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Úvod. 

Čaute, ako sa máte? Prepáčte, že sme dlho nevydali ďalšie číslo časopisu. 

Prajeme Vám dobrú zábavu pri čítaní nasledujúcich strán.   

 

 

 

Vybíjaná 
Dňa 25.1 2010 sa žiačky 5. a 6. ročníka zúčastnili turnaja vo vybíjanej. Hrali 

sme proti 2 družstvám Liesku a Hladovke.  

Na 1.mieste sa umiestnil Liesek 

2.Habovka 

3.Brezovica 

Síce sme boli tretí, ale aspoň sme videli ako hrajú iné hráčky. Nie je dôležité 

vyhrať, ale zúčastniť sa. Musíme ešte trénovať a dakedy ich porazíme. A 

zároveň prajeme, aby sa im darilo.  

 

Fašiangy 

FAŠIANGY- symbol veselosti, zábavy, hodovania a pitia. Také boli fašiangy v 

minulosti a také sú v redukovanej podobe takmer vo všetkých regiónoch 

Slovenska i dnes. Fašiangové obdobie sa vlastne začína už v čase od Troch 

kráľov a trvá do popolcovej stredy. Je v podstate obdobím prechodu od zimy k 

jari. Po ňom nasleduje čas štyridsaťdňového pôstu.  

 



 
1         

      
1. meno začínajúce na F 

  

 
2                     2. veda zaoberajúca sa astronómiou 

 
3           

     
3. činnosť, pri ktorej pracujeme s ihlou 

 
4         

      
4. domy, v ktorých bývajú Eskimáci 

 
5         

      
5. dopravný prostriedok 

   

 
6       

       
6. čím dýchame? 

    

 
7           

     
7. čo máme na obleku? 

  
8       

        
8. výrobok z mlieka 

   

 

 

Vyrieš úlohy 

 
Úloha č. 1: Janko mal 48 loptičiek, polovica loptičiek mu spadla do diery, 

polovicu vytiahol a 8 ich stratil. Koľko loptičiek mu ostalo??? 

 

Úloha 2: Spoj všetkých 9 bodov 1 ťahom!  

 

Úloha 3: Jedno dievča sa učilo šoférovať, išlo v jednosmernej 

ulici opačným smerom, ale neporušilo žiaden dopravný predpis 

prečo??? 

 

Úloha 4: Prejdi bludiskom. 

 

 
 



 

 
V jednej dedinke v jednom domčeku žilo 

jedno dievčatko Júlia. Žila sama so svojou 

mamou. Nemala ani súrodenca a preto chcela 

aspoň domáce zvieratko. A tak sa s mamou 

rozhodovali, čo si kúpia. Či mačku, psa alebo 

zajaca. A nakoniec sa rozhodli, že si kúpia 

psíka. Tak sa vybrali do útulku pre psov. No 

keď tam prišli, žiadny psík sa jej nepáčil. 

A tak sa smutní vracali domov. Ako tak išli, 

našli na ceste zatúlaného psíka. Júlia sa veľmi 

potešila, keď jej mama dovolila si psíka 

nechať a to bol aj tak najkrajší psík.  

 

 

                  
 

 

Kde bolo tam bolo... Nie to je blbé, no tak dobre začnem normálne. 

Dve kamarátky Merlin a Megam boli kamarátky. 

Keď boli Megam a Merlin šiestačky, ich kamarátstvo sa rozdelilo, lebo prišla do 

triedy nová žiačka. Vyzerala super, bola srandovná... Volala sa Daniela. 

Megam nečakala a hneď sa s ňou začala kamarátiť. Merlin ostala sama. Vždy sa 

na nich žiarlivo pozerala, ale nikdy nič nepovedala. Megam a Daniela sa 

zabávali chodili spolu všade. Postupne sa z Megam stávalo pyšné a namyslené 

dievča. Raz išla Megam okolo Merlin a začala na ňu kydať: to ako sa obliekaš 

a ten účes... Merlin po tom ako Megam odišla plakala. Jedného dňa si Merlin 

našla lepšiu kamarátku ako bola Megam síce bola jednoduchá, ale vedela ju 

pochopiť a bola s ňou sranda.  O mesiac neskôr Daniela odišla zo školy 

a Megam sa chcela vrátiť ku Merlin. A Merlin jej povedala: „Ja mám tiež novú 

kamarátku, kým si ma zanedbala, ja som si ju našla. Teraz keď už nemáš žiadnu, 

vraciaš sa ku mne. Ty si sa nikdy so mnou naozaj nekamarátila.“ 

Megam zostala sama a Merlin ostala s tou novou kamoškou v kamarátstve do 

teraz. 

 



Ako som sa stala špiónkou. 
Bola som šikanovaná. Nevedela som sa s tým zmierať. Až raz.  

Čítala som knihu od Hajiny Gestudzovej, a tam som sa dozvedela, že padať na 

kolená a čakať je to najhoršie, čo ťa v živote môže postihnúť. Písalo sa tam 

o jednom dievčati menom Katka. Bola špiónka. Ale ja som si pomyslela: ,,Ja 

a špiónka? Kdeže.“ A šla som spať, lebo bol večer. Na druhý deň som ako každé 

ráno vstala s myšlienkou, čo dnes prežijem? Chrobáky na 

hlave ako minule? A šla som do školy. Lenže tento deň 

nebol taký obyčajný, ale trocha iný.  

