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ÚVODNÍK 

 

      

  Prvý krát v školskom roku 2012/2013 sa Vám prihovárame 

prostredníctvom nášho školského časopisu Pod lavicou. Pokúsime sa 

Vám priniesť množstvo zaujímavostí zo života našej školy i mimo nej.  

 

       Naša škola sa rok čo rok zapája do mnohých akcií a súťaží 

organizovaných pre žiakov ZŠ.   

Časopis Pod lavicou Vám  prinesie prehľad akcií a súťaží 

organizovaných na 1. aj 2. stupni našej školy. Môžete si prečítať 

rubriky, ktoré pre Vás pravidelne pripravujú členovia redakčnej rady 

a samozrejme v časopise nájdete práce žiakov, ktorí prispievajú do 

nášho časopisu vlastnou tvorbou, za čo všetkým ďakujeme a tešíme sa 

na ďalšiu spoluprácu.  

 

Čítajte Pod lavicou, je to časopis pre Vás a o Vás...! 
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Školský výlet - Bratislava 
Dňa 19.9. sa žiaci 4.A a 4.B vybrali na 

exkurziu do Bratislavy. Prezreli si 

najväčšie  dominanty nášho hlavného 

mesta: Bratislavský hrad, navštívili 

NR SR, Prezidentský palác, kde si 

pozreli výmenu stráží a pokračovali 

v prehliadke historickej časti mesta: 

Michalská brána, Hlavné námestie 

a Hviezdoslavovo námestie. Exkurzia 

bola veľmi zaujímavá a poučná. Žiaci 

sa dozvedeli množstvo informácií aj 

o mostoch na Dunaji a divadlách. Bol 

to príjemne prežitý deň a žiaci si 

okrem množstva informácií priniesli 

a j nezabudnuteľné zážitky. 

 

 TAJOV A BANSKÁ BYSTRICA 

Jedného krásneho dňa sme sa vybrali spoznávať históriu nášho národa. Tak sme 

sa vybrali  na exkurziu do Tajova, rodnej dediny Jozefa Gregora Tajovského 

a Jozefa Murgaša. 

Po skončení 

prehliadky sme šli do 

múzea Slovenského 

národného povstania 

v Banskej Bystrici. 

Táto exkurzia sa 

nám naozaj veľmi 

páčila a už sa tešíme 

na ďalšiu.  

Žiaci 8. a 9.ročníka 



 

 

Svetový deň zdravej výživy  
16.10. si naši prváčikovia pripomenuli triednym 

projektom „Žijeme a rastieme zdravo“. Počas dňa 

sa učili o pestovaní a zbere úrody na jeseň, 

vypracovávali rôzne úlohy, vyrobili plagát  „Strom 

jesene“ s košíkom, do ktorého zbierali ovocie a do 

debničky zasa pozbierali zeleninu. Ich úlohou bolo 

priniesť si z domu na desiatu ovocie alebo zeleninu 

a na záver dňa im pani učiteľka urobila ovocno-

zeleninový šalát, na ktorom si všetci spoločne veľmi 

pochutnali.  
 

Exkurzia - Hvezdáreň 
Dňa 19.10.2012 sme navštívili 

krajskú hvezdáreň  

a planetárium   

Maximiliána Hella v Žiari nad 

Hronom.   

 

   

 

 

Pokojne sme si ľahli do kresiel v ufo sále 

a počúvali,  čo sa stalo Ufkovi počas letu. Ufko  

z planéty Mars stroskotal  na svojej vesmírnej 

lodi a my sme spolu s ním spoznali  planéty 

Saturn, Urán, Neptún, Zem , Jupiter, hviezdy 

a súhvezdia, kométy,  ktoré  videl  Ufko počas 

letu. 

Neskôr sme sa presunuli  

do pozorovateľne  

k ďalekohľadu, cez ktorý  

sme si pozreli Slnko a škvrny  

na Slnku. 

Priestory pozorovateľne  

slúžia spolu s vyhliadkovými terasami 

na verejné, ale aj odborné pozorovania 

astronomických telies na oblohe. 

