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Úvod 

Milí čitatelia nášho časopisu. Práve vyšlo 3 číslo nášho časopisu. Je to časopis 

taký istý ako tie pred ním, len s malou zmenou. Sú v ňom aj príspevky 

o poistení. Ak chcete vedieť prečo, tak čítajte ďalej. Prihlásili sme sa do súťaže 

Naj časopis. A môžeme vyhrať zaujímavé ceny. Za náš časopis môžete hlasovať 

na stránke www.generali.sk.  Držte nám palce, aby sme vyhrali! 

Ďakujeme.        (Mária Povalová) 

 

 

 

 

PRÍBEH O POISTENÍ. 

Mama a ocko sa rozhodli, že si nepoistia dom. Žili si šťastne 2 roky. Keď raz išli do práce, ich 

malý Janko podpálil dom. Keď mama s oteckom prišli z práce domov, syna našli u susedky. 

Ale svoj dom už viac neuvideli. Keď si postavili nový dom, ihneď si ho poistili a poistili si aj 

svoje auto. A na záver si dali poistiť aj sami seba. Mali poistené všetko, čo sa len dalo a žili 

šťastne.         (Klaudia Sirotová) 

 

http://www.generali.sk/


Ako som sa stala hviezdou 

Na hodine slovenčiny sme mali napísať príbeh na tému Ako som sa stala hviezdou. Niektoré 

si môžete prečítať. 

HVIEZDA MARTINKA. 

Bol konkurz básni. A ja som mala najkrajšiu báseň. Chodila som po celej Európe. A vždy som 

vyhrala prvé miesto. Raz ma zobrali do štúdia, kde natáčali Panelák a tak som bola v televízií. 

A Ivana Švehlová  povedala Zuzane, akú krásnu recitátorku videla v televízií. A tak som sa 

v Paneláku ukazovala častejšie. Veľmi dobre som hrávala. Volávali ma malá herečka. Keď 

som mala 17 rokov, vznikol nový seriál a tam som hrala hlavnú postavu. Z recitátorky sa stala 

herečka. V dvadsiatich rokoch som bola už aj v Chorvátsku natáčať film. Volal sa 

CESTOVANIE ZO SLOVENSKA. Tam som vystupovala ako Slovenka, ktorá sa stratila vo 

svete a našiel ju jeden krásny muž. Moji rodičia nesúhlasili, aby som chodila vystupovať po 

svete. Ale môj sen bol čoraz silnejší. Hovorili mi, aby som ostala na Slovensku a recitovala, 

ale mňa už recitovanie nebavilo. Zahodila som to za hlavu a bolo. Mama ma prosila, aby som 

ostala. Ale chcela som žiť svoj sen. A tak ma rodičia nechali ísť za svojim snom. Raz mi 

prišla pošta, že som vyhrala 2. miesto v celosvetovom herectve a mohla som ísť do Austrálie,  

hrať film. A tak som si zbalila kufre a nastúpila do lietadla. V Austrálii som natočila krásny 

film. A tam som stretla aj svoju lásku. Keď som odchádzala do Európy, tak pri mne sedel môj 

budúci muž. Ale aj keď som sa vydala, môj sen sa neskončil. Herectvo som mala každý deň. 

Chodila som po celom svete s mojim mužom a natáčala som rôzne filmy. Všetci ma poznali 

a fotili ma. Bola som ich najväčšia herečka. V lete, keď som mala už tridsať rokov, šla som  

do Európu na Slovensko k mame, ale do Európy sme nešli len my dvaja. Boli sme už traja. 

Keď sme prišli na Slovensko, mama ma dojala. A zostala som bývať pri nej. Mala  som už 37 

a dve deti. Ale ani tak som neprestala hrať. Hrávala som na Slovensku a občas, raz za rok som 

šla niekde mimo Slovenska. Ale bolo to už menej krát iba raz za rok a niekedy ani nie. A tak 

som sa stala hviezdou. 

(Martina Havrilová) 

 

HVIEZDA KLAUDIA. 

Som slávna hviezda Klaudia Sirotová. Začínala som v 15 rokoch. Teraz mám 19. Som 

speváčka. Začala som tým, že som išla posledný deň do školy a mala som sa rozhodnúť na 

akú školu chcem ísť. Vybrala som si vysokú školu herectva a spievania. Každý deň to bolo 

ťažšie, až nastali hodiny, v ktorých sme si mali vybrať jeden muzikál, v ktorom budeme 



hlavná postava. Keďže som vedela perfekte po anglicky, tak som si vybrala muzikál Môj sen. 

