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ÚVODNÍK 

   

    
V školskom roku 2013/2014 sa Vám prihovárame prostredníctvom nášho 

školského časopisu Pod lavicou, ktorý vychádza po štvrtýkrát. 

Školský časopis Pod lavicou Vám prináša  zaujímavosti o aktivitách našich žiakov 

na 1. aj 2. stupni ZŠ. Sú to zaujímavosti zo života našej školy  i našich krúžkov. 

Ponúka Vám niečo z tvorby  žiakov v škole i školskom klube, informácie zo sveta 

hudby i relax. Je to časopis o Vás  -  pre Vás. 

 

 

Redakčná rada časopisu Pod lavicou želá všetkým žiakom, učiteľom aj ostatným 

zamestnancom školy k blížiacim  sa vianočným sviatkom veľa zdravia, šťastia , 

pokoja a oddychu v kruhu najbližších a svojich priateľov. 

 

Do Nového roka Vám prajeme, aby ste vykročili tou správnou nohou, nech sa Vám 

darí po celý ďalší rok  2014. 
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Beseda so smiechológom 

 
Druháci zažili 25. októbra hodinu plnú smiechu. Túto „terapiu smiechom“ mal na 

svedomí pán Ľubor Foltán, otecko Markétky, žiačky našej školy. Originálnou, 

zábavnou a pútavou formou rozosmial celú triedu. Využil pritom veľmi netradičné 

pomôcky, ako napríklad: vysávačové hadice z detských hračkárskych vysávačov – 

tie sa krútením rozozvučali harmonickými píšťalkovými tónmi,  pomocou slamiek 

na pitie malinovky naučil deti vedieť sa milo usmievať a príjemne ceriť zúbky, 

balónovým basketbalom rozosmial aj večných „zamračencov“. „Kamarátska 

vytlieskávaná“ spojila v jednom rytme všetkých účastníkov „smiechológie“ do 

jedného tlieskajúceho celku. Súťaž v nafukovaní „pískacích“ balónov zasa 

preverila našich chlapcov a dievčatá vo veľkosti nádychu a schopnosti nafúknuť 

čo najväčší balón. „Sloní a indiánsky pozdrav“ bol originálnou skúškou 

pantomimických schopností zabávajúcich sa druháčikov. Smiechológ, pán Ľubor, 

hravou metódou ukázal deťom, ako sa dá vhodne zvládnuť aj zlá nálada, stres 

a nepohoda.  

Nakoniec boli všetci spokojní. Odniesli si dobrý pocit vyvolaný úprimným 

a bezstarostným smiechom a zábavou trvajúcou 45 minút, ako aj malý darček – 

klaunovskú píšťalku.  

Smiech ako liek odporúčame  všetkým vážnym dospelákom aj nedospelákom.  
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Deň otvorených dverí na Strednej odbornej škole 

veterinárnej 
 

Bojíte sa hada alebo tarantuly? Netreba, žiaci zo Strednej veterinárnej školy 

Vás naučia ako sa nebáť zvierat,  ako sa treba  o ne starať,  ako pre ne 

zabezpečiť čo najlepšie podmienky na chov, dať im dobrú potravu, pomôcť im ak 

budú choré. V tento deň sme si prezreli na tejto škole rôzne exotické zvieratá, 

domáce zvieratá, videli sme peknú výstavku výrobkov z tekvíc, zacítili vôňu 

rôznych liečivých byliniek a čajov. Zastavili sme sa v biologickom kabinete, 

obdivovali sme  rôzne zaujímavé pomôcky a popri tom nás dobré pani profesorky 

ponúkli teplým čajíkom. Prekvapením pre nás bolo divadelné predstavenie, na 

ktorom sme si zahrali aj my, ako herci. Za pozvanie a organizáciu ďakujeme našim 

mamičkám, pani Vajdovej a Kováčikovej, ktoré sú učiteľkami na tejto 

škole. 

 

Historická Nitra 
8. októbra, sa  3.A a 3.B vybrala spoznávať 

historické pamätihodnosti mesta Nitra. Hradný 

vrch s pamiatkami bol zaliaty príjemným 

októbrovým slnkom a vďaka dobrej viditeľnosti 

sme mohli pozorovať Zobor, návršie Kalvária, park 

s kúpaliskom na Sihoti a Dražovský kostolík. Zaujala nás práca archeológov a 

reštaurátorov. Celý hrad  opradený povesťami a legendami, pri ktorých naskakujú 

zimomriavky, je inšpirujúcim miestom a odporúčame ho navštíviť aj ostatným. 

