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ÚVODNÍK 

   

    
         Po druhýkrát sa Vám v školskom roku 2013/2014 prihovárame 

prostredníctvom školského časopisu Pod lavicou. Pokúsime sa Vám priniesť 

množstvo zaujímavostí zo života našej školy a mimo nej. 

         Naša škola sa aktívne zapája do rôznych akcií a súťaží organizovaných pre 

žiakov našej ZŠ. 

         Časopis Pod lavicou Vám prinesie prehľad akcií a súťaží organizovaných na 

1. a 2. stupni našej školy. Môžete si prečítať rubriky, ktoré pre Vás pripravujú 

členovia redakčnej rady a samozrejme v časopise nájdete práce žiakov, ktorí 

prispievajú do nášho časopisu vlastnou tvorbou, za čo všetkým veľmi pekne 

ĎAKUJEME a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. 

 

         Čítajte Pod lavicou, je to časopis pre Vás o Vás......!!! 
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SONG súťaž v spievaní 
Začiatok apríla patril na našej škole spevu a to nie hocakému. Viac než 60 žiakov 

sa zapojilo do prehliadky spevu piesní v anglickom jazyku, ktorá sa konala prvý 

krát pod názvom SONG. Súťaž otvorila spevácko-tanečná skupina z 9. ročníka. 

Prekvapili elánom a ich vystúpenie dodalo odvahu ostatným účinkujúcim.  

Príležitosť ukázať čo už vedia, si nenechali vziať ani prváčikovia, ktorí v 

bohatom zastúpení spievali milé detské pesničky, známe aj ich starším kamošom. 

Najväčším prekvapením však bol spev dievčeniec z druhého stupňa. Kristínka 

Vallerjanovitsová zo 6.A, Lea Vešeleniová zo 7. B a Sarika Minárová z 8.B sa 

odhodlali na unplug sólo spev a nám ostatným dropped jows down (padli sánky). A 

ak si ostatní účinkujúci v tejto chvíli myslia, že ich vystúpenie nebolo dosť dobré, 

tak sa mýlia. Ďalších  spevákov nevymenujeme iba pre to, že školský časopis má 

obmedzený rozsah, a ak by sme v ňom uviedli taký dlhý zoznam, nezostal by 

priestor na neskúšačik. (A to by Vás mrzelo.)                                                                                                                       

 
 

Stavanie mája 
30. apríl je deň, keď sa v okolí Domu Matice Slovenskej ozýva hudba 

a spev. Aj  keď sa tradičné stavanie májov postupne z našich miest 

a dedín vytráca, mestská časť Čermáň na tento zvyk nezabúda.  

Tohtoročného stavania mája sa zúčastnili žiaci 3.A a 3.B spolu 

s triednymi učiteľkami. Slnkom zaliate predpoludnie bolo ideálnym  

časom na pripomenutie si tejto krásnej ľudovej tradície a sľubným 

vstupom do najkrajšieho mesiaca v roku v máji. 
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Beseda so spisovateľkou  
Dňa 5.marca sme sa zúčastnili v knižnici na Ulici F. Mojtu na veľmi 

zaujímavej besede so spisovateľkou Petrou Džerengovou Nagyovou. 

Spisovateľka nám pútavo porozprávala o svojom živote, svojich 4 deťoch, pri 

ktorých čerpá inšpiráciu na tvorbu kníh pre deti. Predstavila nám svoju detskú 

knihu Mátohy. Na veľmi príjemnej besede deti získali návod, ako sa stať 

spisovateľom. Táto časť besedy veľmi zaujala nášho spolužiaka, nádejného 

spisovateľa Nina Baráta. A  napokon deti pomáhali spisovateľke hľadať názov pre 

jej ďalšie pokračovanie knižky o mátohách. 

 

 

Školský karneval 
Opäť je tu zas.  Pýtate sa kto? alebo čo?  

No predsa karneval.  

Aj v tomto školskom roku ožili postavy 

z rozprávok, prišli medzi nás princezné, 

víly, veselá lienka či žirafa,  strašidlá i 

mátohy, kovboji, šašovia, čašník i kuchár. 

Karneval nám spestrili pekným programom 

tanečníci z tanečnej školy STANZI, 

v ktorej pôsobia i naši žiaci. 

Teraz sme zas zvedaví, aké masky sa 

objavia budúci školský rok. 

Čo myslíte, bude tam aj napríklad 

krokodíl?  