Nejako som ho spísala ako by mohol vyzerať a podarilo sa to. Boli ťažšie aj ľahšie časti, ale 

dalo sa to zvládnuť. Jediná taká výnimka je, že je to po anglicky, takže sa musím učiť. 

V tomto muzikáli je každý krát pieseň a musí sa v nej hrať. Moja obľúbená pieseň vtedy bola 

This is a music in me v preklade ty si tá hudba vo mne. 

V škole som na konci neurobila skúšky a nemohla som vo filme vystupovať. Skúšky som 

nespravila preto, lebo som zabudla slová piesne. Ale nevzdávala som sa. Do muzikálu som šla 

aj na druhý deň  začala som spievať tú pieseň, v ktorej som zabudla slová .Všetci boli 

ohromení. Veľmi som sa bála, čo bude ďalej. Môj profesor ma hneď s úžasom prijal. Bola 

som strašne rada. No a teraz hrám, spievam v muzikáli. Poznajú ma ľudia z celého sveta, 

chodia na moje koncerty každý krát. A ja som rada, že môžem byť hviezdou. 

(Klaudia Sirotová) 

 

HÁDANKA. 

Viete čo robia poisťováci keď sa pomýlia? (anko z aičoksyv) 

 

NA OBRÁZKU NÁJDI 9 ROZDIELOV. 

 

(Michal Šuhaj) 



2. Ale nič sa 
nestane. 

Netreba nás 
poistiť. 3. No tak 

dobre.

1. Jozef, poďme 
sa poistiť. Čo ak 
sa niečo stane?

Oh! Nie! Ja som vedela, že 
sme sa mali poistiť. 

Zavolám Jožovi, nech nás 
poistí, či chce alebo nie.

NA DRUHÝ DEŇ

Jozef? Tu je Mária. 

Poisti nás hneď! Lebo 

nám zhorela pec.

Dobre, pôjdem do 

poisťovne 

GENERALI. Ahoj.

Dobrý deň. 

Prosíte si?

Chcel by som poistiť 
všetky spotrebiče, čo 

máme.

V POISŤOVNI GENERALI

UŽ POISTENÍ

Už som nás poistil. 
V kľude si môžeme 

oddýchnuť

Áno, už sme 
poistení! To je 

super.

Dobrý deň, horí nám 
mikrovlnka! Príďte sem! 

Ulica Lány 362

NA TRETÍ DEŇ.

Ako rodinka k rozumu a poisteniu prišla



(Martinka Havrilová) 

 

ZUZKA A ČAROVNÁ SOVA.  

 

V jeden dedine bývalo dievčatko menom Zuzka. Veľmi rada chodila do školy, ale mala jeden 

problém. Matematika. Nevedela počítať, odpočítavať ani deliť. No proste to nechápala. 

Chodila už do štvrtej triedy a jedenkrát prepadla. Samozrejme z matematiky. Denne sa učila 

aj štyri hodiny. Raz išli s ocinom do lesa na hríby. Ocino jej dával príklady aj tam. Zuzka, 

mám v košíku 30 hríbov, ty mi dáš ešte 22. Koľko budem mať hríbov v košíku? Dlho 

rozmýšľala a nakoniec povedala 20? Ocino pokrútil hlavou a ďalej zbieral. Zuzka urobila 

krok a akoby bola úplne v inom lese, samé zvieratá, ktoré vedeli hovoriť ľudskou rečou. 

Prišla ku nej sova a hovorí: „Stratila som 3 guličky. Pomôžeš mi ich nájsť?“ Zuzka prikývla. 

Sova povedala, že stratila guličky niekde pri potôčiku v hnedom domčeku. Zuzka sa tam 

vybrala. Sova vedela, že Zuzka má problém s matematikou. Keďže to bola čarovná sova, 

pomohla jej. Zuzka našla domček, ale bolo zamknuté. Nebola to zámka na kľúče, ale na 

príklady Začal tam hlas hovoriť a ona musela počítať. Keď vypočítala 10 

príkladov, dvere sa otvorili. Až sa čudovala, že ich vypočítala. A zrazu 

vedela všetky príklady. A ani nestihla vojsť do domčeka, zavolal ju otec. 

O čarovnej sove nikomu nepovedala. A v škole okrem jednotiek a dvojok 

iné známky nepoznala.   

(Kristínka Hrobárová) 

 

Doniesli sme vám 
tu mikrovlnku.

Ďakujem 
vám.

Dobre, že sme 

poistení! Mám 
lepší pocit.

Aký som šťastný, 

že naša práčka je 
poistená.



Pomôž nájsť dievčatku cestu do poisťovne. 

 

(Klaudia Havrilová) 

 

DVAJA CHLAPCI A JEDEN BICYKEL. 