 

Žiaci 3. A a 3. B triedy 

 



 

 

Medzinárodný deň školských knižníc  
 

Čítanie dobrej knihy je vždy pre čitateľa veľkým sviatkom. Táto myšlienka nás 

napadla vo chvíli, keď Slovenská pedagogická knižnica na svojich webových 

stránkach vyhlásila 8. ročník  súťaže o najzaujímavejšie podujatie školskej 

knižnice k Medzinárodnému dňu 

školských knižníc, sviatok ktorého 

v kalendári pripadol na 22. október.  

Štvrtáci čítali knihu Z poľovníckej 

kapsy od Ruda Morica. Táto kniha 

v sebe ukrýva hlboký odkaz 

spisovateľa pre naše mladé pokolenie, 

ktoré sa viac a intenzívnejšie 

vzďaľuje prírode. Autor knihy 

detského čitateľa vedie citlivou rukou 

krásami prírody a jej zákonmi. 

Štvrtácka čitateľská dielňa vyvrcholila 22. októbra, kedy spolu s pani učiteľkou 

Mgr. Soňou Bégerovou  riešili úlohy zamerané na pochopenie prečítaného diela, 

ilustrovali knižku a navrhovali svoje nápady na ochranu prírody, na zachovanie 

ekosystému aj pre budúce generácie. 

 
 

Ku knihe pani učiteľka pre mladých 

čitateľov pripravila pracovný list, 

ktorý preveril ich čitateľské 

zručnosti a kde si mohli vyjadriť 

svoj názor na odkaz spisovateľa  

pre budúce generácie týkajúci sa 

práve ochrany prírody, jej 

zvieracích „obyvateľov“.     

 

 

Pre pozorných a vytrvalých 

čitateľov pani učiteľka 

pripravila „Certifikát ochrancu 

prírody“. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Aj naši najmenší prváci sa poctivo pripravovali na sviatok všetkých školských 

knižníc. Týždeň pred spomínaným dňom si na výtvarnej výchove namaľovali 

historický kávový mlynček, urobili zaujímavý kvíz o „predkoch“ dnešných 

domácich pomocníkoch, spotrebičoch a vynálezoch, na fotografiách poznávali 

historické predmety. V encyklopédiách vyhľadali starodávne predmety. Hádali, na 

čo slúžili zobrazené predmety, čo sa z nich dnes „vykľulo“.  Neskôr si spoločne 

vyrobili plagáty historických predmetov.  

K čomu asi tieto veci slúžili? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beseda s archeologičkou 
 

Mamička – prváčky Leiky Borzovej z 1.A je archeologička. Priblížila mladým 

čitateľom prácu archeológa, jeho hľadanie, pátranie hlboko v zemi, v hline. Na 

besedu priniesla veľa krásnych vykopávok, historických predmetov, ktoré deti 

veľmi zaujali a osobne si ich mohli vziať do rúk. 

Dostali sme pozvanie na historickú exkurziu po novovznikajúcom „náučnom  

chodníku“  neďaleko Nitry,  ktorý odhaľuje život ľudí spred 1500 rokov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Projekt - Záložka do knihy spája školy 

 

Na hodinách výtvarnej výchove žiaci 

vyrábali krásne záložky do knižiek, 

ktoré sme poslali žiakom na družobnú 

školu ZŠ Černyševského 8 do Bratislavy 

a deti túžobne očakávali záložky, ktoré 

pre nás vyrobili deti z Bratislavy. 

Ďakujeme p. učiteľkám Ivančíkovej, 

Titkovej ,Truskovej, Moravčíkovej a 

žiakom, ktorí ich vyrábali. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Školský klub 
 
 

 

Pozrite sa deti, čo to zhora letí? 

 

„Prileteli šarkany “ :  zakričali 

deti .  

Samy sme ich spravili, odmenu 

sem dostali.  
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Prírodovedný krúžok 
 

Dňa 8.10. sa žiaci 4.A triedy vybrali „Po stopách medveďa 

hnedého“ do Ponitrianskeho múzea. Interaktívna výstava 

študentov Katedry muzeológie UKF v Nitre venovaná 

životu „kráľa“ našich lesov – medveďa hnedého inšpirovala 

štvrtákov a ich tvorbu si môžete pozrieť a prečítať aj 

v našom časopise v rubrike Žiackym perom. 

