva, 
zo snehu má hlavi�ku.                                           plno bruško po nej býva. 

 
Trošku medu, trošku múky,                                                                        Sám nemá rád Vianoce, 
šikovné má mamka ruky.                                                                             vo vani sa ��apoce.  
Spraví zvon�ek, koní�ka,                                                                           Márne kri�í, márne volá 
ba i macka bez tri�ka.                                                                               nepo�u� ho, to je smola. 
 
�akujem, že ste si to pre�ítali, dúfam, že vás aspo� niektoré zaujali. 
                                           
  MENÁ V SKRÝVA�KÁCH                                    
                               V �ase viano�ných prázdnin majú mnohí z nás meniny. Skúste    
                                       nájs� v nasledujúcich vetách krstné mená oslávencov. 
                                         
                                                          PRIŠIEL SEM EŠTE FANKLUB SÚPERA.  
                                                          VE�KÁ PRIEHRADA MALA MÁLO VODY. 
                                                          IDEME TAM, KADE LANOVKA PREMÁVA� NEMÔŽE.  
                                                          KÚPILI SME DOS� PALIVA NA ZIMU.  
                                                          MÔJ SYN DÁ VIDEOKAZETU DO PREHRÁVA�A. 
                                                                                
                                                                                      VIKTÓRIA SABOLOVÁ, V. D 
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1.Na nasledujúcich obrázkoch nájdite šes� rozdielov.   
                                                            
 

2. Každý z nasledujúcich              
                                                                                    obrázkov rozde�te na štyri  
                                                              rovnaké �asti. 
                                                                                       
                                                                                                     
                                                              A 
 
     
 
 
 
 
3.  Dokážete spoji� týchto 9 bodov štyrmi rovnými    B                     
   �iarami tak, aby ste nezdvihli pero z papiera? 
                                                                          
                                                                                       4. Potrápte si hlavi�ky 
 
 
 5. Dop�te tajni�ku 

  
 

 

 

 
 

 Otázky:                                                    6. Šípkami utvorte z daných pojmov trojice:                    
1. Silný vietor                                                   K. Kolumbus         Sev. pól           1909           
2. Postava zo snehu                                           M. Polo                Ázia                18. stor. 
3. V zime sa deti ohadzujú                                J. Cook                Juž. pól           1492 
4. Zimný mesiac                                                R. Peary               Amerika          13. stor. 
5. Náradie, ktorým odhadzujeme sneh              R. Amundsen       Austrália         1911 
6. V zime nám ohrejú ruky 
7. Voda je v zime premenená na                        Bianka Jakub�ová, VI. B 
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7.Vieš, �o som? 
Štyri rohy, nemá nohy,                                                          Ve�ká gu�a, nemá o�i,                                                 
po svete �a aj tak vodí.                                                         cez de�, v noci, vždy sa to�í. 

 
 

8.Dopl�ova�ka - v dopl�ova�ke nájdeš názov d�a, ktorý oslavujeme 24. decembra.
                                            4.                                    

 1. 
 
                                    
                                   3. 
2.                                 
                                   
 
                                        
                    

                                                                 
                                                              5.                                                  7. 
   6.                                   
      
 
 
 
 
        
 
9.  Zakrúžkujte balónik, ktorý ako jediný má šancu dosta� sa z bludiska.                              
                                                                                             
                                                                                            
                                                                                            
                                                     Cie�  
 
                                                                              
                                                               
                                                           
                                                              Mali�ký anjelik v okne stál 
                                                              a krásne Vianoce všetkým �u�om prial. 
                                                                                             Aby v novom roku zdravie, 
                                                                                             š�astie, lásku mali 
                                                                                             a stále sa na seba usmievali. 
 
                                                                           Nikola Ihnátová, V. C 
 
 
 
 

1.             
2.               
3.           

                

 

                5. 

            6.  

7.                   
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10. OSEMSMEROVKA- ZVIERATKÁ 
 
Chcete si vyskúša�, ako ovládate anglické názvy zvierat? 
Nájdite anglické názvy zvierat, ktoré sú  na obrázkoch,                                                                  
k nim pridajte:  dog, cat, horse, wolf, crocodile,                        
penguin, shark, zebra,fox. 
Obrázky si potom môžete vyfarbi�. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DRAW A __ __ __ __ __ __. 