Raz boli dvaja chlapci a mali jeden bicykel. Prvý sa volal Janko a druhý Miško. Stále sa 

strkali o ten bicykel. Janka niečo napadlo: „Budeme chodiť na čučoriedky a potom ich 

predáme.“ Miško súhlasil. Prvý deň nazbierali 13 päťkilových vedierok. Na druhý deň ich 

o siedmej išli predať. Zarobili 19 €. O desiatej išli zas na čučoriedky. Tento krát nazbierali 24 

päťkilových vedierok. Domov prišli až o devätnástej hodine. Zavčas rána ich začali oberať. 

Keď ich predali zarobili 26 €. Takto chodili na čučoriedky ešte niekoľko dní. Chlapci si 

nakoniec bicykel kúpili. Odvtedy boli šťastní.     (Martin Litviak) 

 

DOPLŇOVAČKA 1 

Tie slová, ktoré nepatria do stĺpca, vyškrtni a ich začiatočné písmeno napíš do hviezdy. 

KAŽDÝ BY MAL BYŤ ...  

 

Chrípka krb  mačka somár  vysávač sponky  Níl 

Nádcha kozub    ihla ruža  torta  hrebeň  Emil 

Peklo    opasok  pes  nezábudka metla  Eva  Anka 

(Klaudia Havrilová) 

Ý 



TAJNIČKA 1 

 

1          1. Domáce zviera  

2   T       2. Hlava rodina  

3     L     3. Šije sa s tým  

4     M   A  4. Tanec    

5 Ť   H   K   5. Používajú sa v škole 

6          6. Orgán zraku  

7   L      7. Samec vlčice  

8 N   K     8. Meno Nikoly  

9     T     9. Dopravný prostriedok 

 

(Klaudia Sirotová) 

 

10              10. Názov bonboniéry  

11              11. Prírodný živel   

12             12. Lesný živočích   

13            13. Môže nás to popáliť  

14             14. Zátka je vyrobená z... 

15            15. Má to rušeň   

16            16. Dievčenské meno na L 

17              17. Chodia do nej žiaci  

 

(Kristínka Hrobárová, Dominika Bumbáková) 

 

PREČO BYŤ POISTENÝ? 

Príbeh 1 
Mama, otec a Anka bývali v malej dedinke. V piatok išla Anička dolu kopcom na bicykli, 

spadla a zlomila si ruku. Možno hodinu sedela a plakala na ceste, až napokon si ju všimli 

susedia a privolali pomoc. Pani doktorka sa opýtala milo Anny, že čo ju bolí. Anna zvrieskla 

a povedala, že ruka. Potom sa opýtala mamičky, či sú poistení.  Mama porozmýšľala 

a povedala, že nie. Pani doktorka jej vysvetlila, čo to znamená a odporučila jej, aby sa išli 

poistiť. Ale mama je tvrdohlavá a nepoistila sa. A raz znova išla Anna z kopca na korčuliach. 

Anna bola veľmi nepozorná a tento krát si zlomila nohu. Mama sa hanbila ísť ku tej istej 

doktorke. Išla k doktorovi, ten jej až vynadal, že by získali rizikový príplatok a oni takto? 



Mama na to len odvrkla a išla do čakárne. Počkala tam na Annu a spolu potom odišli domov. 

Mama Anne poriadne vysvetlila, aký si má dávať veľký pozor na seba, že by si mohla rozbiť 

aj hlavu. Dva aj pol roka jej to vydržalo, nezlomila si ruku ani nohu ani hlavu. Ale jedného 

rána si tak strašne chcela sadnúť na maminkin bicykel, ale mama jej zakazovala voziť sa. 

Tento krát si rozbila hlavu. Mama to už nemohla vydržať a tak rýchlo utekala poistiť sa. Keď 

prišli k doktorovi, už boli poistení. A takto im dali peniaze za každú zlomenú ruku alebo nohu 

a bolo im fajn.        (Klaudia Sirotová) 

 

TAJNIČKA 2 

1            1. Nástroj na písanie  

2            2. Zviera, ktoré má vlnu  

3            3. Vec, ktorou sa šije  

4             4. Číslo     

5               5. Čo zakrýva naše nohy 

6             6. Zviera, ktoré dáva mlieko 

7            7. Dopravný prostriedok  

(Dalibor Djubašák) 

 

PREČO BYŤ POISTENÝ? 