 

 

Tip na víkend 

 
Novinársko - poznávací krúžok  vás pozýva na prechádzku po Pribinovom námestí, 

poštekliť Corgoňa na palci, odfotiť sa pri Morovom stĺpe, pokochať sa výhľadom 

na naše krásne mesto z hradu a vstúpiť do nádhery a majestátnosti Katedrály. 

Neoľutujete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tvorivé ruky 

 
0žíva nám chodba. Chcete sa v škole  cítiť ako  pri mori?  Príďte sa pozrieť na 

prvé poschodie a uvidíte, že vás nesklameme. Nájdete tu Nema, raju, medúzu... 

Ostatné maľby si pozrite na stránke našej školy. 

 

 

 

 

 

 

 

Šikovníček a Výtvarníček 

 
Deti z tohto krúžku nám vyzdobili chodbu počas jesennej 

výzdoby. Hádajte, z čoho vytvorili takú peknú výzdobu. 

 

 
 



 

 

  
Zasmejme sa..... 
                                                                          Pani učiteľka skúša Janka: 
Mamička oznamuje synčekovi:                            - Prečo vyhynuli mamuty? - 

-Jožinko, budúci rok už budeš                             - Lebo v dobe kamennej ešte 

v druhej triede a to už budeš                              neboli spolky na ochranu zvierat. 

môcť utierať riad. - 

-Tak to radšej prepadnem ...  

                                                                         Jožko dostal nový bicykel. 

                                                                         Predvádza sa na ňom otcovi, ktorý             

Prváčik bol prvý deň v škole.                              sa naňho pozerá z okna. 

Na druhé ráno ho mama budí:                           Jožko kričí:  -"Aha ocko, bez rúk!" 

-"Janko, vstávaj, musíš ísť do školy!"                Po chvíli:    -"Aha ocko, bez nôh!" 

-"Čože?! Ešte raz?"                                           A potom:  -"Aha ocko, bež žubov!" 

                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                    
 

Hádajme ... 
                               Sedí pani v kríčku, v červenom ručníčku, 

                              má ostrý zúbok,  plné brucho krúpok. Čo je to? (ŠÍPKA) 

 

Letí, dudre, píska                                                 Čo páli a nie je  oheň ?                                                                                                                                                                

a dverami plieska.                                                 Čo je to? (PŔHĽAVA) 

Čo je to? (VIETOR)                                                         

 

Ide poštár neposlaný                                              V kamennej kapsičke 

nesie lístok nepísaný.                                              chutný chlebík leží. 

Nik sa naň nepýta,                                                  Čo je to? (ORECH) 

ani ho nik nečíta. Čo je to?    

(VIETOR NESIE LIST ZO STROMU) 

  

Papierová hlava, mašličkový chvost, pod oblohou pláva deťom pre radosť.  Čo je 

to?   (ŠARKAN) 

 



 

 

Zo zákutí školskej chodby 
 

 MŠ  dnes nemal slúchadlá a ani šiltovku?! Je snáď chorý?? 

 

 KB a NK nenavštevovali ostatné triedy. Asi neboli v škole. 

 Pani učiteľka má dnes opäť nové vlasy. Pristanú jej. 

 

Žiaci a ich výroky: 

 

„Keď sa Napoleon vrátil z Ruska, išiel si oddýchnuť na Ostrov sv. 

Heleny.“ 

„Napoleon išiel prezimovať do Moskvy.“ 

„Napoleon sa dostal k moci v roku 1974:“ 

“Ako si mám zapamätať koľkého je, keď sa to každý deň mení?” 

 

“Prví ľudia získavali oheň, keď udrel blesk,  alebo keď sa chytilo od vlaku.” 

“V pozadí vystupujú do popredia Karpaty.” 

“V Saudskej Arábii sa pasú stáda kočovných beduínov.” 

“Severný pól je studený a južný horúci”                         



 

 

Zahrajme sa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Potráp si svoju hlavičku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Matematická krížovka 

 
 

Doplň do krížovky smerom zhora nadol chýbajúce 

slová vo vetách:  

1. Čísla, ktoré násobím, sa volajú ...  