 
                                       
                                                                       Viktória Sabolová, V. D 
 

11. Sudoku 
                           

Za�iato�níci                                           Mierne pokro�ilí

- náro�nos�:                                                               - náro�nos�: 

P C R O C O D I L E M O N K E Y 

E P F S S H A R K C C A T T H M 

N I O S N A K E P O W F L I O O 

G G X R A B B I T W O I I G R U 

U D O G I Z E B R A L S O E S S 

I D E S P I D E R R F H N R E E 

N E L E P H A N T G I R A F F E 

3   8 7  1   
 2  5   8  9 
 7 8 2    6  
  3 7 6    5 
8  9    7  3 
1    3 4 6   
 8    1 4 3  
4  5   7  9  
  6  9 2   1 

  2   4 5   
 6    5  7  
4    7 8   3 
2 7 1       
  8    2   
      7 1 9 
5   8 3    2  

 4  2    6  
  6 1   8   
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Ve�mi nás teší, že projekt E- learning – škola budúcnosti úspešne napreduje. U�itelia 
nap��ajú s�uby, ktoré na konci minulého školského roka dali vám, svojim žiakom - vyu�ova� inak - 
pomocou portálu Class Server. Sme ve�mi radi, že  nová po�íta�ová u�eb�a zažíva nápor tried, 
ktoré sa v nej striedajú na rôznych vyu�ovacích hodinách, a že vyu�ovanie po novom sa pá�i aj 
vám. Svoje postrehy z nového spôsobu vyu�ovania ste zaujímavo opísali slovom. Dnes vám 
ponúkame len jeden príspevok, pretože všetky  vaše príspevky uverejni� nemôžeme, ale vy si ich 
môžete nájs� na webovej stránke školy:  www.zssidlisko2vt.edu.sk. Ponúkame vám aj fotografie 
z vyu�ovacích hodín v novej multimediálnej u�ebni. 

Ešte jedno upozornenie: Vaše názory na pokra�ovanie projektu nás zaujímajú aj na�alej, 
preto ich píšte a posielajte na e-mailovu adresu: projekty.sidlisko2@gmail.com 
 
                               Mgr. Helena Kajlová, zástupky�a riadite�a školy 
 
E – learning – škola budúcnosti 
 

V našej škole, v jej vyše tridsa�ro�nej histórii, nie�o také,  ako  vyu�ovanie cez internet  
ešte nebolo. Slovo „ E – learning “ znamená vo vo�nom preklade „ elektronické vzdelávanie “. 
V�aka tomu, že sa do tohto projektu škola  zapojila, získala prostriedky  na novú po�íta�ovú 
u�eb�u a v nej nové notebooky, interaktívne tabule a u�ebné pomôcky na „elektronické 
vzdelávanie “.  
     Všetko ešte nie je pod�a úplných plánov, ale vidno, že projekt hýbe školou. U�itelia si 
zvykajú na používanie týchto moderných techník.  
Žiaci si najviac pochva�ujú to, že na vyhradených hodinách ich u�itelia zavedú do novej 
po�íta�ovej u�ebne. Cie�om takýchto odlišných hodín je získa� informácie z internetu a zárove� 
nau�i� žiakov pracova� s internetom. Každý jeden žiak tiež dostal heslo k svojím testom na 
internetovej stránke školy „ www.zssidlisko2vt.edu.sk“, ktoré im tam posielajú u�itelia.  
Ve�a projektov od žiakov už nie je na výkrese, ale na USB k�ú�i v podobe prezentácie v programe 
Microsoft  Power Point. U�itelia sa tiež snažia vysvetli� nové u�ivo pomocou takejto prezentácie, 
kde je celá u�ebná látka podrobne rozpísaná a doplnená obrázkami. Do triedy sa môže prinies� 
notebook a dataprojektor. Takýto spôsob u�enia sa môže využíva� takmer na všetkých 
vyu�ovacích hodinách.  

