
výrokoch, príbehu na 

pokračovanie, či mno-

hých ďalších rubri-

kách.  

Privítame všetkých, 

ktorí budú mať chuť 

a záujem prispievať do 

časopisu a tak skvalit-

ňovať jeho obsah.  

Vaše návrhy a príspev-

ky očakávame v šKoLo-

ViNovej schránke, kto-

rá bude umiestnená na 

chodbe pred triedami 

II. stupňa. 

 

            

             Redakčná rada 

 

Milí žiaci, 

 

držíte v rukách 1. číslo 

nášho nového školského 

časopisu. Po niekoľ-

kých rokoch sa opäť 

pokúšame oživiť jeho 

vydávanie. 

Dlho sme uvažovali nad 

jeho názvom, obsahom. 

Chceme, aby to bol ča-

sopis žiakov ZŠ 

v Spišskom Štvrtku, 

aby bol odrazom života 

na našej škole, v obci 

i v spoločnosti, kde 

žijeme. Chceme sa ve-

novať úspechom žia-

kov, ich talentu, zaují-

mavým projektom, ale 

i veselým príhodám 

z vyučovacích hodín, 

výletov. Budeme aj kri-

tickí k nedostatkom, či 

nevhodnému správaniu 

niektorých žiakov. Pri-

pravíme pre čitateľov 

zaujímavé rozhovory 

s našimi učiteľmi, za-

bavíte sa na žiackych 

V redakčnej rade sa 

v tomto čísle stretli: 

  

Maryem Harnuboglu 

Barbora Jakubcová 

Karin Toporcerová 

Julka Dzurilová 

 

 

Držíte v ruke prvé číslo nového časopisu 

žiakov ZŠ Spišský Štvrtok V  T O M T O  

Č Í S L E  

N Á J D E T E :  

Pýtame sa... 2 

Nezbedná 

škola 

3 

Zasmejme 

sa 

3 

Diskusia 4 

Školské 

správy 

4 

Mikuláš a 

červený deň 

5 

Z pisateľské-

ho pera 

5 

Móda , hud-

ba 

6 

Niečo pre 

najmen-

ších... 

7 

Súťažíme 8 

ŽOLÍK—

karta výhod 

8 

Kto pre Vás časopis pripravuje? 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA SPIŠSKÝ ŠTVRTOK 

šKoLoViNy 
J A N U Á R  2 0 1 4  R O Č N Í K  1 I I ,  Č Í S L O  1  

Pod vedením pani učiteľky Zuzany Panigajovej 

sa postarali o obsahovú stránku časopisu. Tú 

vizuálnu stránku im pomáha učesať pani riadi-

teľka Martina Kolcúnová. 

Tlač šKoLoVíN zabezpečuje pani zástupkyňa 

Ľudmila Barlová. 
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„ Som 

nesmierne hrdá 

a pyšná na 

učiteľov i žiakov 

našej školy...“ 

S dcérou Karolínou 

a rodinným miláči-

kom Fiffi 

Pýtame sa... 
Dnes s riaditeľkou ZŠ Spišský 

Štvrtok — Mgr. Martinou Kolcúno-

vou: 

Obľúb. činnosť:    spánok  

Obľúb. farba:       zelená 

Obľúb. kniha:        mám rada knihy 

Dana Brauna, rada čítam detektívky 

Obľúb. herec:   Johny Deep, Geor-

ge Clooney, Hugh Laurie (alias Dr. 

Hause) a iní 

Obľúb. spevák:   rada počúvam 

Whitney Houston, Mariah Carey, 

Janet Jackson a iné soulové černoš-

ské speváčky, milujem hudbu 80. 

rokov. 

 

Mohli by ste porovnať našu školu 

s inými, na ktorých ste učili? 

     Učila som na veľkých mestských 

školách v Bratislave a v Poprade. 

Malé vidiecke školy sa od tých veľ-

kých líšia atmosférou, lepšími me-

dziľudskými vzťahmi a srdečnejšími 

ľuďmi. A naozaj... Keď som prišla 

v júli 2012 do Spišského Štvrtku 

privítala ma príjemná atmosféra,  

milí ľudia, krásne prostredie školy 

i jej okolia. 