2. Čísla, ktoré môžem sčítať, sa volajú ...  

3. Keď čísla vynásobím, dostanem ...  

4. Číslo, ktorým delím, sa volá ...  

5. Keď čísla odčítam, dostanem ...  

6. Číslo, ktoré delím, sa volá ...  

7. Keď čísla sčítam, dostanem ...  

8. Číslo, ktoré pri násobení výsledok nezmení, 

je ...  

9. Číslo, ktoré môžem pripočítať a výsledok   

          sa   nezmení, je 



 

 

 
 

 

 

 

EGO 

     
           

Michal Straka (* 8. november 1983, 

Lučenec), známy pod umeleckým 

menom Ego, je slovenský raper. Je členom skupiny Kontrafakt spolu s Rytmusom 

a DJ Anysom. V ostatnom čase začal sólovú kariéru vydaním singlu "Žijeme Len 

Raz", ktorý sa v roku 2012 stal hitom č. 1 v slovenských rádiách. 

Na začiatku leta 2012 umiestnil na YouTube videoklip k novej skladbe "Žijeme 

Len Raz", ktorý sa počas niekoľkých týždňov stal najsledovanejším slovenským 

videoklipom na YouTube. Táto skladba sa dostala aj do rádií, kde je k októbru 

2012 číslom 1 v hitparádach slovenských rádií. Autorom hudby je slovenský DJ a 

producent Robert Burian. Ďalším singlom, ktorý bol vypustený v júli 2012, je 

skladba "Skús Ma Chápať", za ktorou stojí producent Filip Jančík. 

Prvý sólový album Ega sa dlhodobo odkladá,  

jeho vydanie sa očakáva v roku 2013. 
 

Ou, Okej, Ou, EGO ,Robert Burian! 
Neseď doma pri compe, poď s nami von! - (poď so mnou von) 
 
Refrén: Žijeme len raz, práve tu a práve teraz  
Slnko svieti rovnako na všetkých z nás, 
tak sa nemrač, ale zabudni na stres. 
Zabudni, čo tu bolo včera, dneska je tu ďalší deň: 
Voda, slnko, párty, klub, relax.  

http://sk.wikipedia.org/wiki/8._november
http://sk.wikipedia.org/wiki/1983
http://sk.wikipedia.org/wiki/Lu%C4%8Denec
http://sk.wikipedia.org/wiki/Rap
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kontrafakt_%28hudobn%C3%A1_skupina%29
http://sk.wikipedia.org/wiki/Rytmus_%28raper%29
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_Burian&action=edit&redlink=1


 

 

 
Medvedie rozprávky                      
Rozprávka o medveďom mláďati 

V jedno ráno sme sa začali baliť, pretože sme išli na víkend  do 

Vysokých Tatier. Veľmi som sa tešila, lebo do Tatier som išla 

prvýkrát. Kým sme cestovali, videla som veľa vecí, ale keď som 

uvidela Tatry, tak som chcela, aby sme tam už boli. Vybalili sme sa 

a išli na túru. Na túre sme videli rôzne druhy plodov a rôzne druhy 

hríbov, napríklad kuriatka, dubáky a masliaky. Keď som pozorovala 

veveričku ako skáče zo stromu na strom, uvidela som na jednom strome včelí úľ 

a pod stromom medvedie mláďa. Skryli sme sa za kríky, aby nás medvedie mláďa 

nevidelo a pozorovali sme ho. Bolo na ňom vidieť, že je hladné. O niekoľko minút 

začalo liezť na strom k úľu. Keď už bolo pri ňom, pichli ho včely a ono padlo na 

zem. Sadlo si na trávu a nič nerobilo. O chvíľu sa rozbehlo preč a my sme utekali 

za ním. Utekali sme niekoľko metrov od neho, aby nás nezbadalo. Ani sme si 

nevšimli, že bežíme hlbšie a hlbšie do lesa. O chvíľu sme sa zastavili, lebo si 

mamina všimla, že sme ďaleko od turistického chodníka a, že sme sa stratili. 

Keďže sme nevedeli cestu k chodníku, bežali sme znova za medvedím mláďaťom. 