Dúfame,  že naša škola bude patri� medzi najlepšie školy v okrese Vranova nad Top�ou 
ešte dlhé roky a my využijeme príležitos�, ako sa zlepšova�.  
                                                                        Juliána Bednárová,  VIII.B 
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Blíži sa �as Vianoc, kedy sa navzájom obdarúvame dar�ekmi. 
�o môže škola a jej u�itelia dosta� od svojich žiakov viac, ako žiakmi dosiahnuté 
úspechy?                                                       
 
Mladý záchranár CO – obvodové kolo  
- 3. miesto 
- družstvo v zložení: Martina Durová ( IX. A),                                                                       
Martin Geci- Borov ( IX. A ),  Vladimír Balber�ák ( IX. B )                                                                                      
Veronika Pirogová ( IX. B )  
                                                                         
                                                                      Cezpo�ný beh - obvodové kolo - 1. miesto 
                                                                        Družstvo v zložení: Veronika Ma�ašová ( IX. B ),                             
                                                                                                       Kristína Va�ová ( VIII. C )                                
                                                                                                       a Petra Dem�áková (IX.  C). 
                                          -  3. miesto v kategórií jednotlivcov - Veronika    
                                                                            Ma�ašová. 
 
 
 
 
 
 
 
Technická olympiáda – obvodové kolo                                                                                         

       

- 3. miesto – Jakub Macko ( VII. D),  
  5. miesto – František Majirský ( VII. A ). 
- v kategórií družstiev: 4. miesto – Tomáš Sabo  a Jakub Hájnik ( obaja  z VIII. C ).                                             

 

                                 
                                                                         Rozprávka 2010  
                                              – obvodové kolo 
 

1. miesto -   
Barbora Hudáková (V. A) 
2. miesto - 
Kristína Medvecová ( V. B) 
 

Všetkým �akujeme a srde�ne blahoželáme!                            
                                  Andrea Sabolová, zástupky�a riadite�a školy 

„ Úspech je die�a�om 
dvoch rodi�ov – vytrvalosti 

a presnosti.“ 
              O. S. Marden 
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        „ �as dospievania – �as premien“          Medzinárodný de� školských                  

knižníc – celoškolská akcia 
       -beseda pre diev�atá 6. ro�níka                                venovaná spisovate�om a knihám.  

 venovaná problematike telesného                                                                                  
a duševného vývoja.    
                                         

              „ Na skle ma�ované“ -                    De� jab�k – de� venovaný aktivitám na   
                    muzikálový recitál pre žiakov                 zamyslenie sa nad tým, ako sa každý z nás   
                    II. stup�a.                                             stará o svoje zdravie. 
                                    
          „EKO DE�“ -  netradi�né sú�aže                               Vlastivedné múzeum 
             a disciplíny v prírode pre 5. ro�ník,                                Hanušovce n/Top�ou 
             žiaci 8. ro�níka navštívili skládku                                    -exkurzia pre žiakov 
             odpadu a �isti�ku odpadových vôd                                    5. ro�níka zameraná na 
             v závode Chemko Strážske.                                              získanie poznatkov regionálneho   
                                                                                                     charakteru. 
 