 

 

Štvrtáci v parlamente a na hrade 
Žiaci zo 4.A a 4.B triedy sa v rámci 

vlastivedy zúčastnili na exkurzii 

v Bratislave. Prezreli si parlament zvnútra, 

poprechádzali sa cez historické časti 

Starého mesta, boli na  Bratislavskom 

hrade. Pozdravili hradnú stráž pri 

prezidentskom paláci. Domov si priniesli 

pekné fotky, spomienkové darčeky  a  veľa 

nových poznatkov o našom hlavnom meste. 
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Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre    
 

Žiaci II.A a II.B boli 4.10. v Starom divadle na predstavení „Svetská 

krása“. Je to najpoetickejšia a najkrajšia rozprávka Dobšinského klenotnice 

Slovenských prostonárodných povestí. Príbeh bol o hľadaní krásy, lásky a 

premeny chlapca na chlapa, o našom obyčajnom i tom „druhom“ svete, 

„pozlátenej zlobe“ a hĺbke „prostého“ priateľstva. Príbeh chlapca – princa, 

ktorý vďaka vlastnej odvahe a oddanému priateľovi Mesiačikovi všetky 

nástrahy osudu prekoná, z druhého sveta sa živý a zdravý vráti, Svetskú krásu 

získa, svojho verného priateľa napokon zachráni a obyčajného ľudského šťastia 

sa dočká...... 

 

 

Osvienčim  

 

 
 

Dňa 14. – 15. októbra sme sa  my, žiaci ôsmeho 

a deviateho ročníka, vybrali do Poľska. Nešli sme na 

nákupy, ale pozrieť sa na vlastné oči na hrôzy, ktoré 

popáchal nemecký nacizmus počas druhej svetovej 

vojny. Išli sme do Osvienčimu.  Bolo to trochu iné, ako 

keď beháme po hradoch a múzeách. Tu bolo cítiť, že 

sa tu odohralo niečo strašné a nebolo to len vo filme. 

Hlboko sa nás to dotklo. Ešte dobre, že išlo 

o dvojdňovú exkurziu a my sme si „ oddýchli“  pri 

prehliadke krakovského Wawelu, jeho zvonice, 

Hlavného námestia a iných pamätihodnostiach. Už sme 

len nakúpili krowky a hurá  na Slovensko, do našej milovanej školičky. 
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Exkurzia v hvezdárni 
29. novembra sme sa vybrali do Žiaru nad Hronom, kde sa nachádza 

novovybudované Planetárium Maximiliána Hella. Program naplnený 

pozorovaním hviezdnej oblohy, rozprávaním o Slnku a Slnečnej sústave 

upútal žiakov natoľko, že ich otázky adresované lektorom nemali konca 

kraja. Takmer sme nestihli obed. A tak aj touto cestou ďakujeme tetám 

kuchárkam, že na nás so žemľovkou počkali.                Triedy  3.B a 3.A 

 
 

Záložka do knihy 
Na hodinách žiaci našej školy vyrábali krásne záložky do knižiek, ktoré sme 

zaslali žiakom na družobnú školu do Dolného Kubína. Túžobne sme očakávali zas 

my na záložky, ktoré pre nás vyrobili oni.  Ďakujeme žiakom, ktorí ich vyrábali 

pod vedením p. učiteliek Antalíkovej, Bégerovej, Bendovej, Drahošovej, 

Moravčíkovej, Titkovej , Truskovej. 

 

 
 

Enviro 

 
V rámci environmentálnej výchovy si žiaci II.B. triedy pripomenuli triednym 

projektom „Žijeme a rastieme zdravo“ svetový deň zdravej výživy. Učili sa o 

pestovaní a zbere úrody na jeseň a na konci si spravili výstavu ovocia a zeleniny.  
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Prišiel k nám Mikuláš 

 
Aj keď sniežik nenapadal......                 Ale vietor zafúkal................. 

 

Ako každý rok, tak aj tento rok k nám do školy zavítal Mikuláš aj so svojimi 

pomocníkmi. Ani tento rok na našu školu nezabudol a prišiel pripravený s plným 

batohom sladkostí a ovocia. Navštívil každú triedu....nikoho nevynechal.  