Nakoniec sa medvedie mláďa zastavilo pred jaskyňou a o chvíľu vošlo dnu a my za 

ním. Keď sme vošli dnu uvideli sme tam dvoch veľkých medveďov a troch malých 

medveďov. Odišli sme z jaskyne a hľadali sme turistické chodníky. Kým sme 

hľadali chodník, stretli sme horára a on nás hneď k chodníku zaviedol. Na druhý 

deň sme sa balili. Ešte pred odchodom sme išli na takú malú prechádzku do lesa 

a znovu sme tam videli to medvedie mláďa čo včera. Keď sme prišli domov, 

všetkým ktorých sme poznali, sme vyrozprávali zážitky, ktoré sme v Tatrách 

zažili.         
 

Rozprávka o nosatých medveďoch     
         Bola jedna rodinka a bola celkom šťastná. Mamina, ocino a tri malé medvede. 

Jedno bolo múdre, druhé pekné a to tretie veľmi nosaté. Malo najväčší a najdlhší 

nos v rodine. Preto ho nemali radi jeho bratia. Rodičia s tým neboli spokojný lebo 

mu robili zle. Bol veľmi smutný a bol stále vo svojej izbe. Mamina sa potom išla 

porozprávať s dvomi mláďatami, prečo je taký smutný. Oni sa priznali že ho 

nemajú radi. Mamina im potom vysvetlila že nezáleží na tom ako vyzeráme 

z vonka, ale ako vyzeráme z vnútra. A potom už  bratia mali radi aj svojho 

tretieho brata.                                                             4.A 



 

 

 
 

 

 

Slová piesne Tichá noc 

V angličtine:  

     

Silent night, holy night!                                                                     Nemecký text: 

All is calm, all is bright 

Round you virgin mother and child.                                     Stille Nacht, heilige Nacht 

Holy infant, so tender and mild.                                             Alles schläft; eisam wacht 

Sleep in heavenly peace.                                                      Nur das traute hochheilige Paar. 

Sleep in heavenly peace.                                                       Holder Knabe im lockigen Haar, 

Silent night, holy night!                                                       Schlaft in himmlischer Ruh! 

Shepherds quake at the sight.                                                Schlaft in himmlischer Ruh! 

Glory streams from heaven afar,                                           Stille Nacht, heilige Nacht, 

 

Heavenly hosts sing: Hallelujah!                                             Hirten erst kundgemacht 

Christ the Savior is born.                                                          Durch der Engel Halleluja, 

Christ the Savior is born.                                                       Tönt es laut von fern und nah: 

Silent night, holy night!                                                                Christ, der Retter ist da! 

Son of God, love’s pure light                                                       Christ, der Retter ist da! 

Radiant beams from Thy holy face,                                          Stille Nacht, heilige Nacht, 

With the dawn of redeeming grace,                                            Gottes Sohn, o wie lacht 

Jesus, Lord, at Thy birth,                                                   Lieb’ aus deinem göttlichen Mund, 

Jesus, Lord, at Thy birth.                                                   Da uns schlägt die rettende Stund‘. 

                                                                                                          Christ, in deiner Geburt! 

                                                                                                          Christ, in deiner Geburt! 

                                                                                                                      



Teta zima                      
Keď je večer vianočný, 

rada snívam krásne sny. 

V kúte stojí krásna dáma, 

sviečkami je obsypaná. 

Hviezdička je veselá, 

anjelik sa usmieva... 

 

A na zemi hračiek hŕba- 

vidím vlak, loď, bábu, Kuba! 

Je to krása, nádhera, 

čo sa na mňa pozerá! 

Otvoriť hneď očká chcem, 

nech to nie je iba sen! 

 

 

Jedlička 
Na zelenej jedličke tisíc ozdôb svieti, 

Okolo tej pesničky, zvučia piesne detí. 

Jedlička žiarivá ako pochodeň 

veselo vítame novoročný deň. 

 

Aj zvieratká z horičky majú dobrú vôľu. 

Tam okolo jedličky krepčia s deťmi spolu. 

Jedlička žiarivá ako pochodeň 

veselo vítame novoročný deň. 