Počkajte si rok a uvidíte. 

 

Divadlo Andreja Bagara – „Mátohy“ 
Žiaci II.B, III.A a III.B dňa 11.4.2014 navštívili Divadlo Andreja Bagara. Videli 

zaujímavé predstavenie „Mátohy“. Prišli sa pozrieť na strašné trampoty a 

protivenstvá, ktoré musel hrdina Matej pri hľadaní ideálnej manželky podstúpiť! 

Na to, aby našiel manželku, ktorá má všetkých "päť pé", musel strašný boj so 

strigami vybojovať, preťažké hádanky uhádnuť a všetky priľahlé planéty 

obletieť! A to všetko len za pomoci bicykla, i to hrdzavého! 

Ale pozor! Nebolo to nič pre slabé povahy! 

Videli čertov takých strašných, že im od strachu krv v žilách stuhla a 

ľudí takých smiešnych, že im od smiechu skoro brucho prasklo! 

Nakoniec všetko dobre skončilo! 
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Škôlkári u nás na návšteve 

Počuli sme v utorok, tichý šuchot detských nôh. 

Kto to, čo to, po chodbe blúdi, veľká kopa malých ľudí.  

Čítali, rozprávali, spoznávali a spievali. Viete kto to bol?????              

Predsa naši škôlkári!!! 

Deti z MŠ – Novomeského prišli medzi nás.... Spolu so žiakmi II.B. triedy 

navštívili školskú knižnicu, kde si prečítali rozprávku od Márii Ďuríčkovej „Danka 

a Janka“. Aby ukázali, akí sú šikovní a pripravení v septembri nastúpiť do prvej 

triedy nám prečítali „Maľované čítanie“. Potom si spoločne so žiakmi zaspievali 

pieseň „Keď si šťastný...“   

                                                                              

 
 

 

Náučné centrum 

Atlantic 
Zaujímajú vás záhady, 

hádanky? Tak navštívte 

náučné centrum Atlantic, 

kde sa môžete dozvedieť 

a na vlastné oči vidieť alebo 

vyskúšať rôzne modely, 

ktoré vám prezradia 

tajomstvá fyzikálnych dejov. 

My sme sa zúčastnili 

zároveň aj programu  

Tajomstvá vesmíru 

a Tajomstvá faraóna. Zistili sme ako v dávnych dobách žili faraóni, ako sa 

balzamovali mŕtvi, či vyslovili zaklínadlá nad múmiou. V modeli rakety NASA sme 
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sa cítili ako ozajstní kozmonauti, ktorí letia prebádať ďaleký vesmír. Neváhajte 

a choďte i vy vyskúšať tieto atrakcie do Bratislavy alebo do Levíc.              

 

                                                                                       

Elite Samsung 

Trieda 4.A s p. učiteľkou Moravčíkovou a zruční kameramani zo 6.A sa 

zapojili do grantového projektu programu Samsung Galanta ELITE. 

Hlavným cieľom projektu je rozvoj inovatívnych metód vzdelávania na 

základných školách. 

Štvrtáci vyrábali netradičnou výtvarnou technikou planéty Slnečnej sústavy, 

šiestaci stvárnili túto činnosť vo videozázname a fotografiách. Vďaka finančným 

prostriedkom sme získali kameru, fotoaparát a notebook na ďalšiu tvorivú 

činnosť našich žiakov.  

 

 

 

Ranč u Rapsu 
 

Ranč  sa nachádza asi 15 km od mesta Nitry, na východnom konci dedinky 

Svätoplukovo. Deti z 1.A,B triedy navštívili  ranč aj s pani učiteľkami 

Weissovou a Srnkovou. Stretnutie a kontakt so zvieratkami, koníkmi, 

poníkom, kozami bolo pre nich veľkým zážitkom. Najviac sa im páčila jazda 

na koni, naháňačka s kozami a poníkom. Deti mali možnosť pohrať sa na 

detskom ihrisku, zahrať si futbal a strieľať z luku. Na ranči  strávili  

príjemné predpoludnie, veľmi sa im tam páčilo a určite sa tam radi vrátia. 
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Hasiči  
Počas Týždňa otvorených dverí u hasičov na Klokočine boli aj žiaci 