Príbeh 2  
 

Takže predstavím vám rodinu Palasiovcov: je tu mama, otec a dve 

deti: chlapec a dievča. Dievča sa volá Merlin a chlapec Kevin. Pán 

a pani Palasiovci si povedali: „Načo si poistíme auto a budeme platiť 

toľko peňazí za poistku. Veď sme opatrní!“ Otec Pána Palasia im pripomínal, že je dobré sa 

poistiť a že sa majú poistiť. No oni ho neposlúchli. Raz sa vybrali na aute na dovolenku do 

neďalekého Chorvátska. Cestou tam pán Palasia pridal na 100-vku, aby tam boli rýchlejšie, 

lebo sa nevedeli dočkať. Naraz prišla prudká zákruta a tú v takej rýchlosti nezvládli. Vyleteli 

z cesty a nabúrali do stromu. Keďže neboli poistení, škodu museli zaplatiť z vlastných peňazí. 

Dali skoro všetko čo mali a už si nemohli dovoliť ani plánovanú dovolenku. Otec pána 

Palasia mu povedal: „ ja som ti hovoril, že sa máte poistiť. Ale ty si neposlúchol a teraz 

vidíš...“  Pán Palasia mu odpovedal: „Poistím sa a radšej budem platiť poistku každý mesiac 

ako platiť toľko veľa peňazí!“ Odvtedy sú Palasiovci  poistení!!! 

(Dominika Litviaková) 



NA VÝLETE 

 
(Lucka Hucíková) 

 

Príbeh 3 
Raz jedného dňa jeden podnikateľ s deťmi a manželkou išli na výlet na karaváne. Nemali 

žiadne poistky. Založili si ohník vedľa karavánu pod strieškou. Oco a mama po dlhej ceste si 

šli ľahnúť a dali si tabletky na spanie. Deti videli benzín a poliali ho. Už to nebol ohník, ale 

oheň. Ako som už spomínal, ten oheň bol pod strieškou vedľa karavána. Tá strieška začala 

horieť a pomaly sa chytal aj karavan. Horšie bolo, že nič nemali poistené. Deti sa pokúšali 

zobudiť rodičov, ale nešlo to, lebo boli predávkovaní tabletami na spanie. Na druhý deň už 

našťastie boli v nemocnici. Keď sa prebudili, tak si lekár pýtal poistku. Oni povedali, že 

nemajú. Tak im lekár povedal, že to musia zaplatiť a podnikateľ povedal, že má dosť peňazí, 

tak to zaplatí a spýtal sa koľko. Ten lekár mu povedal, že za každého jedného 100 biliard. Ten 

podnikateľ, keď to počul, tak spadol z postele. Povedal, že toľko nemá. Tak ten lekár povedal: 

„Bohužiaľ musíme vás potom vyhodiť na ulicu takých, akí ste.“ Chudáci: ten otec mal 

dolámanú ruku a popáleniny 2.stupňa, tá mama mala popáleniny 

3.stupňa a deti popáleniny 1.stupňa. Oco musel ísť žobrať, aby 

mali na taxi domov a niekoho by už mali poslať spraviť im 

poistku. A preto je byť lepšie poistený a najlepšie by bolo 

v Generali poisťovni.          (Dávid Pakos)    

 



TAJNIČKA 3 

 

1            1. Domáce zviera     

2                 2. Nosia to ľudia na očiach   

3             3. Šije sa s ňou     

4              4. Je to na oblohe a svieti to   

5              5. Pečie sa na narodeniny   

6              6. Papá banány a dobre skáče  

7            7. Býva v lese a zavýja    

8                 8. Býva v jaskyni a spí hore nohami 

9             9. Prvý muž na svete    

 

(Aďka Števaňáková, Lucka Hucíková) 

 

 

PREČO BYŤ POISTENÝ? 

Príbeh 4 
 

Bola jedna šťastná rodina, ktorá si pekne žila až do dňa, kým 

sa im neprihodila zlá vec. Nejaký cudzí podpaľač im podpálil 

dom. Mama prišla z prace a čo nevidí? Dom je preč. 

A zostali po ňom iba kúsky skla z rozbitých okien. Mama 

veľmi plakala a hneď volala otcovi nech príde. Oco sa snažil 

čo najrýchlejšie prísť. A keď dorazil videl mamu ako plače. 

Potom aj oco zbadal, že dom je preč. A že po ňom ostali len kúsky rozbitého skla. Snažil sa 

mamu utešiť, ale nič nepomáhalo. Keď sa mu podarilo ju aspoň trochu potešiť, nasadli spolu 

do auta a šli na políciu. Polícia už o tom vedela, lebo sa to roznieslo po celom meste. Tí 

najlepší sa snažili podpaľača čo najskôr chytiť. Policajti sa spýtali otca, či mali dom poistený. 

