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ÚVOD 

 

Milí čitatelia, 

chcela by som Vám predstaviť náš časopis. Je to časopis o zábave, o našej triede a pravdaže 

o piatakoch. Volá sa Super triedne novinky. Čiže  už z toho názvu môžeme vedieť, čo v ňom 

bude. Určite nejaké novinky z našej triedy. Čo sa deje cez prestávky ale aj cez vyučovacie 

hodiny. Ešte tam budú vtipy, fotky žiakov našej triedy, ale aj niečo o nás. Ale ďalej nejdem 

písať čo všetko tam je, lebo napíšem celé noviny len do úvodu a potom nebudete mať čo čítať. 

Tak ak ste dočítali úvod, ak vás zaujal ale aj keď vás nezaujal, pozrite si náš časopis prečítajte 

si články a tešte sa na ďalšie vydanie. 

                                                                        Ďakujeme. (Mária Povalová) 

 

 
 

 

Bola raz jedna trieda a tá trieda bola piata. Tá trieda bola naša. A tu sme my. 

 

  

Naši super chlapci     Naše super kočky 

  



DEŇ NARCISOV. 

Aj tento rok bol 17.4. deň narcisov. Dievčatá z ôsmej triedy chodili po celej 

škole. Boli aj v našej triede. Jedna mala krabičku, do ktorej sme hádzali peniaze. 

Tými peniazmi pomôžeme ľuďom s rakovinou. Dostali sme za to maličký 

narcis, ktorý sme si mohli zapichnúť na bundu. Bolo to na prvej hodine. My sme 

ju mali s pani učiteľkou Turošákovou. Pani učiteľka sa nás ešte pred tým 

spýtala, aký je to deň. A my sme odpovedali je DEŇ NARCISOV A JE TO DEŇ BOJA 

PROTI RAKOVINE.  (Dominika Litviaková) 

  

KRÁTKA ROZPRÁVKA. 

Janko navrhol triede, aby si urobili stránku triedy, ale nikto nepísal komentáre ani nič . Ale 

stránku sa pani  učiteľka  rozhodla vymazať čo sa nestalo keď  pani učiteľka otvorila stránku 

bola plná komentárov  čo deti napísali . Pani učiteľka sa zaradovala a rozhodla sa že stránku 

nevymaže . Bol tam takýto vtip  

Chcete počuť vtip :VTIP 

A boli tam aj osem smerovky , krížovky  a to čo sa v triede dialo .  

A, a, a, vtom zazvonil zvonec a príbehu je koniec. 

(Klaudia Sirotová) 

 

NA HODINE SLOVENČINY 

Na hodine slovenčiny sme si mali vymyslieť príbeh o číslach. Dominika Litviaková 

vymyslela  príbeh O SMUTNEJ VÍLE   

Bolo raz sedem víl. Jedna mala ružové šaty, druhá mala zelené, tretia mala oranžové, štvrtá 

mala  žlté, piata mala hnedé , šiesta biele a siedma čierne. Siedma víla sa volala Ruženka. 

Keďže Ruženka mala čierne šaty, stále bola smutná. Cele dni nič nerobila, len plakala.  

NO poďme pekne od začiatku. Keď sa Ruženka narodila vôbec neplakala. O dva týždne jej 

zomrela  mama a vtedy jej spadla prvá slza. Ruženka odvtedy stále plače. Keď mala Ruženka 

dvadsať rokov, jej otec sa rozhodol, že jej nájde princa. Prichádzali ku nej zástupy princov, no 

ona nikoho nechcela. No raz prišiel prekrásny princ, do ktorého sa zaľúbila hneď na prvý 

pohľad. Bol to 181.v poradí. 181 bolo jej obľúbené číslo. Odvtedy Ruženka neplače.   

(Mária Povalová) 

 



PESNIČKY. 

Pokoj v duši. 

 

Dolinami cesta úzka,  

nekľudná pieseň nechce ustáť. 

Utíchol les, osirel háj, 

Milému svojmu zbohom dnes daj. 

 

Refrén:  

Ak súdiť ťa chcú, nech súdia len, 

tých čo neprajú pokoj duši boľavej. 

Ak súdiť ťa chcú, nech vinia mňa, 

to čo potajme nosím v srdci, nespália. 

