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Úvodné slovo 

Milí naši čitatelia, 

práve si prezeráte už piate číslo školského časopisu. Poviem Vám, nebolo to vôbec 

jednoduché. Pracovali sme s dievčatami na tom, aby sa Vám časopis páčil, nielen v škole na 

krúžku, ale aj doma počas víkendov a večerov.  

Nie vždy sme sa mohli v škole stretnúť všetky naraz. Sadnúť si k počítaču, čítať, písať, 

...prepisovať.  Pandemická situácia nám to nedovolila. 

Preto veľká vďaka patrí všetkým tým, ktorí nám s časopisom pomohli. Ďakujeme všetkým 

žiakom, ktorí poslali príspevky, taktiež aj vyučujúcim, pani kuchárkam aj pani upratovačkám- 

tiež prispeli príspevkom. 

 Musíme sa priznať, mali sme aj veľký rešpekt pred rozhovorom s pánom starostom. Ale 

všetko prebehlo úžasne, bez problémov. Preto vďaka patrí aj nášmu pánovi starostovi, ktorý 

si napriek pracovnej zaneprázdnenosti  našiel na nás čas a venoval sa nám. Ďakujeme. 

Keďže naša škola oslavuje tento školský rok krásne jubileum, piate číslo patrí práve jej. Pri 

 krásnychčítaní časopisu si prečítate veľa  prianí venovaných našej škole. 

A tak aj my by sme Vám, všetci naši čitatelia, popriali v dnešnej ťažkej dobe, hlavne veľa 

e Vám aj pohodu, zdravia. Pretože, až keď sme chorí, zistíme, aké je dôležité zdravie. Prajem

úsmev na tvári, m  A  práve pohoda je ožno práve dnes ste ním spríjemnili niekomu deň.

v dnešnej dobe tak dôležitá. 

Prajeme Vám aj dobrú náladu. A  ak ju práve teraz nemáte, aj Vám patrí toto číslo. Prečítajte 

  a nálada sa zlepší.si strany 19 a 20. Možno sa v nich nájdete  

tak :A kto má stále smutnú náladu, práve Vám patrí citát od Agathy Christie  

 

                                                          Ela Sliacka, Terezka Mlčúchová, p.uč. Jurigová
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Obec Trenčianske Stankovce 
                                                                       (Umelecký opis) 

 

         Najkrajšia dedina na svete... Toto miesto je tiché- najtichšie. Tu som sa narodil, tu 

vyrastám. Nikdy na ňu nezabudnem. Jej pôvabné meno je... Trenčianske Stankovce. 

         Tu každé ráno slnko púšťa svoje nádherné lúče pomedzi oblaky. Keď ma spoza okna 

lúče teplého, zlatistého slnka pošteklia na líčka, je to nádherný pocit. Táto dedinka sa 

nachádza v objatí rôznych pohorí. Je tu dosť pamiatok. Medzi nimi tu leží a čaká na 

okoloidúcich aj Rákocziho Studnička. 

  Moja dedina je najkrajšia v lete. Ranné prebúdzanie pri nádherných zvukoch prírody je to 

najkrajšie, čo môžete počuť. Keď jedno ráno potichu pricupkajú lastovičky, do svojich 

starých hniezd sa znova nasťahujú, je počuť nádherný štebot pod oknami. Život tu sa 

podobá životu v raji. 

 Nádherné je to tu aj v zime. Keď vločky šteklia detské líčka, počuť iba smiech, žiaden plač. 

V diaľke vidno zasnežené stromy, ktoré sa ohýbajú pod ťažkými kopcami snehu. V lesíku 

nad dedinou je vždy hrobové ticho. Tam nikto nekričí, je to výborné miesto na relax. Tam 

sa les nehanbí za nič. Všetka tá krása je otvorená nonstop. Cestou hore v lese sa nachádza 

nádherná lúka, na ktorej vykúka krásna chata Betlehem. Celkom hore sa skrýva 

Malostankovské vresovisko.   

V dedine sa nachádza aj nádherný rímskokatolícky kostol, ktorý je odetý do čiernej čiapky 

a bieleho kabátu. Obecný úrad sťa veľký nádherný dom, v ktorom sa nachádza aj 

Slovenská pošta. 