Otec našťastie papiere od domu mal odložené v aute. Medzi nimi našiel aj poistenie domu. 

Policajt, ktorý mal ten prípad na starosť, im povedal, že majú šťastie. Po čase chytili 

podpaľača a zavreli ho do väzenia. Rodina dostala od štátu nový dom, v ktorom žijú až do 

teraz aj s dvoma krásnymi deťmi.  

(Mária Povalová) 

 



TESTÍK PRE ŠIKOVNÝCH 

Skús sa otestovať!  

 
1. Čo je výhodnejšie? 

a) byť poistený 

b) nebyť poistený 

c) neviem, čo je poistenie 

2. Najkrajšie meno, ktoré sa takisto číta odpredu ako aj odzadu 

a) Veronika 

b) Stano 

c) Anna 

3. Poistenie 

a) je výhodné 

b) nie je výhodné 

c) poistenie? A na čo. 

4. Ktorý vták je chránený? 

a) lastovička 

b) jarabica 

c) havran 

5. Poistené môže byť 

a) zviera 

b) človek 

c) panák z dreva 

6. Zoraď od najmenšieho po najväčší teploty 

a) –31°C 

b) 21°C 

c) 6°C 

d) –5°C 

7. Je výhodnejšie 

a) mať poistené zviera 

b) byť poistený 

c) nemať nič poistené 

8. Kto vynašiel žiarovku 

a) T.A. Edison 

b) M.R. Štefánik 

c) J. Watt 

9. Názov poisťovne 

a) Generali 

b) Bratislava 

c) Bíla 

10. Odkiaľ pochádza speváčka Lucie Bíla 

a) zo Slovenska 

b) z Čiech 

c) z Ukrajiny 

 

(pripravili: Klaudia Sirotová, Dominika Bumbáková, Jakub Pakos) 

 



ZASMEJME SA  

 

Mladý futbalista volá otcovi: 

-Oci, oci, videl si ten zápas? Dal som 2 góly! 

-Nie, nestihol som a ako sa to skončilo? 

-1:1 

 

Sedia malí prváci a jeden hovorí druhému: 

-Už len 54 rokov a ideme do dôchodku. 

 

Učiteľ sa pýta Móricka: 

-Keby si mal 7 cukríkov, ja by som ťa porosil o 2, koľko by to zostalo? 

-Sedem! 

 

Príde dedko k lekárovi a vraví mu: 

-Pán doktor, čím viac užívam tie prášky, tým mi je horšie. 

-No deduško, povedzte, aké prášky užívate? 

-No veď tie najlepšie z reklamy: Persil a Ariel. 

 

-Počula si to? 

-Čo??? 

-Že Helena na omši chrápala. 

-Jaaaaj noo všetkých nás tam pobudila. 

Rus, Maďar a Slovák sa dohodnú, kto vydrží najviac pod vodou. Prvý ide Rus a vydrží 1 min. 

Maďar vydrží 1,5 min. Ide Slovák a vydrží hodinu, deň, týždeň, mesiac... Po roku vyjde 

s vody a Rus s Maďarom sa ho pýtajú: „Ako to, že si vydržal tak dlho?“ A Slovák: „Daj si 

Airways a voľne dýchaj.“ 

 

Pani učiteľka sa pýta Janka: 

-Janko, čím chceš byť, keď budeš veľký? 

-Ovocím do Jogobely. 

 



Opica stretne budík a pýta sa: 

-Čo si ty za peknú vec? 

-Ja som budík, zobúdzam ľudí a pojedám čas. 

Opica sa pýta ďalej: 

-A čo by sa stalo keby som ťa rozbila? 

-Zastavil by sa mi čas. Odpovedá budík. 

Opica chytí budík a šmarí ho o strom. Po chvíli príde slon a pýta sa: 

-Prečo si rozbila tú peknú vec? 

-Aby som žila večne. 

 

Pani učiteľka vraví triede: 

-Zajtra si prineste rastlinu aj s koreňom. 

Na druhý deň príde Jožko s celou rodinou a učiteľka sa ho pýta: 

-Kde máš rastlinu? 

Jožko odpovedá: 

-Tu mám celý rodokmeň aj koreňmi s dedkom a babkou. 

 

Muž si kúpi ferrari a ide na trať odskúšať ho. Vidí tam škodovku a dajú si preteky. Len čo 

vyštartujú, škodovka je už v cieli. Na druhý deň si muž kúpi lamborghiny a ide na trať. Tam 

vidí opäť škodovku a znova si dajú preteky. Škodovka je znova prvá v cieli. Na tretí deň si 

muž kúpi mustang a ide na trať. Odštartovali, ale počas jazdy boli stále vedľa seba. Muž na 

mustangu hovorí: 

-A teraz čo spravíš? 