 

Urobím si snehuliaka 
Urobím si snehuliaka na najbližšom brehu. 

Urobím si snehuliaka z bielučkého snehu. 

Jedna guľa, druhá guľa, tretiu na vrch dám 

a už stojí snehuliačik a už stojí tam. 

 

Košieľku má snehuliačik čistučkú a svetlú, 

Nos má z mrkvy, oči z uhlia, miesto ruky 

metlu. 

A keď deti uvidia ho, povedia si tak: 

„Pozrite sa, aký je to krásny snehuliak!“ 

 

 

 

Vianoce                   
Jedna vločka, druhá vločka, 

Teta zima žmúri očká. 

Sánky si hneď osedláme 

A letíme k starej mame. 

 

Na dvore nás sniežik zláka, 

Postavíme snehuliaka. 

Starká ešte mrkvu dá 

A snehuliak noštek má. 

 

Poďme domov, už sa zmráka, 

Lyžovačka zajtra čaká. 

 

 

Advent 
Advent, advent, štyri sviece, 

prvá z nich sa zatrbliece. 

 

Za ňou druhá, tretia zhorí, 

prinesieme stromček z hory. 

 

A keď štvrtá horí stíška 

tešíme sa na Ježiška. 

Mikuláš 
Mikuláš je dedko starý,  

vie on robiť veľké čary.  

Nadelí ti radosti,  

čižmu plnú sladkostí.  

 

Mikuláš je kúzelník,  

darčeky nám vykúzli.  

Ale iba pre takých,  

čo neboli cez rok zlí.  

 

Príď, Mikuláš, príď aj k nám,  

nemusíš však chodiť sám.  

Vezmi si aj priateľov,  

privíta vás celý dom! 

 



 

 

O čom sú Vianoce 

 

Sviatky vykúpenia, pokoja a lásky - Vianoce 

Vianoce 24. a 25. decembra slávia  na celom svete už dve miliardy kresťanov. 

Pripomínajú si narodenie Ježiša Krista v Betleheme - po hebrejsky Dom chleba, 

meste asi osem kilometrov južne od Jeruzalema.  

Vianočný Betlehem 

Pôvodcom betlehemskej tradície je sv. František z Assisi, ktorý v roku 1223 

postavil  v Greccio PRVÝ BETLEHEM. K nádhere vianočnej atmosféry patrí 

stavanie betlehemov s jasličkami, postavami Svätej rodiny, troch mudrcov, 

pastierov, anjelov a zvieratiek v maštali. Jedná sa o vyobrazenie scény 

narodenia Ježiška v jasličkách na slame. Za zvyk pripraviť si betlehem - živý, 

vďačíme Františkovi z Assisi, ktorý v roku 1223 spolu s priateľmi premenil 

jaskyňu na kaplnku a zinscenovali živý betlehem aj s oslíkmi. 

Mikuláš 

Sviatok sv. 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 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. 

 

Kupón číslo 1 
                                                        NESKÚŠAŤ! 

Neskúšačik  
 

Keď sa zabudneš pripraviť na vyučko , použi Neskúšačika! 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

MILÍ  ŽIACI  A ŽIAČKY ! 
 

 

Dnes sa k Vám dostalo prvé číslo školského časopisu  

Pod lavicou. 
Ak sa Vám časopis zapáčil, budeme radi, keď sa aj Vy zapojíte 

do tvorby ďalšieho čísla. 

Časopis vyjde opäť v marci. 

Svoje nápady, tajničky, básničky, príbehy môžete odovzdať 

členom redakčnej rady do 15. 3. 2013. 

 

Ďakujeme 

 
Kupón číslo 1-  Neskúšať -  nájdeš  v tomto  čísle.  

Môžeš ho použiť, ak si sa nepripravil na hodinu a nechceš dostať zlú známku. Platí  

do konca marca.  

Ďalší kupón nájdeš v nasledujúcom čísle. 

 
 
Do prípravy tohto čísla sa zapojili: 1.A,1.B, 3.A, 3.B, 4.A, novinársko-poznávací 

krúžok (7.A,8.A), PaedDr.R. Titková, Mgr. S.Bégerová 

 
Všetkým prispievateľom ďakujeme! 
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