        Nikdy nechcem odísť z najkrajšej dediny na svete. Tu som sa narodil, tu chcem bývať a tu 

chcem aj  vydýchnuť.     

Ján Zaťko, 7.A
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Rozhovor s pánom starostom 
 

Veľmi veľa žiakov si prialo rozhovor s naším pánom starostom  

 JUDr. Martinom  Markechom. Tak nech sa páči, tu je! 

 Pán starosta, pamätáte si na obdobie, keď ste boli škôlkar? Chodili ste do škôlky rád 
alebo ste si aj poplakali?    
Pamätám si, že som chodil ešte aj do jasieľ. V tom čase bolo totiž bežné, že deti 

chodili do jasieľ. Do škôlky som chodil rád. Čo mi z obdobia škôlky utkvelo v pamäti je, 

že som chodil zo škôlky častokrát posledný .    

 Aké vyučovacie predmety ste mali radi v základnej škole? Ktoré Vás, naopak, veľmi 
nebavili? 
Bavil ma nemecký jazyk. Mali sme výbornú pani učiteľku, ktorá ma dokázala jednak 

zaujať svojim štýlom výučby a jednak aj veľa naučiť. Dodnes si na ňu v dobrom 

spomeniem. Veľmi ma nebavili pestovateľské práce. 

 Dostali ste niekedy v základnej škole aj poznámku? Ak áno, za čo? 
To si už nepamätám. 

 A čo vaša stredná škola? Museli ste sa veľa učiť? 
V porovnaní so základnou školou bolo potrebné sa oveľa viac učiť. V tom čase však 

bol u mňa na poprednom mieste futbal. Mal som štyri tréningy a jeden alebo dva 

zápasy za týždeň. Z tréningov som prichádzal domov podvečer a bolo potrebné sa 

ešte učiť. Nebolo to jednoduché. S výnimkou chémie som mal aj napriek tomu veľmi 

slušné výsledky. 

 Chceli ste byť už od malička starosta obce? 
Tak to určite nie . Až v roku 2010 som sa začal zaujímať o samosprávu. Najskôr som 

si vyskúšal rolu poslanca obecného zastupiteľstva. Až tesne pred voľbami v roku 2014 

som sa rozhodol skúsiť ísť do volieb ako kandidát za starostu obce. 

 Aké povolanie by ste chceli robiť, keby ste neboli starosta? 
Asi zubárom alebo radšej záhradníkom vo Vatikánskych záhradách . 

 Musím sa v škole dobre učiť, keď chcem byť starostom v obci? 
Je potrebné mať aspoň všeobecný prehľad.  

 Je ťažké byť starostom? 
Častokrát áno .  

 Čo vás najviac baví na vašej práci?  
Keď sa podarí v obci dobrá vec a ľudia majú z toho dobrý pocit a osoh. 
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 Máte aj nejaký voľný čas? 
Mám aj voľný čas. Počas obdobia pandémie som prestal chodiť na víkendové akcie do 

okolitých obcí, na ktoré dostávam pozvania. Tým sa mi uvoľnil priestor na trávenie 

voľného času s rodinou, hlavne v prírode, alebo bicyklovanie s kamarátmi. 

 Upratujete doma? Akú domácu prácu robíte najradšej a ktorú najmenej rád? 
Samozrejme, že áno . Najradšej čistím kávovar. Nerád vysávam. 

 Viete aj niečo navariť? 
Kávu, čaj, párky a cestoviny s tuniakom.   

 Bavia vás autá? Ak áno, ktorý typ auta sa vám páči najviac? 
Na internete si občas prečítam články a pozriem videá o nových autách. Najviac sa mi 

páči Lamborghini Urus v žltej farbe 

. 

 Ako si predstavujete našu 
obec o pár rokov? 
Ako modernú obec, ktorú budú 

dávať všetci za príklad. 

 Máte čas aj na svoju rodinu? 
Áno, mám. Rodina je pre mňa veľmi 

dôležitá, a preto si na ňu snažím čas 

vytvoriť. Veľmi rád trávim čas 

s rodinou v prírode, hlavne na 

horách. To ma napĺňa pozitívnou 

energiou. Za posledné obdobie sme 

toho po Slovensku veľa precestovali. 

Je tu veľa krásnych miest. 