-Preradím na dvojku. 

 

Pacient príde k doktorovi. 

-Pán doktor, keď ráno pijem čaj, pichá ma v oku. 

-Tak si vyberte lyžičku. 

 

František šiel so zástupom ľudí a bolo veľmi horúco. Jeden muž zo zástupu sa ozval: 

-Prečo musí byť tak horúco. 

A František začal ďakovať: 

-Ďakujem ti pane, že je nám tak teplo. 

Neskôr začalo pršať a niekto sa tam ozval, že prečo musí pršať. A František sa začal modliť: 



-Ďakujem ti, že nám dávaš dážď. 

Potom sa na Františkovu hlavu vykadil vták a on sa začal modliť: 

-Ďakujem ti, že namiesto vtákov nelietajú kravy. Lebo by som tu už nebol. 

(Martin Litviak, Martinka Havrilová, Lucia Rusnáková, Michal Šuhaj, Andrej Grman, 

Stanislav Turošák) 

 

PREČO BYŤ POISTENÝ? 

Príbeh 5 
 

V jednej krásnej čarokrásnej Zemi žila jedna rodinka. Boli to 

Flinstonovci. Prekrásne si žili. Každý deň chodili do mesta 

kúpiť si aspoň jednu vec, napr. nohavice ,tričko, sponky..... A 

každé prázdniny chodili na dovolenku. Buď do Chorvátska 

alebo do Bulharska. Chodili aj do Egypta dokonca do Talianska 

a do iných krásnych častí našej Zeme. No raz, keď sa vracali z 

Londýna, nečakane im začal horieť výfuk. Ale čo keď naša milá rodinka nebola poistená? A 

čo mali robiť v polovici cesty na hraniciach Londýna? No ale naša rodinka Flinstonovcov 

mali obrovské šťastie, boli na hranici a ak sme múdry, mali by sme vedieť, že na hraniciach 

sú policajti a ty našej rodinke -Flinstonovcom šťastne pomohli. "Hašrbš šbr šbr šbr" vôbec im 

nebolo rozumieť. Ale našťastie sa dcéra Carla sa učila po anglicky a tak vedela, čo policajti 

povedali. "Hovorili, že výfuk je v poriadku, ale máme sa čím skôr poistiť, inak sa nám môže 

stať hocičo podobné" povedala dcéra Carla. No ako náhle prišli na Slovensko domov, išli do 

poisťovne. Ale nastal tu malý problém. Nevedeli v akej poisťovni sa majú poistiť. No mali 

šikovné deti a syn Flip vedel zasa všetko o poisťovniach a tak zistil, že najlepšia poisťovňa je 

poisťovňa Generali. A tak sa poistili v poisťovni Generali. A poistili sa dobre. Naozaj dobre. 

Vždy keď sa im niečo stalo, poisťovňa Generali im super pomohla. A teraz môžu ísť 

kamkoľvek. Aspoň vidíte deti, že keď sa budete dobre učiť, tiež môžete niekomu pomôcť. 

(Martinka  Havrilová) 

 

Príbeh 6 

 

Raz, keď mi kamarátka hovorila ako jej zhorelo auto a nebola poistená, vtedy ma napadlo, že 

by som si mala aj ja poistiť auto a dom. A tak som aj urobila. O taký 1 rok som sedela vonku 

na lavičke, keď mi zavolala moja sesternica Nikola, že príde na návštevu. Volala, že je už 



v Tvrdošíne. Dala som hriať nejaké jedlo, lebo určite bude hladná. Keď prišla, ani nechcela 

jesť, ale chcela ísť niekde na nákupy. Tak sme šli a ja, na jedlo čo bolo na peci, som úplne 

zabudla. Boli sme tam 2 hodiny. Prišli sme a celý dom bol zhorený. Ale našťastie som ho 

mala poistený. Keďže stále horel, museli sme zavolať hasičov. Prišli hneď. Uhasili ho po 

hodine. Keďže na blízku neboli žiadne domy, tak sa nič iné nechytilo. 

A zatiaľ kým mi  postavili druhý dom, bývala som u rodičov. Trochu to 

trvalo, ale dočkala som sa. Musela som si kúpiť nové auto, lebo aj to mi 

zhorelo. Ale nie vtedy keď ten dom, ale to zas inokedy. Ale našťastie som 

mala aj to poistené.  