Žiaci mu zaspievali pesničky, ale aj zarecitovali básničky a sľúbili, že sa v roku 

2014 opäť o niečo viac polepšia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Vianočná výzdoba školy 
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Tvorivé ruky 
Deti z krúžku Tvorivé ruky pod vedením p. učiteľky Drahošovej a Németi 

Bendovej aj v tomto školskom roku pokračujú v maľovaní chodieb na prvom 

poschodí. Pozrite sa na ich pekné, nové výtvory.  
 

 

 

 

Dramatický krúžok v anglickom jazyku 
Deti z krúžku pod vedením  p. učiteľky Lavrincovej  pripravujú pre 

žiakov nové predstavenie  v anglickom jazyku, ktoré opäť oživia 

 anglickými pesničkami.  Tešíme sa na ich nové malé divadielko. 

 

 

 

 „Počítače hrou“ 
Žiaci z krúžku „Počítače hrou“ pod vedením p. učiteľky Antalíkovej sa 

učia pracovať s malým čarodejníkom „Baltíkom“. Vytvárajú si rôzne 

obrázky a učia sa čarovať scény. Tešia sa na každý krúžok prežitý s 

„čarodejníkom Baltíkom“. Vždy, keď zvýši čas,  si žiaci môžu zahrať rôzne 

didaktické hry. 
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Kamarátka knižka  

je krúžok, ktorý  navštevujú žiaci 3.A triedy. Hlavnou náplňou 

činnosti je absolvovanie celomestskej súťaže Čítajte s nami, ktorú 

organizuje Knižnica Andreja Kmeťku v Nitre. Všetci žiaci 3.A triedy 

sa stali členmi mestskej knižnice, pravidelne absolvujeme aktivity, 

ktoré vyplývajú z účasti v súťaži. Na rozvoj čitateľských zručností okrem toho 

máme aj čitateľskú celoročnú súťaž v triede Čítam, čítaš, čítame... Žiaci doma 

čítajú pravidelne knižky, v spolupráci s rodičmi tvoríme čitateľské denníky, a na 

čitateľských dielňach prezentujeme svoje skúsenosti s čítaním a knižkami. Na 

čitateľské dielne využívame našu školskú Čarovnú čitáreň. Môžeme povedať, že 

sa nám darí prostredníctvom týchto aktivít priviesť deti k pravidelnému čítaniu. 

 

 

 

Výtvarníček  
,,Výtvarníček „  navštevuje 16 žiakov 1. B triedy  pod vedením  

p. uč. Srnkovej. Uskutočňuje sa zväčša tvorivou činnosťou žiakov. 

Cieľom je objaviť skryté výtvarné talenty u malých detí, rozvíjať 

tvorivé schopnosti žiakov, výtvarné myslenie , fantáziu 

a predstavivosť. Techniky  práce sú väčšinou kombinované. Zapájame 

sa do rôznych výtvarných  súťaží a organizujeme  sezónne  výstavky prác. Naše 

práce zdobia priestory našej školy, chodby a vestibul. 

 

 

 
 

Čarovná čitáreň 
Od októbra môžete navštevovať školskú čitáreň. Príďte 

si požičať knižky alebo si posedieť pri knižke, či 

rozprávke na vankúši. Tento školský rok je čitáreň 

otvorená vo štvrtok od 13. hodiny do 14. hodiny. Aj 

v tomto školskom roku pribudli do knižnice nové knižné tituly pre malých 

i veľkých čitateľov, zaujímavé encyklopédie pre zvedavé deti. 
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Orange is ...................... 

 

Po anglicky:                                    

 

1. skriňa                                                                                               

2. mrkva 

3. banán 

4. zelená                                5.               

5. oranžová  

6. zelená 

      J. Madunický 3.A 

                                                                                                                

 

Stojí v zime na kopci 

...................................... 

1. Miesto, kde spíme 

2. Radi to čítame  

3. Domáce zviera  

4. Dolné končatiny 

5. Miesto, kde varíme 

6. Deti sa na tom radi točia 

7. Zeleninové jedlo z ryže 

8. Pomáhajú nám lepšie vidieť 

9. Školská  .............. na plece                                                   

M. Navarová 4.A 

1.          

  

                    2. 

      

           3. 

 

 

           4. 

     

     

       

6.      

 1.       

2.       

3.     

4.     

 5.        

6.         

 7.       

8.         

 9.       
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Vtipy  

 

Policajt reklamuje televízor a hovorí: „Sedím pri televízore, špáram si klincom v 

uchu a naraz prááááásssssk a nejde zvuk.“ 

 

Zazvoní na hodinu. Prejde minúta, druhá, tretia....a v tom vojde do 

triedy Janko.  