     Medzi učiteľmi som tu našla 

šikovných pedagógov, ktorí sú otvo-

rení novým veciam, novým štýlom 

a metódam, čo ma nesmierne teší... 

     Medzi žiakmi školy som našla 

úprimné, bezprostredné decká, 

ktoré rady kecajú o všetkom mož-

nom. 

     Medzi nepedagogickými pra-

covníkmi ochotných 

a pracovitých ľudí, na ktorých sa 

môžem kedykoľvek spoľahnúť. 

     Cítim sa na škole veľmi prí-

jemné a to je pre dobrý výkon 

v zamestnaní dôležité. Chcela by 

som v budovaní pozitívnej sociál-

nej klímy – t.j. v zlepšovaní dob-

rých vzťahov medzi učiteľmi 

i medzi žiakmi pokračovať. Je 

to aj jeden z našich spoločných 

cieľov na šk. rok 2013/2014. 

 

Čomu sa venujete vo voľnom 

čase? 

 

     V prvom rade trávim čas s mojou 

rodinou. S manželom a dcérou Karo-

línou sa radi bicyklujeme, radi cho-

díme na malé rodinné výlety do 

okolia. V zime chodíme lyžovať, 

korčuľovať. Ak je zlé poča-

sie hráme spoločne spoločen-

ské hry alebo sa hýbeme 

pred X – BOXom,  chodíme na 

bowling, do kina, na plaváreň. 

     V lete a na jar sa venujem 

rastlinkám a kvetom 

v záhrade a na balkóne. Práca 

s pôdou ma ukľudňuje. Veľmi 

rada chodím na prechádzky 

a na túry. 

     Už 6 mesiacov máme doma 

aj malého psíka – maltezáka – 

sučku – volá sa Fiffi. Treba 

sa jej venovať, chodiť ju 

venčiť, chodiť s ňou na pre-

chádzku. Je to právoplatný 

člen našej rodiny. 

 

Ako ste spokojná 

s úspechmi našich žiakov? 

 

     Na takú malú školu na 

dedine tu máme nesmierne 

šikovné deti, ktoré dokážu 

školu, obec aj svojich rodičov 

reprezentovať na okresnej, 

aj na krajskej úrovni. Som 

nesmierne hrdá a pyšná na 

žiakov našej školy a na to, že 

dokázali a dokazujú celému 

svetu, aká sme šikovná škola. 

      Či už sú to úspechy 

v predmetových olympiádach, 

kde už dlhodobejšie dosahu-

jeme krásne výsledky hlavne 

v biologickej olympiáde, ale aj 

v geografii a iných predme-

toch a to všetko hlavne vďa-

ka aktívnym učiteľom. 

     Alebo je to v športových 

súťažiach, kde naši chlapci 

a teraz aj šikovné baby podá-

vajú fantastické výkony vo 

futbale, volejbale a stolnom 

tenise... Pripravujú ich učite-

lia a učiteľky našej školy.  

Držím všetkým palce aj tento 

školský rok. 

   Aj výsledky vo vyučovaní sú 

fantastické. Veď naša škola 

obstála v meraní výsledkov 

Testovania 9 2013 v okrese 

Levoča najlepšie zo všetkých 

škôl v matematike aj 

v slovenskom jazyku. Obrov-

ská vďaka patrí pani učiteľ-

kám SJL a MAT. 

     Svoje schopnosti 

v environmentálnej oblasti 

sme si zmerali aj 

v celoslovenskej súťaži Dni 

zelených škôl, ktorú sme 

spoločne s ďalšími dvoma 

školy aj vyhrali. No nie je to 

super, byť v aktivitách zame-

raných na ochranu nášho 

prostredia najlepší na Sloven-

sku? 

 

Čo plánujete zmeniť na 

škole? 

       Od roku 2012 – odkedy 

som prišla, sa snažím zaviesť 

zmeny v rôznych oblastiach 

života školy. Niečo ide pomal-

šie, na niečo je potrebný 

dlhší čas... 

     Zatiaľ sa nám všetkým 

(lebo to nie som ja, ale aj 

celé vedenie školy, nepedago-

gickí aj pedagogickí zamest-

nanci školy) podarilo zrekon-

štruovať kancelárie školy.  