1.stupňa našej školy. Tento týždeň sa konal pri príležitosti sviatku 

svätého Floriána, patróna hasičov. Žiakom našej školy, ako aj širokej 

verejnosti hasiči sprístupnili priestory svojej hasičskej stanice. Deti mali 

možnosť vidieť ukážky zásahov, hasičské autá, striekačky, oblečenie hasičov, ale 

aj záchrannú techniku. Exkurzia deti natoľko zaujala, že po jej skončení sa 

viacerí z nich, najmä prváci určite túžia stať sa hasičmi a zachraňovať ľudí pred 

požiarmi. 
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Našim mamičkám 
Tak sme nazvali program pre mamky, ktorý nacvičili žiaci 2. A triedy pod 

vedením pani vychovávateľky Moniky Sucháňovej a pani učiteľky Renáty 

Titkovej. 

Do programu sa zapojili všetci žiaci, druháci. Pre maminky vyrobili krásne 

srdiečka a obrazy – portréty mamičiek. Milým potešením pre najdrahšie bytosti 

na svete, bolo aj krásne básničkové pásmo, plné láskavých a nežných slov. Tie 

patrili len mamičkám! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veľkonočná výzdoba školy 

 
 

 

žiaci 8.A,B a   

p.uč. Šavelová, 

Jančiarová                                                            

 



                                                                                                                                                                                     

 10 

 

 

 

 

 

 

Dramatický krúžok v anglickom jazyku 
Deti z krúžku pod vedením  p. učiteľky Lavrincovej  sa predstavili 

v scénke O repke aj s pesničkami v anglickom jazyku.  Ich nové malé 

divadielko potešilo divákov ročníkov 1. – 4., za čo si vyslúžili zaslúžený 

potlesk a poďakovanie. 

 

 

 

Kamarátka knižka  

Do krúžku  chodí 12 detí z 3.A triedy. Hlavnou náplňou krúžku je návšteva 

knižnice A. Kmeťku, kde si pravidelne vymieňame knihy a každý mesiac 

absolvujeme jeden tematický deň v knižnici,  

napr. Slovenská ľudová rozprávka, H. CH. Andersen, 

Krista Bendová.... 

Súťažíme v celoročnej súťaži Čítajte s nami. 
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Výtvarníček  
Predstavujeme Vám jarnú výzdobu v našej triede i na chodbe. Sú to práce detí 

z krúžku,  ako aj práca pani učiteľky Srnkovej. 

Onedlho si príďte pozrieť výzdobu na leto a prázdniny, plnú slnka, detí a zábavy. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čarovná čitáreň 
Druhý júnový týždeň v školskej  čitárni budeme zbierať knihy, ktoré máte 

požičané, aby si cez prázdniny oddýchli od svojich čitateľov. To však neznamená, 

že knižku si nemôžete prečítať aj cez prázdniny a spoznať veľa nových hrdinov 

v knižkách, či zažiť nejaké dobrodružstvo napísané v knižke. Budúci školský rok 

sa opäť môžete tešiť na  nové knižné tituly pre malých  

i veľkých čitateľov. 
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Tajničky 
                                                               4.                      

2.                                  ? ...............                                                                                                         

1.  

3.                                                                                       

                         

 

             

6.                                                                                                         

 

 

                                                                                                                                                    

                                                                          

5. 

                                                                                                                                                                                

                                                                                          

                                                                        S. Révay, F.Šupka, R.Schlentc  4.B  
                                                                                         

 

Na Veľkú noc sa maľujú......................   

    

1.dáva nám mlieko                                                                                     

2.je červený a má 

klepetá 

3.lieta do vesmíru                                                

4.na stromoch sú 

5.dáva nám vajíčka 

6.šijeme s ňou 

7.je to kyslé ovocie 

8. jedna zo samohlások                                                                

 

L. Vörösová 4.A 
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T        6 . 9  =              R    3 . 7 =            Á   11 . 11 =                    B    500 : 10 = 

E        4 . 7  =              A    4 . 8 =            S   100 . 1 =                   Č      28 :  7  = 

I       11 . 5  =              U    4 . 9 =            Ť   300 000 : 1 000 =     L      24 :  8 = 

S   300 : 10 =              0   10 . 4 =            B    100 : 10 =                 I     100 : 5 = 

A       11 . 3  =              N   7 . 7 =             U   350 : 10 =                 K        8 : 4 = 

 
54 21 28 10 33  30 32  36 4 55 30  49 121 100 40 50 20 3 2 35 

                    

                                                           

 

                                                                                              M. Polák 4.B 

 