 Naša škola oslavuje krásne 
jubileum. Čo by ste jej chceli na 
záver popriať? 
Výborných žiakov, múdrych učiteľov, 

spokojných zamestnancov a hlavne 

čo najviac dní prezenčnej výučby.  

                               

 

Za rozhovor ďakujú Ela Sliacka, Terezka Mlčúchová a p.uč. Jurigová 
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O závislom kráľovi Arturovi 

( rozprávka) 
          Kde bolo, tam bolo, žil kráľ Artur so svojím synom Oskarom. Raz do kráľovstva kráľa 

Artura prišla mladá dievčina a žiadala jeden dukát, lebo jej nedávno zomrela matka a nemala 

sa ako uživiť. Kráľovi sa poklonila a vraví: „Pán kráľ, nedávno mi zomrela matka a ja teraz 

žijem na pokraji biedy, nemám čo do úst. Prosím Vás, dajte mi aspoň jeden dukát.“  

Kráľ Artur premýšľal, ale keď sa niečo týkalo jeho dukátov, bol veľmi lakomý. Ale predsa len 

sa rozhodol, že spraví dobrý skutok a dá jej jedno vrecko dukátov. Kráľ sa postavil z trónu 

a podal jej vrecúško so slovami: „Nech sa páči, mladá dievčina.“ „Ďakujem vám veľmi pekne, 

pán kráľ,“ odvetila s radosťou dievčina. 

          Na druhý deň kráľ oľutoval, že daroval svoje milované 

dukáty neznámej žene a rozhodol sa ich získať späť. Chudobné 

dievča sedelo na rohu slepej uličky a jedlo chlieb, ktorý si kúpila 

za jeden dukát. Pribehol k nej kráľ a hlasným tónom vraví: „Ty 

jedna zlodejka! Vráť mi ihneď moje dukáty, lebo ťa nechám 

zavrieť do žalára!“ Vyľakaná dievčina sa celá triasla od strachu 

a podala kráľovi vrecúško s dukátmi. 

         Keď prišiel celý šťastný do kráľovstva, tak zbadal svojho syna 

Oskara ako vyobliekaný opúšťa brány kráľovstva. „Kdeže ideš, synak môj?“ opýtal sa kráľ 

Artur. „Idem do sveta pohľadať si dievča, ktoré sa stane mojou ženou“ odpovedal Oskar. 

Prekvapený kráľ ho potľapkal po pleci a zaželal mu šťastnú cestu. Oskar prechádzal uličkami 

a na zemi uvidel plakať krásnu mladú dievčinu. Keď sa jej pozrel do očí, hneď vedel, že je to 

tá pravá. Podal jej ruku a priviezol si ju domov ku kráľovi. 

 Kráľ medzičasom  stále rozmýšľal nad svojimi dukátmi, strážil si ich ako oko v hlave. Neustále 

ich preratúval, keď tu v jedno slnečné popoludnie započul buchnutie dverí. Bol to jeho 

milovaný Oskar a nebol sám. Keď kráľ uvidel  mladú dievčinu, zamračil sa. 

 „Dobrý deň, pán kráľ,“ povedala a poklonila sa . „Volám sa Kvetoslava a milujem vášho syna 

Oskara.“ „Dobrý deň,“ odvetil kráľ. Kráľovi nič iné nezostávalo, len prijať nevestu a vystrojiť 

svadbu. Kráľa ale aj tak najviac zaujímalo jeho bohatstvo – jeho milované dukáty. Po svadbe 

odišiel Oskar s manželkou na svadobnú cestu – na plavbu okolo sveta.  

        O pár týždňov neskôr zistil kráľ hroznú správu. Jeho syn s manželkou zomreli pri búrke 

počas plavby na mori. Loď stroskotala. A kráľ až doteraz ľutuje a narieka, že sa staral len 

o svoje hlúpe dukáty, že netrávil viac času so svojím synom Oskarom.        Olívia  Rozvadská 
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Vyrobili naši štvrtáci 
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Výsadba ovocnej aleje pri náučnom chodníku 

Žiaci našej základnej školy sa zapoja do projektu „ Výsadba ovocnej aleje pri náučnom 

chodníku“ v našej obci. 