Urobili sme za výdatnej po-

moci nepedagogických pra-

covníkov – najmä nášho šikov-

ného pána školníka – krásnu 

spoločnú zborovňu pre všet-

kých učiteľov.  

Vymaľovali sme chodbu 

v novej budove školy – na I. 

stupni a pripevnili sme na 

steny množstvo nových ná-

steniek, aby bolo kde vešať 

žiacke výtvory. Chodba je 

v krásnych farbách a celá 

pekne ožila... 

Naša pani zástupkyňa je ši-

kovná v IKT a tak spojazdnila 

krásne novú internetovú 

stránku (viď www. zsspis-

skystvrtok.edupage.org). 

Nakúpili sme pomôcky, hrač-

ky, novú IKT techniku, špor-

tovú výbavu pre florbal, knihy 

a literatúru pre rôzne pred-

mety. 

      Pripravili sme deti našej 

školy množstvo nových zaují-

mavých aktivít, ktoré sa 

osvedčili. Spomeniem aspoň 

Noc v škole, Diskotéky pre 

starších žiakov, Dni cudzích 

jazykov a iné. 

Tento rok sme sa zamerali na 

zlepšenie vyučovania infor-

matiky i cudzích jazykov. 

Do tried chceme nakúpiť 

a nainštalovať ešte nejaké 

Ibeam tabule a projektory, 

aby a žiaci mohli učiť inter-

aktívne. 
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sama. Prišla aj s prekrásnym cha-

lanom. Nemohla som z neho spus-

tiť oči. Keď začal rozprávať, 

zamilovala som sa. Je to veľký 

fešák. Oblečenú mal oranžovú 

košeľu a mal ju sexi rozopnutú 

a pod ňou oranžové tričko. A na 

svojich vypracovaných nohách mal 

zelené rifle. Hnedé vlasy mal 

nagelované. Predstavil sa menom 

Erik Zlatko. Veľmi som ho nevní-

mala. Prechádzala som očami po 

ňom. Z mojich snov ma prebrala 

učiteľka, keď povedala: ,,Erik, 

sadni si k našej Alexandre a ty 

Gertrúda, sadni si k Tónovi!“                                                                                                                                      

A  znova začiatok školského roka. 

Píše sa 2.september. Volám sa 

Alexandra Munrová. Som trošku 

namyslená  Chodím do 7 .C 

   Moju triedu tvoria drzí, namys-

lení a neposlušní fagani. Veď čo, 

nemôžem Vám hneď na úvod kla-

mať. Moja naj kamoška sa volá 

Gertrúda Wordsová. Sedíme spo-

lu v lavici, ale občas sa pohádame 

kvôli chalanom. Začala prvá hodi-

na. Učiteľka meškala .My sme za 

ten čas stihli rozbiť okno, odlo-

miť krídlo tabule, rozobrať sto-

ličku a spraviť dieru do dverí. Do 

triedy vošla naša triedna a nebola 

Keď podišiel ku mne, zacítila som 

jeho očarujúcu vôňu. 

Sadol si a opýtal sa: ... 

 

 

                Pokračovanie nabudúce 

S. Harnuboglu, K. Kušniráková 

 

Chcete poznať pokračovanie prí-

behu Erika a Alexandry ? Čítajte 

v budúcom čísle....... 

Aká vtipná príhoda sa vám spája 

so školou – učením? 

 

   V škole i mimo nej (na výletoch, 

exkurziách, školách v prírode...) 

sa deje vždy niečo veselé 

a zaujímavé...Spomínam si na prí-

hodu, keď sme išli s deťmi 

z Bratislavy do Školy v prírode na 

Liptov. Z autobusu sme na lúke 

videli pásť sa kravy. Deti sa veľmi 

čudovali, prečo nie sú fialové. 

Lebo deti z mesta poznajú iba 

kravičku Milku....  

 

Máte nejaký doteraz nesplnený 

životný sen? Môžete nám ho 

prezradiť?  

 

     Všetky moje sny sa mi v živote 

už naplnili.  Mám rodinu, priateľov 

a prácu, ktorá ma baví a napĺňa. 

Vediem školu plnú zaujímavých, 

veselých a tvorivých ľudí... 