1. farebný vták 

2. nosíš na očiach 

3. vyrába sa z toho nábytok 

4. odlieta do teplých krajín 

5. väčšie ako auto                        

6. žije v lese 

7. šiješ tým 

8. jedna z mäkkých spoluhlások 

9. nosíš na nohách 

10. umývaš si ruky v  

                                                                   K. Klementíková, D. Štefanová 4.B 

 

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

 

 

 
 

  

 

 
         ?   ......................................................................                                                          

                                                                                            L. Bariak, M. Polák 4.B 

 

 

1. každé ráno kikiríka 

2. letí do vesmíru 

3. odpovedá sa tým, 

keď je to správne 

4. svieti , keď je teplo 

5. krája sa s ním 

6. moc to pichá 

7. svieti, keď je tma 

8. ide po koľajniciach 

9. býva mäkká aj suchá 

10. je to mastné 

 

 
Prajem Vám   .........................   ...................  . 

                                                                                                          S. Bírová 4.A 
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?  ....................................................................  
1. púšťame ich na jeseň, 

keď je dobrý vietor 

2. je to predmet na logiku 

3. krásne voňajú a sú rôznej 

farby 

4.visí to na stene, 

dávajú sa tam naše 

výtvory 

5. je to ostré, dlhé, 

kovové 

6. zbiera peľ 

7. na jar kvitne, je červený 

ale aj čierny  

8. dobrá ocko mačiatka 

9. večer zapadá 

 
                                                                                                          L. Púšová 6.B 

 

 
1. Čo máme najradšej 

v škole? 

2. Čím píšeme? 

3. Aké máme mať na 

geometrii pomôcky? 

4. Na akom predmete 

sa učíme cudzí jazyk? 

5. P. učiteľka nás 

vyvolá a my píšeme 

na.... 

6. Máme polročné 

a koncoročné .... 

7. Hlavné mesto 

Slovenska je  

8. Ako sa volá knižka, kde máš zapísané známky? 

9. Ako sa volá krajina na severe Slovenska?  

10. Na akom predmete sa spieva? 

                               

             ?    ..................................................................................... 

                                                                                                  A. Bernáthová 6.A 
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Vtipy  a hádanky 

 

Viktor sa vrátil domov od zubára a mama sa ho pýta:  

„Viktor, ešte ťa bolí ten zub?“  „ Neviem, ten pán doktor si ho totiž nechal.“ 

Dinosaurík sa pýta matky: „ Mami, keď umriem, pôjdem do neba?“ 

„ Nie synak, do múzea.“ 

Mamička hovorí Jožkovi: „ Jožko o rok budeš už druhák a to už budeš môcť 

umývať riad.“ 

Jožko: „Tak to radšej prepadnem.“  

Viete prečo má žirafa dlhý krk? 

Aby si necítila svoje smradľavé nohy.                                                  

1. Jankin otec mal 5 dcér. Volali sa  Ninu, Niny, Nenu, Nonu. Ako sa volala tá piata 

dcéra? 

2. Vyrieš príklad správne: 5 + 5 + 5 = 550 

Môžete použiť iba čiarku ( vodorovnú, zvislú ). Nesmieš použiť čísla, písmená 

a pod. 

3. Zisti, aké číslo nasleduje v postupnosti: 

 
Správne odpovede nájdeš na str. 24 

zozbierali:  D. Schlosserová 6. B, P. Humajová 7.A, M. Valko, P.  Varga 7.B 
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Maľované čítanie 

O     7  . 

 

Kde bolo tam bolo, bola raz . V tej  žilo 7 malých . 

Jedného dňa sa mama rozhodla, že pôjde na nákup do Tesca.   

Keď  prišla   do       zavolala,   že kúpila      . 

 

Ale     nikde,    len to 7.        

vyšlo z    .  Bolo celé   od popola.    Keď   7.      

povedalo,   

že sa hrajú na schovávačku, spoza            

 

vyliezlo     .         

A práve vtedy vtrhlo 6.  ,   ktoré ich hľadalo.  1., 2., 3., 4.,5.       

už našlo.    A  to 7.         ?       Zozadu na 6.      vybaflo to 

7.     z     . Keď sa dohrali dali si   .   