          Archív Vranov nad Top�ou                    Komparo – testovanie žiakov       

-  navštívili ho piataci za ú�elom                                   9. ro�níka z jazyka slovenského                                 
        upevnenia vedomostí  o archivácií dokumentov.                 a matematiky. 
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Milí Bif�oškári, ur�ite ste si všimli, že od septembra sú medzi nami nové tváre. Konkrétne máme 
na mysli pani u�ite�ku Miroslavu Hrehovú, pani u�ite�ku Máriu Vojtkovú a pána u�ite�a 
Alexandra Komana.                                                                                                                  
Zvedavos� je typická �udská vlastnos�, preto nám nedalo, aby sme ich  za vás, trocha                          
„ nevyspovedali.“ Ponúkame vám ich odpovede na naše zvedavé otázky.                                                
                   Mohli by ste nám prezradi� nie�o zo svojho súkromia?                                          
p. u�. Hrehová                                                                                           
Mám 25 rokov, narodila som sa v Michalovciach. V sú�asnosti bývam s rodi�mi                             
a bratom v  Nižnom Hrabovci. Vo�ný �as rada trávim s priate�mi, rodinou a so                               
psíkom. Rada �ítam knihy, cestujem a  športujem – hrám tenis a lyžujem.                                            
p. u�. Vojtková                                                                                         
Mám 27 rokov, som slobodná, mám dve staršie sestry a pochádzam z Tovarného. V lete rada vo 
svojom vo�nom �ase bicyklujem, plávam, v zime skôr pozerám televíziu.                                              
p. u�. Koman                                                                                          
Bývam s rodinou v Nižnom Hrabovci. Manželka pracuje v školstve. Mám 2 dospelých synov. Jeden 
pracuje ako informatik v Bratislave, druhý je študentom Ekonomickej univerzity v Bratislave.            
                    �o pre vás znamenajú Vianoce? 
p. u�. Hrehová                                                                                 
Možno to vyznie ako fráza, ale Vianoce sú v mojej mysli hlboko zakorenené ako                           
sviatky pokoja a radosti. V tomto �ase sa navzájom navštevujeme a sme si bližší.                          
p. u�. Vojtková                                                                                     
Vianoce  sú sviatkom radosti a pokoja. Pre m�a predstavujú najkrajší sviatok                                 
roka. Aj ja som sa od detstva tešila na dar�eky, ale aj na to, ke� je všade pokoj,                            
ticho a rodinná pohoda.                                                                                                                        
p. u�. Koman                                                                                             
Vianoce pre m�a znamenajú najkrajšie sviatky v roku, hlavne ak je ve�a snehu a rodina je spolu.                    
                    �o u vás nesmie chýba� po�as Vianoc?                                         
p. u�. Hrehová                                                                                     
Nako�ko sú pre m�a Vianoce oslavou narodenia Ježiška, neviem si ich predstavi� bez polno�nej 
omše. �alej ich �aro dotvára krásne vyzdobený viano�ný strom�ek, spolo�ná slávnostná ve�era                 
a samozrejme aj dar�eky, ktoré potešia v každom veku.                                                                        
p. u�. Vojtková                                                                                   
Po�as Vianoc u nás nesmú chýba� tradi�né viano�né jedlá ako kapustnica, ryba, oplátky, med. 
Tiež nesmie chýba� výzdoba celého domu a samozrejme aj viano�ný strom�ek.                            
p. u�. Koman                                                                                       
Viano�ný strom�ek a atmosféra, tradi�né viano�né jedlá a rodinná pohoda.  
                  Aký dar�ek by vám spravil najvä�šiu rados� pod strom�ekom? 
p. u�. Hrehová 
Najvä�šiu rados� mi pripravia moji žiaci, ak budú na�alej takí usilovní ako doteraz.                    
p. u�. Vojtková                                                                                       
Ke�že polovica mojej rodiny žije v zahrani�í, najvä�šiu rados� by mi urobilo to, keby sme sa celá 
rodina stretli a prežili sviato�né dni spolu v zdraví a v pokoji.                                                         
p. u�. Koman  - Každý dar�ek, ktorý je darovaný od srdca ma vždy poteší. Privítal by som 
náradie do dielne a záhradky, nako�ko rád pracujem v záhradke a okolo domu.                                       
                                                                                                                         
                                                              S. Servová a S. Ka�ureková, VIII. B 



 VIANOCE sú ... 

A zasa sú tu Vianoce, ten krásny, dlho očakávaný čas, keď 
žiarivými očami hľadíme na vyzdobené stromčeky, tešíme sa 
z darčekov, vône koláčov a vôbec, z celej čarovnej atmosféry 
Vianoc. My, dospelí, sa  počas Vianoc radi vraciame v spomienkach 
do svojho detstva. 

Vianoce sú časom, keď sa človek pozastaví v zhone života, nájde si viac času na svoju rodinu, 
svojich blízkych. Vianoce sú o blízkosti človeka k človeku. Vianoce sú sviatkom všetkých ľudí 
dobrej vôle. Sme k sebe lepší, milší, pozornejší. Zároveň je to čas radosti a veselosti, hojnosti 
a pohody. 