     Momentálne sa  pracuje veľmi 

aktívne na novej integrovanej 

knižnici – t.z. bude to knižnica pre 

žiakov školy aj pre obyvateľov 

obce Spišský Štvrtok. 

     Chceli by sme dokončiť maľo-

vanie chodieb na I. stupni, doro-

biť nástenky a pustiť sa do zme-

ny stien vo vstupnom priestore 

školy. Potom prejdeme 

a zrekonštruujeme aj chodby pri 

triedach II. stupňa. 

     Snažíme sa, spoločne so špor-

tovým klubom v obci a s mladými 

hokejistami zo Spišského Štvrtku 

získať prostriedky na vybudova-

nie všešportového areálu na dvore 

školy. 

     Chceme v škole vybu-

dovať nové kabinety 

a uložiť ich čo najbližšie 

k triedam. Postupne chce-

me v triedach začať re-

konštruovať hygienické 

kútiky (t.j. umývadlá 

a kachličky), vymaľovať 

steny a nainštalovať tiež 

veľké nástenky. Chcela by 

som, aby sa decká 

v triedach cítili fajn, aby sa im 

páčili, aby si pripadali ako doma... 

     Chcela by som získať financie 

a dať zrekonštruovať aj chlap-

čenské WC na II. stupni, ďalej 

dať opraviť podlahu 

v gymnastickej sále pri telocvični. 

     Plánov je strašne veľa a nie 

všetko sa dá urobiť hneď. Ale 

verím, že sa nám väčšinu tu spo-

menutých plánov podarí zrealizo-

vať tak do 3 rokov J. Držte prs-

ty... 

Nezbedná škola    1. časť    Príbeh na pokračovanie 

V škole býva často aj veselo. Presvedčia Vás 

o tom vtipné žiacke výroky a žiacke vtipy: 

 
Pani učiteľka rozdala písomku. 
Žiaci dopísali a pani učiteľka sa Jožka opýta: 
Jožko koľko otázok si vedel?“ 

Jožko odpovie: „Dve: 

meno a priezvisko. „ 

Mozog je umiestnený 

v hlave a slúži nám 

skoro na všetko. 

 
Človek všetkými masťa-
mi mazaný sa nazýva 
múmia.. 
 
Keď prišli Cyril 

a Metod na Slovensko, 

založili Maticu sloven-

skú. V Nitre sa s nimi 

spriatelil knieža Pribi-

náčik. 

 
V stredoveku nepoznali príbory. I kráľ jedol rukami 

nohami. 

Púšte kedysi pokrývali pralesy. Žili v nich Avari, Stav-

bári a Turci. 

 

Najhoršia vec je, keď musím povedať, že som úlohu mal 

 

Zasmejme sa 
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Hrabanie sena v rámci 

Oktoberfestu... 

Triedenie odpadu je 

veľmi dôležité. 

Školské správy 

Diskusia... 
Vedieť v dnešnej dobe diskutovať už 

nie je len kompetencia politikov a 

filozofov. Je to dôležitá 

zručnosť aj pre študentov. 

V ôsmom ročníku sa žiaci 

učia pripraviť si diskusný 

príspevok, argumentovať, 

vystupovať a prezentovať 

sa pred plénom. 

 

Dnes na tému: ODPAD 

 

Mňa osobne odpadky 

netrápia. Je mi to v 

podstate jedno, momentálne ma to 

veľmi nezaujíma. Je mi jedno, čo sa s 

nimi stane po tom čo, ich odhodím do 

smetného koša. Aj keď u nás doma 

rodičia odpadky triedia, ja ich veľmi 

netriedim. Ale tiež si myslím, že by sa  

igelitové tašky, plastové  

fľaše, či už hocijaké smeti 

nemali odhadzovať len tak 

vonku na ulici či v prírode. 

Znečisťuje to naše životné 

prostredia a také igelitové 

tašky a plasty sa rozkladajú 

dobrých 1000 rokov! 

Karin Toporcerová 8.B 

 

Ja si myslím, že triediť 

odpad je správne.My doma 

odpad triedime.Ľudia si 

myslia, že keď dajú do 

smetných košov plast a 

smetiari ho vyvezú na 

smetisko, že sa to rýchlo 

rozloží, no nie je to pravda. 