(Kristínka Hrobárová) 

 

DOPLŇOVAČKA 2 

 

                   A Ď T O I Ž Ý 

B1 D3 A4 F4 C5 D3 F1 C2 F6  B P Ú G Č N C 

          C Š Ň R U T í 

          D H Y O E Q K 

                  E J B D Z M Á 

B3 D4 B5 D4 F2 F6 F5 A4   F V R F S L A 

           1 2 3 4 5 6 

 (Klaudia Havrilová) 

 

NAŠE RECEPTY.  

 

ZMRZLINOVÝ POHÁR 

Potrebujeme: 2 biele jogurty, 1 vanilkový cukor, 150 g jahôd, šľahačka 

na ozdobu 

Postup: Jogurty, vanilkový cukor a 100 g jahôd dobre vyšľaháme 

elektrickým šľahačom. Odložíme do mrazničky a občas premiešame. 

Zmrzlinu a zvyšné jahody rozdelíme do pohárov a ozdobíme šľahačkou. 

Dobrú chuť! 



ANANÁSOVÝ ŠALÁT 

Potrebujeme: 1 hrubší pór, 25 dkg šunky, 2-3 jablká, 1 konzerva ananásu, 1 konzerva 

kukurice, 1 biely jogurt, 1 malá majonéza, 10-15 dkg strúhaného syra. 

Postup: Pokrájané suroviny spolu premiešame a necháme 12 hodín stáť. A ešte raz 

premiešame. 

Dobrú chuť! 

 

OSEMSMEROVKA 

 

Ivanke zhorel dom a ona ho nemala..... 

 

S P O E U R Ó P A B Y Ť N S I 

L R C N P A L O V E T Č O L V 

O E I E R M B A N K Á I V O E 

V Z F R O E A Ň B Y T V A V T 

E I T G K R B Ľ P P Š O N E A 

N D R I U I Y E R X É R Á N R 

S E E A R K A T E A N A S S A 

K N B P Á A I I Z Ň E P T K D 

O T O A T O L R E V J Š U Á I 

I V R S O A Á O N O O A P B Č 

O Y S U R T R P T Č P G R A O 

T K R E D I T S Á I S N E N V 

S E N V E C S B C Ž Č A T K Á 

E E G U M A U Y I O I V S A N 

G B O M B A A Y A P B I E B Ú 

 

SLOVENSKO, GENERALI, SPORITEĽŇA, POŽIČOVŇA, BANKA, RÓBERT FICO, 

IVAN GAŠPAROVIČ, IVETA RADIČOVÁ, SLOVENSKÁ BANKA, PREZIDENT, 

SPOJENÉ ŠTÁTY, PREZENTÁCIA, USA, PROKURÁTOR, KREDIT, AMERIKA, 

AUSTRÁLIA, EURÓPA, NÁSTUP, GESTO, BOMBA, ENERGIA, GUMA, BIČ, VEC, XP, 

AVON, BÚ, LOVE, BY, VY, BYŤ 

(Katka Benická) 

 



JA O 20 ROKOV 

 

Som starý, všetko ma bolí. Dostal som kŕč. Mám tri autá porsche, ferrari 

a škodovku. Používam iba škodovku, lebo na porsche a ferrari nemám kolesá. 

Bývam v chalupe. Mám ženu, ale neviem ako sa volá a syna, ktorý sa volá 

Fero. Ale už som sa presťahoval do vily. Tam mám 2 metrový bazén. Konečne som našiel 

kolesá od ferrari a porsche. Mám elektrický drôt a deti už prestalo baviť po ňom liezť. Môj 

syn už má jedenásť a chodí do druhej triedy, lebo je múdry. Ja mám firmu na výrobu 

škodoviek a moja žena nie je zamestnaná, lebo ma 3 IQ. 

(Dalibor Djubašák) 

 

NIEČO O AUTOROCH ČASOPISU. 

 

Chcete sa o nás niečo dozvedieť? Tak čítajte ďalej. Je nás 12 dievčat a 11 chlapcov. 

 

 

 

Katka Benická –Katka to je baba krátka, pre všetkých je kamarátka. Rada tancuje a pekne 

spieva ľudové piesne. Je dobrá športovkyňa. 



Dominika Bumbáková -Dominika je múdre dievča, o chvíľu z nej bude slečna. Je super 

v matematike, má výbornú predstavivosť. Je dobrá kamarátka. Má rada psíkov a kone. Rada 

hrá vybíjanú a korčuľuje sa. Je vtipná 

Dalibor Djubašák -Dalibor pekne kreslí, na matike mu to myslí. Je veľký šinter. Má rád 

zvieratká. Rád športuje. Učí sa veľmi dobre. 

Natália Gasperová -Natália rada skáče, keď je treba srandy hádže. Má rada Natáliu Oreiro. 