Učiteľka mu vraví: „Pekne sa vráť za dvere a vojdi ako tvoj ocko, keď 

sa vráti domov z práce.“  

Janko ide za dvere. Po chvíli ich vyrazí, vojde do triedy a povie: „Nečakali ste 

ma, čo?!“ 

 

Ide James Bond po púšti a stretne českú ťavu a hovorí: „Bond, James Bond!“ 

Ťava nechápavo pozerá a potom odpovedá: „Bloud, velbloud. 

 

-Čo vznikne skrížením kravy a korytnačky?               

-???? 

- Krava v prilbe. 

 

-Čo vznikne skrížením žirafy a ježka? 

-????? 

-Dvojmetrová zubná kefka. 

 

 

 

Otecko kúpil malému Dávidkovi psíka. Na druhý deň sa ho pýta kamarát Jakubko: 

- Má ten pes rád aj deti? 

           Dávidko reaguje:  

- Áno, ale radšej mu dávam granule! 
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Už prichádzajú ......... 

 

 

1. Ryšavé zviera.......                                    

2. Zašívame ňou roztrhané veci... 

3. Kto má meniny 7.9. ... 

4. Oranžové ovocie je... 

5. Upiekli sme výborný...... 

6. Štípu nás z toho oči... 

7. Čo nás môže potriasť... 
                                                  

                                                                                       K. Raczká  4. A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.           

 2.      

3.         

4.           

5.        

 6.       

7.          
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Zahrajme sa    
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Suvereno 
Lukáš Lacko, narodil sa 15. novembra 1984, v Bratislave. Je 

známy pod umeleckým menom Suvereno (kedysi El Suvereno,  

MCL alebo Laky). Je to  bratislavský raper, ktorý patrí do 

skupiny 2H+. Suvereno vytvoril a stal sa v roku 2001 členom 

bratislavskej skupiny 2H+, ktorá vydala v roku 2005 album 

Taktomalobyťataktobude, singel Bar Element v roku 2006 a 

album Premium v roku 2007. Spolu s Vladisom z 2H+ účinkoval v 

muzikáli Príbeh ulice. 

Ako sólový umelec má na konte zopár skladieb, rovnako 

spoluprácu s Vierou Berkyovou na skladbe pri propagácii Eura a 

tiež na albume Dominiky Mirgovej v skladbe „Give It Up“. 

Suvereno sa stal súčasťou projektu ESO spolu s Grimasom a 

Majkom Spiritom.  Na jar 2010 hosťoval na Vladisovom 

albume Generácia v dvoch skladbách a potvrdil informácie o prvom sólovom 

albume, ktorému dal meno Král vs Joker a po mnohých odkladoch vyšiel 17. mája 

2010.  Album Král vs Joker vyšiel pod labelom Zlatý prach s distribúciou od Sony 

BMG.  V júni vypustil spolu s Majk Spiritom z H16 futbalovú skladbu "Slovensko 

v Afrike" produkovanú Deryckom inšpirovaná postupom Slovenska na 

majstrovstvá sveta. V skladbe boli použité aj výkriky komentátora Marcela 

Merčiaka.  

Mixtape Zlatá stredná cesta vyšiel začiatkom júla a obsahuje hostí ako Dominika 

Mirgová (účinkujúca pod menom Lady D), Majk Spirit, Cigo, Supa a ďalší.  

klipy: ku skladbe "Rebel", kde hosťuje Majk Spirit, ku skladbe "Life", ktorú 

produkoval Billy Hollywood, videoklip ku skladbe "Osloboď myseľ", kde sa ako 

hosť objavil Paul Project, videoklip "Bláznovstvá", kde sa ako hosť objavila Lucia 

Molnárová. "Empatia", "Výzva" a "Brána 2012", "Radosť". 

album Alchymista spolu s Majkom Spiritom, hostia: Paul Project, Kali, Samuel 

Tomeček, Dan Nekonečný a ďalší. O produkcie sa okrem iných postarali aj Billy 

Hollywood, Milenium Music, Oliver Fillner a DJ Mad Skill.        