Rozklad plastov trvá až 1 000 

rokov! V našej škole tiež 

odpad triedime: tetrapak, 

papiere a ostatné smeti idú 

do koša.Triediť by som radila 

všetkým, čo chcú bývať v 

peknej dedine alebo v meste. 

Niektorým sa nechce prejsť 

pár krokov k smetnému košu, 

tak to hodia na zem.Vidíte, 

akí sú v dnešnej dobe ľudia 

leniví? Myslíte si, že, je to 

správne ? Ak áno, robte to 

tak naďalej, no doplatíme na 

to my všetci!  Skúste sa za-

myslieť! Porozmýšľajte, čo je 

správne pre životné prostre-

die a pre 

nás!    

J ú l i a 

Dzurilová 

8.B 

18.10.2013 - Chlapčenský 

stolný tenis        

     Rovnako ako dievčatá deň 

predtým, sa naši 

chlapci zúčastnili 

na stolnoteniso-

vom turnaji, kde 

odohrali svoje 

zápasy. Skončili 

na 4. mieste.  

 

28.10.2013 - Medzinárod-

ný deň školských knižníc 

 

    Poézia, próza, legen-

dy ,detektívky, drámy, komik-

sy a predovšetkým najobľú-

benejšie rozprávky sa v tento 

deň stali hlavnými 

postavami. Tento 

krásny deň sme si 

užili so žiakmi, 

ktorí si pripravili 

v rôznych jazy-

koch rozprávku o 

Červenej Čiapoč-

ke. A nakoniec si 

žiaci z 8.B pripravili jej mo-

dernejšiu verziu. Deťom sa 

to veľmi páčilo. V celosloven-

skej súťaži školských knižníc 

sa naša škola umiestnila na 

krásnom 28.mieste z 324 

zúčastnených. Blahoželáme. 

 

8.11. 2013 - Coca-

Cola futbalový tur-

naj 

      Naš i  š ikovn í 

chlapci sa zúčastnili 

na turnaji, ktorý sa 

konal na ihrisku v Spišskom 

Štvrtku. Zúčastnilo sa 5 

družstiev z okolitých dedín . 

Naši chlapci potvrdili svoju 

šikovnosť a talent a obsadili 

veľmi pekné 2. miesto. V 

mene školy im blahoželáme k 

úspechu. :) 

V ý b o r -

ne ,chlapci!   

8.11. 2013 - 

Helloweenská 

diskotéka                                          

Strašidlá, du-

chovia, múmie, 

to všetko v ten deň ožilo na 

úžasnej diskotéke. Vynahra-

dili sme si to pri vystúpení 

šiestakov, ktorí predviedli 

zaujímavé číslo.  

16.10. 2013 - Oktoberfest                            

     V Nemecku sa každý rok v 

októbri koná najväčší festival 

piva. Sú to trhy, na 

ktorých je niekoľko 

druhov pív a ľudia sa 

zo všetkým kútov 

sveta schádzajú na 

tomto festivale, 

ochutnávajú  a hod-

notia. Na našej škole 

pani učiteľky cu-

dzích jazykov pri-

pravili pre žiakov 

rôzne súťaže, po 

ktorých boli odmeňo-

vaní sladkými pre-

kvapeniami. Súťažiaci si za-

hrali a diváci sa zasmiali.  

 

17.10.2013 - Dievčenský 

stolný tenis    

  Dievčatá z našej školy sa 

zúčastnili na stolnotenisovom 

turnaji v Spišskom Podhradí. 

Každé z 5 dievčat odohralo 

jeden zápas. Skončili veľmi 

úspešne na 1. mieste. Šikovni-

ciam ďakujeme a prajeme 

veľa šťastia v krajskom kole, 

kde predpokladáme rovnaký 

úspech pri  zručnosti 

a šikovnosti ich rýchlych rúk. 
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6.12.—každoročne sa v tento deň 

všetci tešíme na to, čo nám Miku-

láš prinesie do čižmy. Aj k nám do 

školy zavítal Mikuláš . Aj so svo-

jimi pomocníkmi: anjelikmi a čer-

tami. Malí žiaci sa čertov trochu 

báli, ale nakoniec dostali prekva-

penie všetci. 