A potom žili šťastne až naveky.                            
                                                         L. Vinczeová 6.A 
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Hľadaj  rozdiely na obrázkoch 

 

 
                                                                 V. Poláková 6.A 

 

 

Nájdi cestičku k hviezdičke 

      M. Horský 6.A 
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Separ 
 

Michael Bambavý sa narodil v roku 1986 v 

Bratislava, Dúbravka. Je známy pod 

umeleckým menom Separ alebo Monsignor 

Separ. Je to slovenský rapper a člen 

bratislavskej hip-hopovej skupiny DMS a 

bývalý člen nezávislého labelu Gramo Rokkaz.  

So skupinou DMS vydal jedno EP (Teraz už 
naozaj) a jeden album (Čo sa stalo?!) a ako 

sólový interpret vydal v roku 2012 ako debutový album Buldozér . 

V marci 2014 vyšiel jeho druhý sólo album s názvom Pirát.  
Debutový sólo-album Buldozér  vyšiel 31. októbra 2012 pod 

vydavateľstvom GRAMO ROKKAZ, s.r.o. ako CD album. Na albume sa 

nachádza 18 skladieb s viacerými hosťami, medzi ktorými boli napríklad 

členovia skupiny Gramo Rokkaz, Čistychov, Momo, Strapo, Rest, Mišo 

Biely, Tomáš Botlo alebo Layla.O hudobné podklady sa postarala 

rovnako pestrá zostava, medzi inými aj Smart, Deryck, Lkama, DJ Wich, DJ 

Fatte, Emeres alebo G-Bod.  

V poradí druhý sólový album s 

názvom Pirát sa dostal do predaja 11. 

marca 2014 pod vydavateľstvom DMS 

Records, na albume sa nachádza taktiež 

18 skladieb. Medzi hosťov patria okrem 

iného aj Strapo, Momo, Čistychov či 

Vladimir 518 z českej skupiny PSH a 

slohou dokonca prispel aj Rakaa 

Iriscience zo známej americkej hip-

hopovej formácie Dilated Peoples. Po hudobnej stránke sa na albume objavili 

známe mená ako DJ Wich, Grimaso, Smart, Lkama či Emeres. 

                                                       Upravila: C.Čerenková 9.A          
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Nešťastie 

Škodovke sa rozbila prevodovka,               Na hladine sú už len kolesá, 

z mysu sa zošuchla do jazierka.                  kvoli ním sa loď na hladine kolísa. 

Stále hlbšie sa potápa,                               Kolísa sa ako na otvorenom mori, 

kyselina sírová ju roztápa.                          kraken tú loď raz rozdrví. 

                                                                                     A. Matúšek 7.B 

 

 

Leto 

Pešo sme išli na kúpalisko, lebo z domu to bolo celkom blízko.                                                                        

Išli sme sa aj kočuľovať, a potom aj bicyklovať. 

Na lúke bolo veľa slnka a v torte bola dobrá plnka.                                              

Videla som tam kravu, ktorá len žrala trávu     

                                     A ešte aj malú mušku, 

                                     ktorá si sadla na hrušku.                                      

                                                                              E. Horská 4.A 

                                                                                        

 

 

O víle Cililing 

Bola raz jedna víla a volala sa Cililing a tá mala 

milión nápadov: šila, vyrábala a všeličo iné 

robila ako mala. No proste ich šéfka jej 

nakázala nech sa stará o prírodu.  

Cililing a jaj sestra Bela.  

No bola to tá istá baba, ktorá sa volala Bela. 

Bola to zimná víla a pracovala v zimnej knižnici.  

Ako sa stretli 

Cililing išla raz do tej zimnej knižnice a tam 

stretla Belu.  

 

Zazvonil zvonec a rozprávky je koniec.                                                                               

 

                             S.Szombayová  2.A 
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Jožko a čarovné semiačko 

Bola raz jedna škola v tej škole bol Jožko. Raz Jožkova trieda 

sadila na prírodovede semiačko šošovice. Jožko sa pomýlil 

a namiesto šošovice doniesol zrniečko z jabĺčka.  Jabloň trošku 

podrástla a Jožko si pri nej práve niečo želal. Želal si, nech 

jeho malá sestrička má 7 rokov. Hneď, ako sa vrátil domov, zistil, 

že sa jeho želanie splnilo. Potešil sa a dobehol opäť k jabloni a želal 

si niečo iné.  Želal si plnú hrsť cukríkov. Jeho prianie sa splnilo. 