                                                                                Upravila: C. Čerenková, 9.A                                                    

http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Taktomaloby%C5%A5ataktobude&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Bar_Element&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Premium_(album)
http://sk.wikipedia.org/wiki/2H%2B
http://sk.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%ADbeh_ulice
http://sk.wikipedia.org/wiki/Grimaso
http://sk.wikipedia.org/wiki/Gener%C3%A1cia_(album)
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1l_vs_Joker
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1l_vs_Joker
http://sk.wikipedia.org/wiki/H16
http://sk.wikipedia.org/wiki/Zlat%C3%A1_stredn%C3%A1_cesta_mixtape
http://sk.wikipedia.org/wiki/Alchymista_(album)
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O Brontosauroch  

 
Brontosaurus, brontosaurica a malé brontosauričatá sú 

najbrontosaurovatejší brontosauri v celom brontosaurovom 

okolí na brontosaurovej ulici na planéte Brontosauria hlava. 

Majú tam brontokolotoče, kde predávajú brontovatu. Sú tam 

samí brontasauráči a hovoria tam po brontosaursky. Jedného 

dňa tam mali brontotrhy. Naša milá brontorodinka išla na tie brontotrhy. Pán 

Brontosaurus si kúpil brontoauto, pani Brontosaurica si kúpila brontošperky 

a malé brontosauričatá si vybrali brontobazén. Bol tam aj brontosváč, kde 

predávali bronto hot dogy a naša milá rodinka si na nich pochutnala. Išli aj do 

brontoobchodu, boli veľmi smädný. Mali na výber tieto druhy brontovôd: 

brontoaqua, brontococacolu, brontosprite a brontojupíkov. Pán Brontosaurus si 

kúpil brontococacolu, pani Brontosaurica si kúpila brontoaqua a malé 

brontosauričatá si vybrali brontojupíkov. Keď nakúpili išli na brontohoru. 

Brontohora bola vlastne najväčší a najzábavnejší brontokolotoč. V poslednej 

chvíli sa rozhodli, že na brontokolotoč nepôjde pani Brontosaurová , pretože mala 

veľký strach. Na brontokolotoči pán brontosaurus vypadol, ale našťastie sa mu 

nič vážne nestalo. Zlomil si pravú nohu. Musel navštíviť brontonemocnicu , kde mu 

dali nohu do sádry. Rodinka Brontosaurov sa potom vrátila späť do svojho 

brontodomu, kde po krásnom, zábavnom  a náročnom dni zaspali. Celej 

brontasaurej rodinke sa snívali krásne sny o prežitom dni.  
            Autorky: Rebeka Maťušová, Ema Horská, Sofia Bírová zo 4. A triedy 
 

Druhácka zimná báseň                                     

Už sa tešíme na Vianoce, 

keď pani Zima zaklope  zase. 

Je to krásny čas , 

keď celá naša rodina 

zíde sa zas. 

Darčeky si rozdáme, 

             lásku a šťastie želáme.           
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Vianoce. Tieto najväčšie a najkrajšie kresťanské sviatky v roku slávia v 

mnohých krajinách po celom svete. Ľudové zvyky a tradície, ktoré sú s nimi 

spojené, sa líšia od národa k národu a sú veľmi rozmanité. 

 

 

Na Slovensku sa na Vianoce, sviatky narodenia Ježiša Krista, pripravujeme už 

štyri týždne dopredu. Počas tohto obdobia nazývaného ADVENT, ktoré nám v 

sebe nesie posolstvo očakávania príchodu 

malého Ježiška, ľudia chodia do kostola, 

kupujú, či pripravujú darčeky pre svojich 

blízkych, ozdobujú si svoje príbytky 

dekoráciami. Svoje nezastupiteľné miesto 

má adventný veniec, častokrát z čečiny, 

ktorý je ozdobený štyrmi sviecami 

zodpovedajúcimi počtu adventných nedieľ. 

Umocňuje vianočnú atmosféru v období pred Štedrým dňom, či už je umiestnený 

v byte na stole alebo zavesený na dverách. Je znamením nádeje a holdom tomu, 

ktorý prichádza. U detí je veľmi obľúbený adventný kalendár, ktorý prináša 

radosť a iskričky v očkách každý deň od 1. decembra, kedy si otvoria prvé 

okienko a nájdu v ňom nejakú tú dobrôtku. 

                                                          

Sviatok s. Mikuláša (6.decembra) majú radi najmä deti, ktoré 

počítajú dni a noci, kedy od neho do svojich vyleštených čižmičiek 

dostanú množstvo sladkých darčekov. Tie si však musia pripraviť 

už v podvečer predchádzajúceho dňa a dať si ich vyčistené do 

obloka, aby si v nich ráno našli očakávané dobroty či iné milé 
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prekvapenie. U nás je Mikuláš známy ako bielovlasý deduško s veľkou bradou v 

červenom kabáte a zvykne chodiť spolu s anjelom a čertom, ktorí mu pomáhajú 

rozdávať darčeky či „čertovské“ odmeny. 

