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PRÍBEHY  
 

Na hodine občianskej náuky sme sa rozprávali čím by sme chceli byť, keď vyrastieme. Potom 

sme napísali príbehy na tému Ja o 20 rokov. Niektoré si môžete prečítať. 

 

Ja budem automechanik a basta. Mám dve deti: Tomáša a Dominiku. Moja žena sa volá 

Marienka. Mám stredne veľký dom a v ňom ...domyslite si. Mám dve autá Ferari, jedno je 

moje a druhé je mojej ženy. Mám traktor značky John Deer. Nemám mobil, ale všade nosím 

so sebou pevnú linku. Preto mám asi 3 miliardy predlžovákov. Moje číslo je...počkajte chvíľu 

prosím. Aha 839839839. (Michal Koválik) 

  

Ja som starý. Mám 31 rokov. Mám 4 autá: BMW, porsche, lamborghini a škodovku. Mám 

veľkú vilu, ktorá má 30 izieb a obrovský bazén. Mám dve deti, ktoré sa volajú Dalibor II. 

a Barbora. Mám jednu ženu. Mám firmu na výrobu áut. Som multimiliardár. Mám psa 

rotvajlera, ale nikoho neuhryzne. Mám mačku a tá hryzie. Mám dobrých susedov. Často 

chodím na prechádzky. Mám aj traktor. (Dalibor Djubašák) 

 

Takže môj sen pred dvadsiatimi rokmi bol byť herečkou a vyštudovať právo. Všetko sa mi 

splnilo. A k tomu mám jedno dieťa. Žijem v Španielsku. Už som hrala asi v 111 filmoch a v 3 

muzikáloch. Mám 2 manželov. Som milionárka a mám krásnu vilu, 3 bazény a 30 sluhov. 

Bola som aj vo vesmíre. Každý mesiac chodím na dovolenku. Moje dieťa sa volá Hihuhaha, 

je to dievča. V mojom dome je 39 izieb. Mám 3 hotely. Stretla som sa so všetkými slávnymi 

ľuďmi. A všetci boli trápni, až na nejaké výnimky zo Slovenska. (Dominika Bumbáková) 

 

Volám sa Klaudia, mám 30 rokov a som speváčka a herečka. Hrám vo filme Klaudiin sen. Je 

to muzikál. V každej časti spievam pieseň. Hrám tam s mojou najlepšou kamarátkou Peťou. 

Mám 2 deti Viktóriu a Peťka. Viktória má 8 rokov a Peťko 2. Teraz v muzikály hrám aj 

s deťmi. Vo filme sa volám Alexandra. Doma ma deti volajú Alex. Viktória sa vo filme volá 

Anna. Vo filme sme s Peťou nepriateľky. Mám dom s bazénom na dvore s fontánou. Mám 4 

autá. Bývam v Bratislave. (Klaudia Sirotová) 

 



HODINY MATEMATIKY   

Tento týždeň bola matematika veľmi zaujímavá a náročná. Vyrobili sme 

si tangram. Tangram sa skladá zo 7 dielikov. Potom sme mali vytvoriť 

zo všetkých 7 dielikov trojuholník, štvorec, 2 malé štvorce a veľa 

zaujímavých obrázkov. Na domácu úlohu sme mali vymyslieť 

ľubovoľný obrázok napr. strom. Boli to veľmi zaujímavé a náročné 

hodiny. (Mária Povalová) 

ŠPORT  

Piataci a štvrtáci obhájili 1. miesto z minulého roka. Vyhrali futbalovú súťaž 

Mc Donald´s Cup. Najväčšiu prehru sme uštedrili Trstenej, ktorú sme porazili 

11:1. Hrali sme skvelo aj na okresnom kole, na ktorom sme vybojovali 2. 

miesto. Zuberec bol prvý, ale len o bod pred nami. (Andrej Grman) 

 

TAJNIČKA 
 

1               1. Hmota na umývanie zubov 

2              2. Sklo na zväčšovanie písmen 

3               3. Čím si svietime    

4               4. Hudobný nástroj   

5               5. Človek, ktorý chytá ryby  

                 

6               6. Materiál na šitie košieľ  

7             7. 365 dní     

8               8. Anglický peniaz    

9                 9. Tenké drievko inak   

10             10. Veľká nádoba    

11              11. Trávnatý priestor   

 

(Michal Šuhaj) 

 



ZASMEJME SA  
 

Na Vianoce vraví mamička Mórickovi: „Je už čas zapáliť stromček.“ Móricko sa za chvíľu 

vráti a pýta sa: „A sviečky tiež?“   

(Kristínka Hrobárová) 

 

-Mamááá! Spadla nám skriňa! 