Na hodinách Techniky a Pracovného vyučovania sa počas zimných mesiacov teoreticky 

pripravia a na jar prakticky vykonajú výsadbu tradičných slovenských kríkov, ako je drienka, 

hloh, jarabina  a ruža šípová. Sú vzácne vďaka bohatým liečivým účinkom a širokým 

možnostiam zužitkovania. Plody deti vysušia a pre spolužiakov z nich pripravia ochutnávku 

čajov, džemov, mastičiek..... 

V nových priestoroch školskej dielne vyrobia deti z odpadových materiálov kŕmidlá  pre 

vtákov, ktoré umiestnia na stromy v školskom areáli a v ovocnej aleji. Dúfame, že na 

semienka, orechy a  loj prilákame sýkorky, ďatle, drozdy, chochláče, straky a sojky. 

V zime budeme s o žiakmi vyrábať „Domčeky pre hmyz“, aby sme na jar do sadu prilákali 

včely, lienky a zlatoočká. Radi by sme použili prírodný a už nepotrebný materiál. 

 

 

Ivana Mayerová 

 



9 
 

Záložka do knihy spája školy 
 

12. ročník:  

Očarujúci svet knižných príbehov, rozprávok, básní 

 

Cieľ  česko - slovenského projektu 

Ţiaci zo ZŠ Jána Lipského vytvorili záloţku do knihy, na ktorej ľubovoľnou technikou 

stvárnili tému projektu Očarujúci svet knižných príbehov, rozprávok, básní. Výmenu 

záloţiek škola vyuţila k nadviazaniu spolupráce so ZŠ v Nitre. A zároveň aj ako prierezovú 

tému do Školského vzdelávacieho programu. Sprievodným programom bola aj návšteva 

školskej kniţnice. 

                                  

 

 

                                                                                                Knihovníčka Z. Najmanová 
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OUR BRITISH DAY 

 

Dňa 8.11. 2021 sa u nás v škole konal British Day. 

 

 A z môjho pohľadu to bolo niečo nové pre nás, deviatakov. 

 

 V učebni na nás čakalo typické anglické pohostenie. My, žiaci, sme mali prichystané prezentácie 

spojené s Anglickom o zaujímavostiach , osobnostiach , a pod. 

 

 Takže sme sa aj niečo nové dozvedeli , naučili a sami sme si preopakovali angličtinu .  

 

Som rada, že niečo takéto v  škole máme . 

 

 

 

 

 

Monika Manová, 9.A 
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Trojnásobné ocenenie vo výtvarnej súťaži 
 

Tradične, aj v tomto školskom roku sme sa zúčastnili regionálnej výtvarnej súťaže Príroda, 

životné prostredie a deti, ktorú vyhlasuje každoročne Trenčianske osvetové stredisko. 

 Na hodinách výtvarnej výchovy vytvorili žiaci 1. a 2. stupňa krásne práce, z ktorých sme 20 

poslali do súťaže. 

 Veľkým úspechom je ocenenie troch žiakov našej školy : 

 žiačky 4.B Niny Punovej s jej výtvarnou prácou Veselé mačičky /vyuč. Mgr. 

Mikušincová/, 

 žiaka 3.A Tomáša Tománka s prácou Les / vyuč. Mgr. Humeníková / 

 žiačky 8.B Vanesy Sládkovej s prácou Fantasy forest- viď na poslednej strane časopisu 

/vyuč. Mgr. Mikušincová/.  

Srdečne gratulujeme ! 
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Výročie školy

V súčasnosti má škola 20 kmeňových tried, 10 na 1. stupni a 10 na 2. stupni. Okrem nich sa 

žiaci učia v odborných učebniach. Škola má zriadené 2 učebne cudzích jazykov, 2 učebne 

informatiky, jednu učebňu techniky, veľkú telocvičňu, malú gymnastickú sálu, keramickú 

dielňu a žiacku kuchynku. Všetky učebne aj kancelárie sú plne vybavené počítačovou 

technikou a novým moderným nábytkom. 

Vo funkcii riaditeľa na škole  pôsobili: 

Augustín Naďovič  (1956 – 1971)                 František Kocák    (1971 – 1975) 

Július Ambro           (1975 – 1979)              Mgr. Ladislav Žiško  (1979 – 1991) 

Mgr. Darina Sýkorová   (1991 – 2018)     Mgr. Gabriela Trnavská  (od 2018) 

                                

                                Petra Janíková, 8.A ( prevzaté so súhlasom p. Pevného z obecných novín) 

 

 



13 
 

Zimná krajina 
(umelecký opis ) 

        Prichádza zima. Zima, kedy je celá krajina pokrytá snehovou prikrývkou. To obdobie, 

kedy sa zvieratá pripravujú na zimný spánok. 