 

13.december je ďalším zaujímavým dňom v predvianočnom období. Sviatok Lucie 

patrí do série  tzv. stridžích dní, ktoré predchádzajú Vianociam. Trvali od 

Kataríny do Tomáša. Viazali sa tiež na Ondreja, Barboru, Mikuláša a Luciu. 

Ľudia verili, že v tento deň môžu strigy aj uvidieť. Podľa najznámejších ľúbostnej 

veštby si na Luciu dievčatá pripravili trinásť lístočkov. Na dvanásť z nich napísali 

rôzne mužské mená, pričom posledný trinásty zostal prázdny. Lístočky poskrúcali  

postupne, počas nasledujúcich dní ich po jednom zničili (pálili). Predposledný 

lístok spálili na Štedrý deň ráno, a posledný otvorili večer. Meno, ktoré na ňom 

bolo napísané, malo byť menom budúceho manžela. Ak zostal posledný lístok 

prázdny, budúci rok sa dievčina ešte nemala vydať. 

 

24. decembra, na Štedrý deň, na Slovensku 

začíname sláviť Vianoce. Na východnom a čiastočne aj 

na strednom Slovensku sa tento deň nazýva aj „vilija“ 

alebo „vigilija“, odvodený od latinského „vigília“, čo 

znamená podvečer sviatku. Najväčším sviatkom Vianoc 

je 1. sviatok vianočný (25. December) – deň 

Kristovho narodenia, i keď história nevie presne 

určiť, kedy sa naozaj narodil. Na Štedrý deň sa 

zvykne držať pôst, ktorý končí východom prvej 

hviezdy. Deťom sa vravelo, že ak vydržia do večere 

nič nejesť, uvidia zlatú hviezdu alebo zlaté prasiatko. 

Kým deti chystajú vianočný stromček, gazdinky pečú, 

varia a chystajú rôzne dobroty na štedrovečerný stôl. 

Medovníčky, či iné koláče majú už napečené niekoľko 

dní dopredu. Jedlá, ktoré sa podávajú sa líšia podľa zvykov a tradícií v rôznych 

regiónoch Slovenska. Spravidla však na bohato prestretom štedrovečernom stole 

nesmie chýbať chlieb, cesnak, med, oblátky, kapustnica, ryba, zemiakový šalát, 

opekance(pupáky, bobaľky), koláče, ovocie. Po večeri sa spievajú koledy, 

rozbaľujú vianočné darčeky, na ktoré sa nielen deti veľmi tešia. Mnoho ľudí  sa 

zúčastňuje polnočnej omše , aby oslávili narodenie Ježiša Krista a zaspievali si 

najkrajšiu vianočnú pieseň „Tichá noc, svätá noc“.  

 

25. Decembra a 26. Decembra rodiny často zostávajú spolu, idú do kostola 

alebo navštevujú svojich príbuzných a priateľov.  
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Kupón číslo 4                                          NESKÚŠAŤ! 
                                                     

Neskúšačik  
 

Keď sa zabudneš pripraviť na vyučko , použi Neskúšačika! 
 

MILÍ  ŽIACI  A ŽIAČKY ! 
Dnes sa k Vám dostalo štvrtého číslo školského časopisu  

Pod lavicou 
Ak sa Vám časopis páčil, budeme radi, ak aj Vy sa zapojíte do tvorby 

ďalšieho čísla. Časopis vyjde opäť v v máji. 

Svoje nápady, krížovky, básničky, príbehy môžete odovzdať členom 

redakčnej rady do 30. 4. 2014.                                Ďakujeme 

 

Kupón   číslo 4 - Neskúšať  -  nájdeš  v tomto  čísle.   
Môžeš ho použiť, ak si sa nepripravil na hodinu a nechceš dostať zlú známku. 

Platí  do konca mája. Ďalší kupón nájdeš v nasledujúcom čísle. 
 

Do prípravy tohto čísla sa zapojili: 
J. Madunický 3.A, K. Raczká 4.A, M. Navarová 4.A, E. Horská 4.A, S. Bírová 4.A, 

R. Maťušová 4.A, C. Čerenková 9.A  

Všetkým prispievateľom ďakujeme a posielame sladkú odmenu. 
 

Časopis si môžete  prísť zakúpiť za 0,20 eur,  
do kabinetu  p. učiteľky   Moravčíkovej               / 1.poschodie/ 
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