Jožko sa cítil šťastný. Potom  chcel, aby mu dala jabloň malú 

motorku. Bol nadšený. Jazdil na nej 15 minút. Motorka mu ale nestačila. Chcel 

knihu s nálepkami Spidermana. Aj tú dostal. Ďalej si želal: nemať veľa úloh, zlaté 

zuby, i pad, čokoládovú fontánu, aby školské hodiny bežali rýchlejšie, obrovského 

čokoládového zajaca a v ňom lentilky, lietajúceho jednorožca, tobogán, lietajúci 

balón, ktorý nikdy nepraskne, ponožky, ktoré vedia rozprávať a dvojmetrového 

psa.  Na druhý deň, keď sa zobudil, bolo všetko preč. 

                                                                                    A. Záhradníková  2. A  

 

Nepremyslený lov 

Mačka chcela rybičku, zbadala ju v rybníčku. 

Mačka sa zrazu strhla a rybičke plutva stuhla. 

Mačka sa však vody bojí, a rybička si plutvu hojí. 

Mačke už v brušku škŕka a žaba pritom kŕka. 

Rybička sa zatiaľ mihne a v hlbokom dne zmizne.                           

Mačka sa na dno pozerá, a rybička za zatiaľ preberá. 

Pokiaľ sa rybička preberie, mačku susedov pes zožerie. 

A tá žaba čo tam kŕka, stále jej to v hlave vŕta: 

Že tá mačka chcela rybu, no spravila pritom chybu. 

Chcela dostať slabého a zabudla na silného. 

Mačka mala rozmýšľať a nie iba na hlad pomýšľať. 

                                                                                                      L. Bačinská 6.A 

 

Leto a prázdniny 

Slnko svieti, voda láka, tešíme sa na žabiaka.  

Kúpalisko napĺňa sa, aha: leto je tu zasa. 

 

Do bazéna utekajme, tam sa dobre potápajme. 

Slniečko už pekne hreje, šibal vetrík sa len smeje. 

  Potôčik si pekne žblnká, hrá sa s vlnkou vlnka. 

   Nad kúpaliskom, veľký mrak, kvapky bude rozsievať. 

                                                                                                           

                                                                        S. Sedláková 4.A                                                                                
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Hľadaj slová: klinec, kladivo, máj, jún, lyko, imelo, maliar, disk, dom, syr, vám, 

L&Š (obchod), Nemo, my, my, Rím, minimum 

 

O J S M Á J I M Ú 

V Ú K M A L I A R 

I N S L & Š V Á M 

D M I N I M U M D 

A S D O M N E M O 

 L Y K O I M E L O 

K R R Í M Y R C Y 

 

Na konci zistíš   aký     ............   ............................................              A. Grznárová 3.B                       

 

 

SUDOKU          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. Barát 3.A 
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                                                                       Obrázok zo skicára M. Zelenka 6.A 

Nakreslila K. Klementíková 4.B 



                                                                                                                                                                                     

 24 

 

Kupón číslo 5                                          NESKÚŠAŤ!                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Neskúšačik  
 

Keď sa zabudneš pripraviť na vyučko , použi Neskúšačika! 

 

MILÍ  ŽIACI  A ŽIAČKY ! 

Dnes sa k Vám dostalo piate 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 decembri 2014. Svoje nápady, krížovky, 

básničky, príbehy môžete odovzdať členom redakčnej rady do 30. 11. 2014.                                        

                                                               Ďakujeme 

Kupón   číslo 5 - Neskúšať  -  nájdeš  v tomto  čísle.   
Môžeš ho použiť, ak si sa nepripravil na hodinu a nechceš dostať zlú známku. 

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

Do prípravy tohto čísla sa zapojili: 
C. Čerenková 9.A, P.Varga, M.Valko, A.Matúšek 7.B, P.Humajová 7.A, L.Púšová, 

D.Schlosserová 6.B, A.Bernáthová, V. Poláková, M.Horský, M.Zelenka, L.Vinczeová  

L.Bačinská 6.A, L.Bariak, M.Polák, S.Révay, F.Šupka, R.Schlentc, K.Klementíková, 

D.Štefanová 4.B, E.Horská, S.Bírová, S.Sedláková, L.Vörösová 4.A, N.Barát 3.A, 

A. Grznárová 3.B, A.Záhradníková, S.Szombayová 2.A 

 

Všetkým prispievateľom ďakujeme a posielame sladkú odmenu. 
Správne odpovede zo str.15          1. Janka   2.  5 + 545 = 550   3. 89 

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