        Mohutné stromy sú biele ako biely vankúš, strapaté zasnežené kríky ako malé mátohy. 

Potôčik je pokrytý ľadovým mrazom. Pod týmto ľadom žijú ryby, ktoré čakajú na príchod jari. 

Nad touto bielou krajinou zostalo ľadové ticho. Iba jemne tu vzduch chvel chladom. Malé 

snehové vločky padali ako snehové víly. Okoloidúci sa prechádzali po snehu, ktorý bol mäkký 

ako vankúš. Sniežik, ktorý padal z neba šteklil detské líčka. 

      Deti vonku šantia, sánkujú sa a stavajú snehuliakov. Snehuliaci boli z tohto trblietavého 

snehu postavení na každom rohu. Ale čo ma v zime očarí sú Vianoce. Vtedy celá krajina 

stíchne, ako keď sa zvieratká chystajú na zimný spánok. Svetlá vianočných stromčekov svietia 

ako žiarivé hviezdy na oblohe. Je to ako nádherná vianočná rozprávka. Na oblohe sa konečne 

ukázalo zubaté slniečko a pomaly sa zamrznutý potôčik začal odmrazovať. Voda bola mrazivá 

ako ľad. Zimné vtáčiky začali spievať zimnú pieseň ako slávna umelkyňa.  Zvieratká, ktoré 

šantili v lese, sa uložili na zimný spánok. Mráz kreslí na okná svoje krásne obrazy. Znakmi 

našich topánok zdobíme hladkú prikrývku chodníkov. 

       Zima je pekným obdobím aj preto, lebo máme sviatky Vianoce, ktoré trávime v kruhu 

svojej rodiny. Prechádzka zimnou krajinou je najlepší liek.   

                                                                              Vanesa Marcinátová,7.A 
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Piata vlna 
 