Dnes som NACHYTALA Leonardu Varstnovú 

(najobľúbenejšia z triedy) ako sa bozkáva so synom 

upratovača. Nakamerovala som si to a bežala som s tým 

do triedy. Keď to videli moji spolužiaci, tak si to odo mňa 

poslali. A tak som začala sledovať mojich spolužiakov. 

Zrazu som sa stala obľúbenou žiačkou v triede. Potom 

som začala sledovať aj celú školu. Dokonca aj učiteľky. 

A poviem Vám niečo, čo som zistila o riaditeľke. No 

predstavte si, že sa bozkávala s upratovačom. No 

a nakoniec som sledovala naše mestečko. Stala som sa 

významnou špiónkou. Som najlepšia špiónka  na svete. 

 
 

 

Vlk a jahňa 
Na paši sa bačovi stratilo jahňa. Bača zavrel ovce do košiara a vybral sa ho 

hľadať. Skôr než jahňa našiel bača, našiel ho vlk. Vlk sa mu ozval: „Čo tu 

robíš?“. „Stratilo som sa.“ V tom ich zbadal bača. Potichučky sa prikrádal k 

 vlkovi. Jahňa zbadalo baču. Vlk jahňa schmatol a ozval sa bačovi: „Vylez 

z kríkov. Bača opatrne prišiel k vlkovi a vraví mu: „Pusť jahňa!!“ Vlk mu vraví: 

„Pustím ho, ale daj mi žinčice, slaniny a bryndzových  halušiek. Bača súhlasil. 

Bača , vlk a jahňa prišli na salaš. Tam sa vlk do sýta najedol. Bača zatiaľ pustil 

ovce na pašu. Vlk od vtedy pomáha bačovi na paši. Bača mu zas každý večer dá 

slaninu.     

 



Tajnička. 

 

1       
   

1. Prostriedok na lodi 

2         
  

2. Obľúbená hračka detí 

3       
   

3. ľudský orgán 
 

4         
  

4. tvorí sa na vode 
 

5             5. meno na E 
  

6           
 

6. zviera žijúce v maštali 

 

 

Naša obec je  

 

 
1           

  
1, mamina mama ti je 

 

 
2             

 
2. píšeš si tam hodiny 

 
3             

  
3. Daniel 

    

 
4           

  
4. hnev inak 

   

 
5           

  
5. náš región 

   

 
6       

    
6. opak nevie 

   

 
7             

 
7. zdrobnenina mena Ivana 

 
8           

  
8. malé deti majú 

  
9           

   
9. zubná kefka 

   

 

Pes je najlepší priateľ  

 

 
1             

 
1. Nosíme v zime na hlave 

   

 
2           

  
2. Poznáš to z rozprávky Škaredé káčatko. 

 
3         

   
3. Obchod, kde predávajú topánky. 

 

 
4       

    
4. Žije v lese a podobá sa na psa. 

  

 
5       

    
5. Adam a ... 

      

 
6             

 
6. Podobá sa na zajaca 

    
7           

   
7. Naháňa myši 

      

 



Zasmejme sa.  

 
Viete, aký je rozdiel medzi koňom a klincom? 

Na koňa vyskočíš a sadneš. Na klinec sadneš 

a vyskočíš. 

 

Zlodej vykráda dom. Zrazu niekto zakričí:  

-Pozor za tebou je Ježiš. 

-Aký Ježiš? A ako sa voláš? 

-Mojžiš. 

-Čo za debo môže dať také meno papagájovi? 

-Ten debo, čo dal tomu pitbulovi za tebou meno Ježiš. 

 

Jožko sa pýta otca ako sa narodil. Ocko mu povie: 

-Večer sme sa s mamičkou pocukrili a ráno si sa narodil. 

Večer sa Jožko pocukril a na druhé ráno nájde pod svojim vankúšom mravce 

a povie: 

-Keby ste neboli moje deti, tak vás pozabíjam. 

 

Na zastávke sa stretnú dve blondínky. Jedna sa pýta druhej: 

-Na ktorú čakáš? 

-Na jednotku a ty? 

-Na 2. 

-Aha, ide 12, môžeme ísť spolu. 

 

Viete, čo robí blondínka, keď sa v obchode váľa po zemi? 

Hľadá nízke ceny. 

 

Viete, prečo vši a blchy nesvietia? 

Lebo cigánska osada by vyzerala ako Las Vegas. 

 

Ide blondínka po ceste a zbadá hovno. Nevie, čo to je, tak to oblízne a povie: 

-Fúj hovno. Ešte, že som doňho nestúpila. 

 

Viete aké víno je najlepšie? 

Omšové. Jeden ho pije a všetci spievajú. 

 

-Mami, mami, stromček horí! 

-Nehorí, svieti.  

-Mami, mami, aj záclony už svietia. 

 

Kráľ dá princezninu ruku tomu, kto zostrelí princeznej z hlavy jablko. 

Príde muž, zostrelí princeznej z hlavy jablko a povie: 



-I´m Robin Hood. 

Príde druhý muž, vystrelí princezne oko a povie: 

-I´m sorry. 

 

 

Hádanky. 

 
Ráno to má 4 nohy, poobede 2 nohy a večer 3 nohy. Čo je to? 

 

Biele je to, pekné je to. Nie je to leto, je to zima, je to mráz. Napadlo ho až až 

až. Čo je to? 

 

Je to pichľavé, nosí to ovocie a vie sa zložiť do klbka. Čo je to? 

 