Letuška sa pýta v lietadle cestujúceho: 

-Chceli by ste večer? 

-A aký máte výber? 

-Áno, či nie. 

 

-Deti dnes sa budeme učiť o prvej pomoci. Jožko, čo by si urobil, keby malá Jozefínka zhltla 

kľúč? 

-Vliezol by som do bytu oknom! 

 

-Ja mám tú onú. No tú. Ako sa to, no tú... 

-Myslíš sklerózu? 

-Presne tak. Mám tú onú, no tú... Ako si to povedal? 

 

-Tak už mi zlodeji viac stierače neukradnú! 

-Ako to? 

-Namontoval som si ich zvnútra. 

(Klaudia Havrilová) 

 

Róm v autoškole prejde okolo značky a inštruktor sa ho pýta: 

-Čo to bola za značka? 

Róm odpovedá: 

-Hliníková, ideme ju zobrať? 

(Martin Litviak) 

 



Futbalový hráč je pred koncom kariéry a robí rozhovor. Redaktor sa ho pýta: 

-Čo by si chcel robiť pred koncom kariéry? 

-Chcel by som dať aspoň jeden gól. 

(Stanislav Turošák) 

 

ZÁBAVNÝ TESTÍK  

1. Hlavné mesto Slovenska je 

a) Moskva    c) Európa 

b) Viedeň    d) Bratislava 

2. Na ktorom svetadieli leží Kanada? 

a) Amerika   c) Európa 

b) Austrália   d) Ázia 

3. Kto objavil žiarovku? 

a) A. Hitler   c) T. A. Edison 

b) M. R. Štefánik   d) T. G. Masaryk 

(Martin Litviak) 

4. Janko má 156 guličiek. Jakub má o 87 menej a Radovan má o 40 viac. Koľko guličiek 

má Jakub a koľko Radovan? Koľko majú všetci spolu? 

5. Na základnej škole je 150 žiakov. Na strednej škole je o 50 viac. Koľko žiakov je na 

strednej škole? Koľko ich je spolu? 

6. Hlavné mesto Nemecka je 

a) Moskva    c) Sydney 

b) Paríž    d) Berlín 

7. Kto zdokonalil parný stroj? 

a) James Watt   c) M. R. Štefánik 

b) Adolf Hitler   d) Karel Gott 

(Jakub Pakos) 

 

 

 



NAŠE RECEPTY 
 

PALACINKY S PREKVAPENÍM  

Potrebujeme: 300 g hladkej múky, 1 vajce, 0,5 l mlieka, 1 

šľahačka, zaváraný ananás, mandarínky, jahody, škoricový a vanilkový cukor, 100 g čokolády 

na varenie 

Postup: Z múky, mlieka, vanilkového cukru a vajíčka urobíme palacinky. Hotové palacinky 

naplníme ovocím, stočíme ich a ozdobíme šľahačkou a rozpustenou čokoládou. 

MŇAMKY-MŇAMKY-MŇAM! 

(Klaudia Havrilová) 

 

FERERO ROŠE 

Potrebujeme: 2 horalky, 1 nutelu 

Postup: Rozmixujeme horalku, pridáme asi 2 PL nutely. Zmiešame a urobíme zo zmesi 

guľky. Dobrú chuť. 

(Dominika Litviaková) 

 

DOBRÁ OMELETA 

Potrebujeme: 1 vajce, 2 lyžičky mlieka, štipku soli, 2 lyžičky múky, šunku, zeleninu 

a postrúhaný syr 

Postup: Suroviny zmiešame a upečieme na rozohriatej panvici. 

(Dominika Bumbáková) 

 

NAJLEPŠIA CUKROVINKA  

Potrebujeme: Čokoládu na varenia, piškóty a banány. 

Postup: 

Nakrájané kúsky banánov vložíš medzi 2 piškóty a poleješ rozpustenou čokoládou. 

(Lucia Rusnáková) 

 



ŠTUDENTSKÁ HYMNA  
Neviete pozdraviť?- Dobrý večer priatelia.  

Načo myslíme, keď ráno vstávame do školy - Slnko stoj, slnko neber mi ju, chcem byť s ňou. 

A čo si zaspievame pri ceste do školy - A ja ťa nechcem a ja ťa nemilujem a ja ťa nemám rad. 

Načo myslíme už v pondelok – V piatok podvečer si zresetujem hlavu. 

Aké sú naše pocity pred písomkou – Nedá sa ujsť, pred svetlom neutečieš. 

Čo si myslí triedna, keď vchádza do triedy a nesie písomky so samými 5 - Teď kráľovnou 

jsem já. 

Čo poviem profesorom, keď nič neviem – Že mi je ľúto. 