       Mne osobne sa kniha aj film veľmi páčili . Ťažko povedať, čo bolo lepšie, kniha bola o niečo 
viac zamotanejšia ako film, ale v príbehu a hlavnej myšlienke sa zhodovali. Aj keď s pár 
odlišnosťami. 
       Na začiatku sa to až tak veľmi nelíšilo, rozprávalo sa o hlavnej hrdinke Cessie. Hovorilo sa aj 
o tom, aké to bolo pred tým, ako prišli Tí druhí. Bola tam scéna s opustenou pumpou a vojakom a 
Cessinou cestou po autostráde, keď išla na vojenskú základňu Wright-Patterson s úmyslom nájsť 
alebo skôr zachrániť svojho brata Sammyho. 
       Kniha sa od filmu začala líšiť až vtedy, keď prišli do utečeneckého tábora vojaci v autách a 
so žltými školskými autobusmi. Čo z pohľadu príbehu nedáva zmysel, lebo Tí druhí vypli motory.  
V knihe sa písalo, že vojaci mali plynové masky (asi kvôli nákaze) a Cessie do autobusu nemohla 
ísť. A tak jej dal Sammy svojho medvedíka, aby sa nebála.  Ona sľúbila, že tam príde za ním. 
Potom odviezli deti a ostatných zhromaždili v hlavnej budove, Cessie išla s vojakom po Ulízanca 
na pohrebisko. Cessie utekala do tábora. 
 Film bol o niečo jednoduchší po príchode vojakov – bez masiek. Mohla ísť Cessie už do autobusu, 
ale Sammy zabudol medvedíka v budove. Cessie išla po neho, ale autobus odišiel bez nej. Chcela 
ísť za otcom do budovy, no on jej naznačil že tam nemá ísť, ale že má utekať. 
     Pár kapitol sa venovalo aj deťom na základni, špeciálne čate 53, do ktorej patril Nugget 
(Sammy), Zombie (Ben), Macherka (Ringer), Šáločka, Kapor, Piškót, Kremeň a Umpa, ktoré pri 
svojej prvej misii zisťujú, že nič nie je ako sa zdá. 
     Späť ku Cassie, ktorá je postrelená do nohy, leží pod Buickom a prehodnocuje svoje možnosti: 
zostaň=zomrieš, bež=zomrieš. O týždeň na to sa prebudí u Evana. Potom sa Cessie rozhodne odísť 
pre brata a Evan sa ku nej pridá a samozrejme sa do seba zamilujú…. 
     Keď sa na noc schovajú do auta, prepadnú ich Tlmiči a Evan sa prezradí. V knihe však Cessie 
nájde jej najlepšiu kamošku M16 u neho v stodole. 
    Odídu a  dostanú sa tam, kde kedysi stál utečenecký tábor a Evan ju zoberie do pohrebiska, 
lebo dačo počul. Prepadnú ich detskí vojaci zo základne – našťastie nie čata 53, a Evan sa 
prezradí. Sčasti aj preto, lebo nie hoci kto prežije výbuch granátu… 
    Prezlečená za jednu z vojačiek sa dostane Cessie do miestnosti s deťmi a tam nájde Sammyho. 
Dá mu medvedíka a odvedie ho. Cestou von stretnú doktora, ale ukáže sa, že je to Ben. 
Sammymu vyberú čip a pôjdu von, ale ten prekliaty Vosch ich zasa chytí a dá do popravnej 
miestnosti, kde bola predtým Cessie. 
      Za rozbitým sklom bude Sammy. Cessie si vezme Tlmiča pri Sammym . Sammy pribehne 
k Benovi, lebo je bezpečnejšia voľba ako jeho sestra s nezmámym chalanom. Even im pomôže 
dostať sa von, vysvetlí Cessie všetko v metaforách a povie, že majú ísť. 
    Vo filme  Cassie  pôjde hľadať Sammyho, no najskôr sa stretne s Benom ale ten nebol v 
kostýme doktora. Spolu sa rozbehli do miestnosti, kde odvádzali deti do lietadiel, ale cestou ich 
pristihli dvaja vojaci. No Evan vyskočil zo šachty a skončil to s nimi. Porozpráva sa s Cessie -ale 
už nie v metaforách. S Benom nájdu Sammyho, dajú mu von čip a Cessie mu dá medvedíka a 
pôjdu von. 
 Tu sa kniha a film začnú podobať, lebo výbuch bude ako čierna diera a vezme so sebou celú 
základňu. 
       Malá odlišnosť je, že v knihe pri úteku Cessie spadne,  lebo ju začala bolieť postrelená noha. 
Nasadnú do auta a film aj kniha je na konci. 
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     Celkovo si myslím, že až také odlišné to nebolo.  
Osobne si myslím, že vo filme bolo lepšie ukázané alebo upozornené na všetky vlny. 
 Hlavne na druhú, lebo v knihe sa píše len toľko, že boli potopy, zemetrasenia a zničilo to veľa 
miest. Vo filme je ukázané, že Cessie a Sammy boli nabrať vodu a cestou späť museli vyliezť na 
strom, inak by ich voda z jazera dostala. 
 
     V knihe bolo aj vysvetlené, ako vlastne Tí druhí vyzerajú (spoiler nevyzerajú nijak, sú čisté 
vedomie) ale vo filme nie.  
 
     Piata vlna má v knižnej sérii viac čast,í ktoré dúfam, dostanem na Vianoce. 
 
 
 
 
 
 

 
  
                                                                                                   Lea Zelníková 

                                                                                                        7.A 
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Prajeme našej škole 

Prajeme tejto škole, aby všetci žiaci odchádzali s dobrými pocitmi, že získali 

vedomosti a skúsenosti do života. 

Prajeme jej, aby aj ďalšie generácie chodili s úsmevom na tvári do tejto školy. 

A mali pekné spomienky na školu. 

                                                            Vaše tety upratovačky 

 

Kolektív školskej jedálne praje tejto škole veľa múdrych a šikovných žiakov, 

ktorí zjedia všetko, čo im s láskou navaríme.  

Tiež by sme si priali život taký, aký bol pred pandémiou, bez strachu 

a obmedzení. 

                                                               Vaše pani kuchárky 

 

Milá naša škola, 

chceli by sme Ti popriať pevné múry, aby si tu ešte veľa rokov stála. Musíme 

sa poďakovať  aj za všetkých super učiteľov. Ďakujeme, že práve my sem 

môžeme chodiť. Ďakujeme Ti, že nás každé ráno nútiš vstávať, aj keď sa nám 

nie vždy chce.                                                 Žiaci triedy 7.A 
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Môj psík Max 
( neverbálna komunikácia s domácim miláčikom) 

 

     S mojím psíkom Maxom komunikujem neverbálne. Všetko 

viem vyčítať z jeho očí, postoja, dokonca aj zo štekania. 