 

Škovránok hlávku k zemi kloní, 

umrela pieseň na jabloni. 

Utíchol les, osirel háj, 

milému svojmu zbohom dnes dám. 

 

Refrén 

 

Nevolám ťa k sebe milý, 

nech ťa môj hlas nepomýli. 

Utíchol les, osirel háj, 

na cestu dnes zbohom ti dám. 

(Klaudia Havrilová, Katka Benická) 

 



ZÁBAVNÝ TESTÍK 

1. Koľko oceánov je na Zemi?  

a) 5 

b) 4 

c) 7 

2. Ktorá pôda je najúrodnejšia? 

a) červenozem 

b) hnedozem 

c) černozem 

3. Koľko mesiacov obieha okolo Zeme? 

a) 1 

b) 12 

c) ani jeden 

4. Čo je to Morena? 

a) val z kameňov a hliny  

b) bohyňa smrti 

c) ľadovcová dolina 

5. Známy matematik je  

a) Marián Gáborík 

b) Daniel Radclife 

c) Pytagoras 

(Klaudia Havrilová, Katka Benická) 

 

 

VYČÍTANKY. 

Stojí vŕba pri potoku,      Plávalo mydlo vo vode, 

visí na nej zvon,      stratilo farbu vo vode, 

na koho to slovo padne,     akú mu ty farbu dáš? 

ten musí ísť von.      Žltá, žltá. 

(Klaudia Havrilová, Katka Benická) 



ZASMEJTE SA  

Zhovárajú sa Mišo a Fero. Fero hovorí: „Ráno som išiel po ulici a tu z ničoho nič ma zasiahla 

plechovka  rovno do hlavy.“ „A čo v nej bolo?“ pýta sa Mišo. „Nič.“ „A v plechovke?“ 

 

Matka navštívila svoju dcéru po svadbe. Tá je obklopená vrecami strúhanky. „Čo to stváraš?“ 

pýta sa zhrozene. „Ale chcem Milanovi vypražiť rezne a v kuchárskej knihe je napísane meľte 

týždeň staré rožky...“ 

 

„Tak ako po svadbe?“ pýta sa kamarát novomanžela. „Ale, ani nehovor, pes už ušiel.“  

 

„Dežko, prečo si v dotazníku uviedol svojho ocka v zátvorke“ pýta  sa  učiteľka žiaka. „No 

viete, keď on je teraz, prosím pekne, zatvorený.“   

 

Pasú sa 2 kravy. Jedna sa pýta druhej: „Prečo trasieš vemenom?“  Ona na to: „Ale zajtra mám 

narodeniny, tak robím šľahačku.“ 

(Mária Povalová) 

  

Veverička sa pýta medveďa: 

-Hádaj, čo mám v pästičke. 

-Oriešok. 

-Nie. Hádaj, hádaj, čo mám v pästičke? 

-Hm. Veľký oriešok! 

-Nie. Kŕč!!! 

 

-Predstav si, že na víkend hlásia až 30-stupňové teploty! 

-To nie je možné. 

-Ale áno, 15° v sobotu a 15° v nedeľu. 

 

Muž zastaví na ulici starčeka: 

-Nehnevajte sa, hľadám železničnú stanicu. 

-Nehnevám sa. Hľadajte. 



 

Zo všetkého južného ovocia sa na Slovensku najviac darí fige borovej. 

 

-Jožko, prečo prišla na rodičovské združenie babka a nie rodičia? 

-Lebo babka je hluchá! 

 

-Tak ako sa ti páči v škole Jožko? 

-Je to podvod. 

-A to už prečo? 

-My riešime úlohy a učitelia za nás berú plat. 

(Dominika Litviaková) 

 

Hovorí matka synovi: 

- Vieš, čo som ti povedala! Tie sánky budeš požičiavať aj bratovi ! 

- Veď mu ich požičiavam. Ja ich mám z kopca, on do kopca . 

 

Známy spevák sa potkne a padá zo schodov. 

Všimne si to mama so synčekom a vraví mu: „Rýchlo si niečo želaj, padá hviezda.“ 

 

Miško zájde za mamou a pýta sa: 

-Mami, môžem ísť do parku? 