Načo sa tešíme, keď zazvoní na prestávku – Cigaretka na dva ťahy. 

A na našu desiatu – Mám na teba chuť a stále ťa chcem, kúsok po kúsku celú ťa zjem. 

Načo myslí profesor, keď ide vyvolať žiaka k tabuli - Poď sem, nech sa s tebou zblížim, ja ti 

neublížim, poď sem ja ťa nezbijem. 

A kam by sme ich radi poslali  - Čo stoji lístok na Mars.  

Čo si myslím, keď donesiem ospravedlnenku – Škoda že je, škoda že je iba vymyslená.  

Ako pravidelne končíme školský rok – Pri poslednom litri vína. 

Kedy konečne prestaneme zdrhať zo školy – Je to vo hviezdach. 

Čo budeme spievať profesorom, keď nám pomôžu pri mature – Ľúbim ťa, tak veľmi ako ľúbiť 

viem. 

A čo mi povie otec, keď nezmaturujem – Ulica je krásny dom. 

Čo mi nato – Čo bolí ,to prebolí.  

Ako si naši rodičia predstavujú našu budúcnosť – Promovaní inženýri 

A čo mi nato – Kým vieš snívať, tak máš nadej. 

Ako si ju predstavujeme my - Prídem raz na Ferari.  

A aká je skutočnosť – Nemám auto, nemám motorku.  

Čo pijeme na našej stužkovej, keď sú tu rodičia a profesori – Colu, pijeme colu. 

 A čo budeme piť, keď odídu – Otvárajte kasíno, dostal som chuť na víno, nalejte mi silne 

červené. 

Čo si myslime o našej pani profesorke triednej – Si kočka, si kočka, si kočka. 

Aký vlastne sme – Aj tak sme stále frajeri, stále ty istí frajeri. 

(Mária Povalová) 

 



SNÁĎ NIE JE HRIECH  (P. Cmorík) 

Keď na perách ti rozvoním  

A do očí sa nakloním, 

Nedáš sa nájsť. 

Neviem, kto stráži tvoje sny. 

Snáď ešte nie som zbytočný,  

Nechcem sa báť. 

Snáď nie je hriech, 

Anjelom otázky klásť zbytočné. 

Snáď niekto bdie. 

Nech aspoň vráti mi sny falošné. 

Na nič iné už nemyslím, 

Hlavou mi blúdia nezmysly.  

Mám z teba tmu. 

(Klaudia Havrilová) 

OSEMSMEROVKA 

L A T Č R O  Fifík, lyžička 

E K O Á O K  koláč, flauta 

K Č M L T Č  auto, mačka 

Í I A O K O  traktor, očko 

F Ž Č K A T     

I Y K X R U     

F L A C T A     

(Dominika Bumbáková) 

 

A V O K A D O N A C D E Č  abeceda, avokádo, volant 

B O K P E C K Á V O L S L  lupienok, ťava, dám, nevädza 

E L U P I E N O K I A I E  tam, múr, VI (6), tri, džús, ahoj 

C A L U K C O E I A S O K  Ambroise, kiva, jama, eso 

E N I I O J A P V I S R Y  auto, jar, MC (1100), Ajo, okno 

D T A V A A H S A A U B C  Donald, pec, bicykel  

A Y R R U M O O S E DZ M I  okuliare, opica, luk, nokia 

M C E I R A J O O T O A B  niť, Slovák  

(Dominika Litviaková) 



 

TAJNIČKY 
 

1              1. Zviera, ktoré breše 

2               2. Nástroj na šitie  

3               3. Dopravný prostriedok 

4                4. Meno končiace na š 

5                     5. Svetadiel   

6                  6. Značka auta  

7               7. Meno na I   

(Dalibor Djubašák) 

 

 

1                  1. Trepe... (doplň)     

2                2. Výrobca chleba     

3                 3. Dievčatá majú na chlapcov...  

4                 4. Káva na N      

5             5. Opak noci      

6               6. Americký prezident    

7                7. Na čom spíme?     

8               8. Čím smrkáme?     

9            9. Čo povieš, keď do niečoho narazíš? 

                  

10                  10. Čo teraz lúštiš?    

11               11. Jablko po anglicky    

12              12. Hry, ktoré sa hrajú na mobile  

13                   13. Čo cíti chlapec k dievčaťu?  

14              14. Krajina, kde sú moslimovia.  

15              15. Tanec, ktorý tancujú v Lets Dance 

16                 16. V Lidli je značková ...(doplň)  

17                17. Kúzelník vraví ... Dabra   

 

(Kristínka Hrobárová, Dominika Litviaková, Martinka Havrilová) 

 