    Ráno mi skočí do postele, začne mi oblizovať tvár a vrtieť 

chvostíkom. Vtedy viem, že je celý šťastný. Jeho 

najobľúbenejšou hračkou je loptička, s ktorou sa stále hrá. 

Behá po celom dome, záhrade, a tak prejavuje radosť. 

     Niekedy sa mu loptička zakotúľa pod gauč a vtedy začne 

kňučať a štekať. Aj keď sme vtedy vo vedľajšej izbe, vieme, že mu treba ísť pomôcť.  Zúfalo ju 

potrebuje dostať von. 

      Keď k nám príde návšteva, je dotieravý. Chce, aby mu hádzali loptičku. 

       Taktiež je veľmi maškrtný. Postaví sa pred špajzu a ukáže psie oči. Čaká, kým mu dá 

niekto maškrtu. 

        Naši susedia majú mačky, ktoré sa rady prechádzajú po našom dvore a jeho to veľmi 

rozčuľuje. Skáče po dverách, šteká a čaká, kým mu otvoríme. Všetky ich samozrejme vyplaší. 

        Je to verný strážca nášho domu. Za žiadneho iného psíka by som ho nevymenila. Som 

rada, že ho máme. 

 

 

                                                                                           Nelka Ragulová 

                                                                                                   6.B 
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Naša škola 
( cenquain) 

 

Budova                                                                            Stavba 

pekná, múdra                                                                 očarujúca, stojaca 

učí, sleduje, mlčí                                                           naučí, oznámkuje, vychová 

včera, dnes,  zajtra                                                       v našej obci 

škola                                                                                Stankovce 

 

 

Škola                                                                               Stankovce                                                        

pekná, oranžová                                                          krásna, nádherná 

čaká, počúva, volá                                                      učí, vzdeláva, poúča 

v Trenčianskych Stankovciach                                 v našej dedine 

školička                                                                          múdrosť 

 

 

 

Žiaci 8.A 
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Perly našich učiteľov 
 

- Netrepte debiloviny! 

- Prosím? Áno, ja viem, nemusíte mi to pripomínať. 

- Ja som s vami husi nepásla. 

- Moji milí, vitajte, začiatok týždňa ani nemôžete začať lepšie ako so slovenčinou. 

Lepšie sa vám už týždeň začať nemohol. 

- Zavrite dvere a pustite plyny. 

- Zoberte si vaše ctené zošity a ctené perá. 

- To je zošit alebo hnoj? 

- Držte ústa. 

- Informujem triednu.                                                                   

- Ako toto nemôžete vedieť? 

- Medzi nami babami. 

- Thats all, môžete sa odpojiť. 

- No to mi ty teda povedz. 

- A to odpovedáš alebo sa ma pýtaš? 

- Dnes je porada, tak sa, samozrejme, budem na vás sťažovať. 

- Ani v zlom sne. 

- Jedine tak v tvojej hlave! 

- Ako sa mám? Štandardne. 

- Pán učiteľ, môžem ísť na záchod? 

Myslíš na toaletu? 

- Pán učiteľ, môžem ísť na záchod? 

Veď si bol včera. 

- Nádych, raz, dva, tri. Pohoda. 

- Asi to začnem riešiť. 

- Dnes vás možno aj pochválim. Uvidím.              

Zozbierané od žiakov z viacerých tried 
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Perly našich rodičov 

 

 Čo by za to deti v Afrike dali! 

 Nepapuluj! 

 Nejedz toľko, už je desať hodín! 

 Ty chceš zas peniaze? A na čo zas? Veď som ti dal minulý  týždeň 2 eurá. 

 Zavesím ťa za uši a nechám ťa v prievane. 

 Keď to neurobíš, bude masaker motorovou pílou. 

 Mám ti jednu plesknúť? 

 Do paroma a nie do Piešťan. 

 Nebite sa furt. 

 Keď tvoj kamarát skočí z mosta, skočíš aj ty? 

 Ťahaj sem už konečne! 