-Opýtaj sa ocka. 

Miško sa nakloní k otcovi: 

- Ocino, pozeráš televíziu? 

- Áno. 

- Počula si, mami? Ocino hovorí áno.  

(Kristínka Hrobárová, Martinka Havrilová) 



HÁDANKY 

Aj nás šatí, aj nás živí, keď je mladá, rada šantí. Úžitok z nej majú všetci aj niektorí 

muzikanti. Čo je to? (akčevo) 

Nájdete ho pri  topoli, v priekopách i pri hati. Domy strieda podľa vôle, nájomné však neplatí. 

Čo je to? (kámils) 

Býva to tak v Bratislave, v Ríme, Budapešti. Keď ju necháš, nemo leží. Keď ju zdvihneš, 

vreští. Čo je to? (zatťer) 

Majú hlavu, krk aj dušu, chvostík z koňa nesú. Vedia  krásne živo spievať, aj keď živé nie sú.  

Čo je to? (elsuh) 

Tučné prasce na záhrade majú žltú košeľu. Tie ozajstné ich v jeseni radom požerú. Čo je to? 

(ecivket) 

(Mária Povalová) 

 

DOPLŇOVAČKA 

 1 2 3 4 5               

A S Č T N A   1A 3D 1C 5B 4C   

B F K D G E          

C P M Y R J                 

D L O U H I   3A 4C 5D 5B 3B 4A 3C 

               

                      

        2A 5A 1A 2D 1C 5D 1A 

(Klaudia Havrilová, Katka Benická) 

 



TAJNIČKY 

Čo máme vždy byť? (odpoveď nájdete v tajničke) 

1                 1. Na vozidle máme ... 

2                  2. Stojí na zastávke  

3                     3. Vyučovací predmet 

4                4. Mesiac v roku 

5               5. Žije vo vode 

6               6. Jeden zo svetadielov 

7                7. Radiátor dáva ... 

8               8. Šije sa tým 

(Matúš Kubášek) 

 

Obľúbený predmet Dominiky Bumbákovej je (odpoveď nájdete v tajničke) 

1                1. Rodič na M 

2                2. Vozidlo 

3                3. Anton ináč 

4                4. Eva (zdrobnenina) 

5               5. Robí sa z neho makovník 

6                6. Prvý muž 

7                       7. Geometrický útvar na T 

8                8. Krajina na I 

9                 9. Katarína (zdrobnenina) 

10                 10. Mesiac v roku na A 

(Dominika Litviaková) 

SUDOKU  

    2 4     

4         2 

  2     3   

  4     6   

1         6 

    3 5     



OSEMSMEROVKA 

V osemsmerovke vyhľadaj a označ názvy slovenských miest a riek: 

T R N A V A K   TRENČÍN, VÁH 

R Z K L A N Y   KOŠICE, NITRA 

E A O K H O S   TRNAVA, ORAVA 

N R Š R N R U   KYSUCA, HRON 

Č T I X A H C     

Í I C Y M V A     

N N E C I N A     

 

(Kristínka Hrobárová, Martinka Havrilová) 

 

NAŠE RECEPTY. 

 

ŠIŠKY.  

Potrebuješ: 

na kvások: 30 g droždia, 100 ml mlieka, 

30 g práškového cukru 

na cesto: 500 g polohrubej múky, 1 vajce, 

50 g cukru, 300-400 ml mlieka, 1 lyžička 

soli 

Takto sa ti to podarí: 

Z mlieka, cukru a droždia priprav kvások. Nechaj ho vykysnúť. Potom ho zmiešaj s múkou. 

Pridaj vajce, cukor, teplé mlieko a soľ. Miešaj dovtedy, kým nevznikne hladké cesto. Hotové 

cesto vyvaľkaj a povykrajuj kolieska. Vlož šišky do panvice s olejom a prikry pokrievkou. 

(Oleja musí byť dostatok, aby v ňom šišky plávali.) Po chvíli odokry pokrievku, prevráť šišky 

a už odokryté ich dosmaž. 

Hotové šišky obaľ v zmesi práškového a vanilkového cukru. Navrch každej šišky môžeš dať 

kôpku lekváru. 

(Lucia Rusnáková) 

 