Je zábavná a super kamoška, dobrá spolužiačka. Má rada zvieratká a horory. 

Andrej Grman -Andrej to je futbalista, v zime je aj hokejista. Je jednotka vo futbale. Je super 

komik. 

Daniel Grman -Daniel chová zajace, rád športuje. Má rád zvieratká a motorky. Vie zabaviť 

spolužiakov. 

Klaudia Havrilová -Klaudia vie dobre skákať, na gumu každého nalákať. Učenie jej dobre 

ide. Rada tancuje. Má rada mačky a motýle. Zaujíma sa o vesmír. 

Martinka Havrilová -Maťa tá je dobrá žiačka, určite z nej bude herečka. Chodí na recitačné 

súťaže. Rada hrá na klavíry. Je super baba a má rada kone a psíkov. 

Kristínka Hrobárová -Kika to je malé žieňa, názory si vymieňa. Je dobrá kamarátka. Rada 

číta knihy a rada súťaží. Je to naša šikulka. Matematika je pre ňu hračka. Má veľké srdce. 

Lucka Hucíková -Lucka tá je kamarátska, takáto je malá Lucka. Je veľmi dobrá žiačka. 

Chodí na matematické súťaže. Je tichá. Rada tancuje. Je veľmi dobrá a tichá. 

Michal Kanik -Michal ten je občas drzí, málokedy ho to mrzí. Je to náš triedny šašo. 

Rozosmeje celú triedu. Rád sa hrá na počítači. Je výborný kamarát. Zaujíma sa o autá. 

Michal Koválik -Michal ten zas dobre číta, prečo? Sám seba sa pýta. Je to náš malý 

vynálezca. Ochotne pomôže. Rád sa bicykluje. 

Matúš Kubášek -Matúš je srandovný, ale aj sebavedomý. Je kamarátsky. Dobre sa učí. 

Martin Litviak -Martin má rád traktory, aj s motorkami terény. Je dobrý kamarát. Rád hrá 

futbal. Má rád zvieratá, pekne kreslí mačatá. Nemá rád školu. Má rád filmy Olsen Twins. 

Dominika Litviaková -Dominika rada kone má, na klavíri často hrá. Rada tancuje a súťaží. 

Dobre sa učí. Je to asi najlepšia žiačka v triede, je milá, dobrá a super. Je veľmi skromná. 

Dávid Pakos -Dávid ten sa rád hojdá, na futbale jeden gól dá. Je to náš triedny šašo. Rád 

lyžuje. Je zábavný, vždy vie niekoho rozveseliť. 

Jakub Pakos -Jakub to je Spider man, dobre známky má. Rád sa učí a pekne píše. 

Mária Povalová -Maja to je dobrá žiačka, slovenčina pre ňu hračka. Je veľmi šikovná a 

vtipná. Je super baba. Má rada kone a stará sa o ne. Má rada matematiku. 



Lucia Rusnáková -Lucii moc škola nejde, ale to raz určite prejde. Je dobrá športovkyňa. 

Rada sa korčuľuje a tancuje. Často baví mladšie sestry. Je priateľská.. 

Klaudia Sirotová -Klaudia pekne spieva, v kostole sa to ozýva. Hrá na gitare a klávesoch 

a píše pesničky. Rada vyšíva. 

Aďka Števaňáková -Aďka je s Luckou kamarátka, vôbec nie je krátka. Má rada zvieratká. 

Rada píše slohy, ktoré končia tragicky. Najradšej má ružovú farbu. 

Michal Šuhaj -Michala prezývajú Šuško, vie byť ticho ako muška. Chodí na karate. Rád 

kreslí. 

Stanislav Turošák -Stanko nemá rád slovinu, poviem vám to na rovinu. Rád hrá futbal. To je 

počítačový maniak. Chce byť chirurgom. Má rád mačky. 

Katarína Poláčiková je naša super pani učiteľka. Najlepšia učiteľka na celom svete a máme 

ju radi. Je milá a veľmi dobrá, lebo nám urobila vlastnú stránku. Má super nápady, dáva 

skvelé úlohy, vždy rieši problémy. 

 

 

Predchádzajúce čísla nášho časopisu si môžete pozrieť na našej 

stránke: www.super-trieda.spaces.live.com 

 

 

Ďalej nečítaj, ak nechceš vedieť riešenie tajničiek:  

Doplňovačka 1: poistený, Tajnička 1: Poisťovňa Generali, Tajnička 2: Poistka, Tajnička 3: 

Poisťovňa, Osemsmerovka: poistený, Doplňovačka 2: Poisťovňa Generali 

http://www.super-trieda.spaces.live.com/