 Ťahaj už konečne von a do večera sa mi tu ani neukazuj! 

 Nie si voľajaká drzá? 

 Máte to tu ako v maštali! 

 Decko jedno nepodarené! 

 Nepočuješ? 

 Dám ti 20 eur, keď dostaneš už konečne dvojku z matiky! 

 Nevrieskajte mi tu! 

 Mňa nezaujímajú tvoji kamaráti ale ty! 

 Lebo stále bývaš pod mojou strechou! 

 Ja peniaze netlačím! 

 Mami, bolí ma brucho. 

Tak to máš z mobilu! 

 

 

                                                                      Zozbierané od žiakov z viacerých tried 
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Pýtali sme sa našich prvákov 

 

1. Páči sa Ti v škole? 

2. Našiel si si už aj kamaráta? 

3. Aká je pani učiteľka? 

V škole sa mi veľmi páči.  

Už som si našla ja veľa kamarátov, našla som si tu aj moju najlepšiu kamarátku. 

Máme najlepšiu pani učiteľku. 

 

Naša škola je najkrajšia, mám ju rada. 

Mám tu veľa kamarátov. 

Naša pani učiteľka je pekná. 

 

V škole je dobre. Rád do nej chodím. 

Môj najlepší kamarát so mnou sedí, pomáhame si. 

Moja pani učiteľka je dobrá, usmieva sa. 

 

Áno, áno, v škole sa mi páči. Je to dobrá škola. Ozaj. 

V triede mám len kamarátov. Aj keď chalani niekedy pani učiteľku neposlúchajú. 

Pani učiteľka je super. Je to moja kamarátka. 

                                                                                        Ela Sliacka a Terezka Mlčúchová  
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Tajnička 
 

1) Dom, do ktorého vojde osol a 
odíde mudrc 

10) Opak odvážnosti 

2) Vyučovacia hodina, na ktorej sa učí 
história 

11) Kypriaci ...... do pečiva 

3) Chute: Sladká, ....., horká, kyslá 12) Mláďa koňa 
4) Vyučovacia hodina, kde sa učí 
počítať 

13) Zviera, ktoré žije v púšti 

5) Synonymum k slovu šarkan 14) Vec, s ktorou sa píše 
6) ... najlepší priateľ človeka 15) Orgán, ktorým vidíme 
7) Báseň určená na spievanie 16) Hovädzí dobytok 
8) Vyučovacia hodina (synonymum k 
slovu prírodopis) 

17) Zviera s vlnou 

9) Auto po anglicky 18) Rozhlas a televízia Slovenska 
(skratka) 

 

    
1.     o     

   

   
2.         p     

  

    
3.     a     

   

  
4.                   a 

    
5.   r     

    

   
6. p     

      

  
7.         ň 

     

   
8. b             

  

   
9.     r 

      

   
10.         ch 

    

    
11.       š     

  12. ž         
       

    
13.     v   

    

     
  

       

  
14. p       

      

    
15.   k   

     

    
16.   r       

   

    
17.   v     

    

  
18.   t     

       

                                                                                              Ján Zaťko, 7.A 
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Niečo na zasmiatie 

Poznámky zo žiackej knižky: 

-Pravidelne chodí do školy nepravidelne. 

-Na hodinu fyziky chodí o 45 minút neskôr. 

 

-Pani učiteľka, po ceste ma prepadli zlodeji. 

-A čo ti ukradli? 

-Domácu úlohu. 

 

Ferko ustavične vyrušuje a tyká pani učiteľke .Tá mu dá za trest 100-krát 

napísať vetu: 

-V škole sa správame slušne a netykáme pani učiteľke!!! 

O deň neskôr prinesie Ferko napísanú úlohu 200-krát napísanú. Pani učiteľka ho 

za to pochváli, ale vzápätí sa ho opýta, prečo ju doniesol 200-krát a nie 100-

krát.Ferko odpovedá: “ Aby si mala radosť!“ 

 

-Pane, odviezli by ste ma do školy? 

-Ale ja idem opačným smerom. 

-Tým lepšie. 

 

V škole sa rozprávajú dvaja prváčikovia: 

-Ešte 56 rokov a ideme do dôchodku! 

                                                                            Žiaci 5.A 
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 Vanesa Sládková s prácou Fantasy forest 