Milí naši čitatelia, priaznivci redakčná rada  vám všetkým želá :  „ Hromadu darčekov, čo srdce 
pohladia, rodinu a priateľov, čo nikdy nezradia, k bohatstvu krôčik a ku šťastiu krok, 
prajeme šťastný nový rok.“ 

K vinšovaniu sa pripája aj pán riaditeľ. No a aké by to boli Vianoce bez darčeka? Rozhodol sa 
preto, že vám pod stromček okrem vianočného pozdravu venuje aj darček. Aký?                                
No predsa kupón !!!  

                                                           Ďakujeme 

              

                                                                                    

 

                                                 Nezabudnite, kupón  
                                                                               je platný len s celým    
                                                                               časopisom. Môže   
                                                                               vám pomôcť len pri   
                                                                               ústnych odpovediach. 
                                                                               Jeho platnosť končí   
                                                                                   v marci 2011. 
                                                                               
 
 

Vianoce sú,... 
keď rozlúskneme  orechovú 
škrupinku,... 
a pod tanier si dáme z kapra 
šupinku,... 
keď na oplátky rozdáme si med, 
keď máme vieru, že je krajší 
svet... 
...keď do daru si dáme 
lásku, pohodu, 
keď sa na seba usmievame 
a máme dobrú náladu, ... 
Vianoce sú,... 
 pohladenie pre dušu... 
keď ľudia k sebe blízko sú ... 
 
Nádherné vianočné sviatky 
plné radosti, pokory 
a odpúšťania, 
veľa zdravia, šťastia                 
a spokojnosti 
v novom roku 2011  
Vám praje 
 
Mgr. Milan Bendik, riaditeľ školy 

Meno žiaka: ................................................................ 
Trieda: .......................... 
Dátum použitia kupónu: .................................... 
Predmet: ........................................ 
 
Podpis riaditeľa školy: ....................................... 

    

Babi�ka príde k doktorovi a ten jej hovorí:  
- Máte choré srdce. Nechodievajte ve�mi po schodoch.             
O rok sa mi prí�te ukáza�.  
Babi�ka o rok príde a pýta sa doktora:  
- Pán doktor, už môžem chodi� po schodoch?  
- Áno, babi�ka, môžete.  
- Chvalabohu, po odkvapovej rúre sa mi už liez� nechce.  

Sedia dve blchy na plešine a jedna sa pýta 
tej druhej:  
- Pamätáš sa? Kedysi sme sa tu hrávali na 
schováva�ku.  

Dežo ide chyta� ryby. Po dlhom �ase sa mu podarí 
chyti� zlatú rybku. Dežo zahodí rybku a vraví si:  
- Zase zlatá, kto to má stále jes�.  

U�ite�ka hovorí Jožkovi: Jožko, vysklo�uj 
mi slovo chlieb.    Kto? �o? Chlieb.                  
S kým �ím? So šunkou.                                
Komu �omu?     Mne. 

Správca jazera upozor�uje rybára, že loví na zakázanom 
mieste. Previnilec sa snaží vykrúti�:  
- Ja nelovím, ja u�ím pláva� �ervíka.  
Správca sa nedá:  
- Pokutu zaplatíte aj tak, lebo ako vidím,                        
�ervík nemá záchrannú vestu!  

Sedí holohlavý a beznohý v aute. Holohlavý 
hovorí beznohému: 

Dupni na to fáro,  nech mi veje háro:)) 

Ke� v�ielke 
nedáme pokoj,  
pustí nám švihadlo. 

Dedi�nos� je, ke� 
dcéra vyzerá ako 
otecko. 

Na hodine chémie. 
- Ak sa nám tento 
pokus nevydarí, všetci 
vyletíme do vzduchu.  
A teraz pristúpte 
bližšie!

Pýta sa Jožko pani u�ite�ky: 
- Pani u�ite�ka, je správne, 
aby som bol potrestaný za 
nie�o, �o som vôbec neurobil? 
- Nie, Jožko, vôbec nie. 
- To mám š�astie, lebo ja som 
si neurobil domácu úlohu. 

Hus domáca 
pochádza z husi 
divej, ktorú �udia 
skrotili a zjedli.



                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
 
 
                                         
                                           

M. Matiová, VII. A     A. Sidorová, V. C 

K. Beréšová, V. C 
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