Tento deň bol tento 

rok však trochu iný. Na 

celej škole prebiehala 

súťaž: o najviac červe-

nú triedu. Išlo o to, aby 

sme všetci mali 

oblečených čo 

najviac červených 

vecí a na hlave 

mali mikulášsku čiapku. 

Celá škola sa zaplnila červe-

nou farbou a zapojili sa na-

ozaj všetci. Super bolo aj to, 

že sa zapojili aj všetci učite-

lia, vedenie školy a nepedago-

gickí pracovníci. 

Výhercovia tried—4.S a 8.B 

trieda získali chutnú mikulášsku 

tortu. 

 

zelený, no nebolo možné ho prehliadnuť. 

Priblížila som sa k stromu, keď  vtom ho 

jemný vetrík odfúkol za pár krásnych už 

takmer holých stromov k potôčiku, kde 

voda tiekla pomalým tempom. V úžase 

som ju sledovala. Nemohla sa prestať 

dívať. Kamene okolo boli krásne tvaro-

vané. Občas preletel aj vtáčik, ktorý si 

tancoval a pospevoval zároveň. Drobné 

mravčeky si okolo brehu pobehovali sem

- tam. Jedným okom som spozorovala aj 

veveričku, ktorá si poskakovala 

z jedného stromu na 

druhý. Väčšina zvie-

rat si už zrejme robí 

zásoby na zimu. Za-

čalo sa stmievať. 

Zamračené slnko sa 

už skrývalo, len ob-

čas vykuklo jedným 

okom. Chystala som 

sa na odchod. Ako si 

tak kráčam olistenou cestou, zrazu mi 

pred očami preletela veľká hnedá sova, 

ktorá si stihla uloviť malú bezbrannú 

myšku. Sledovala som ju, keď vtom ma 

prerušil ostrý blesk z jasného neba. 

Zľakla som sa, až som podskočila. Rad-

šej som sa rýchle pobrala domov, aby 

som nezmokla. Ponáhľala som sa, preto-

že som bývala dosť ďaleko. V tom mo-

mente, ako som vošla dnu, sa spustil 

dážď, ktorý bol plný vône a smútku, 

pretože mu chýba to slnečné teplo. 

Uvarila som si horúci čaj, ľahla do pos-

tele a rozmýšľala, čo bude zajtra, kam 

sa vyberiem na ďalšiu prechádzku, lebo 

táto sa mi veľmi páčila. 

B. Jakubcová  8.B 

V našom časopise chceme prezentovať 

aj vlastnú tvorbu našich žiakov, pekné 

slohové práce, vlastné básne, príbehy. 

Budeme radi, keď si  ich prečítate 

a prispejete aj svojím príspevkom. Svo-

je výtvory preto vhadzujte do našej 

školovinovej schránky. Vďaka. 

Prechádzka jesennou prírodou 

( u m e l e c k ý  o p i s ) 

     Farebné jesenné padajúce listy si 

letia spokojným počasím. Jeseň nás 

niekedy  pre-

kvapí usmieva-

vým a občas 

u p l a k a n ý m 

počasím. Una-

vené stromy 

smútia za 

horúcim le-

tom. 

      Vybrala som sa na jesennú pre-

chádzku prírodou, ktorá bola nádherná 

a farebná. Hnedučké listy na stromoch 

šumeli a pomaly jeden za druhým opadá-

vali. Stromy boli už takmer holé. Ako si 

tak kráčam, zrazu sa mi pred okom mih-

ne menší stromček, ktorý bol už takmer 

celý holý, ale jeden lístok na malom 

hnedom konáriku stále tancoval z jednej 

strany na druhú. Veľmi sa mi páčil. Bol 

taký...taký pestrý žlto-hnedo-červeno-

         Z pisateľského pera 

„Unavené 

stromy 

smútia za 

horúcim 

letom.“ 
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Po všetkom, čo 

americká  hviez-

da predviedla na  

červenom ko-

berci v posled-

nom roku si už 

len málokto 

spomenie na  

sladkú Hannah 

Montanu. Miley 

Cyrus vyrástla z 

filtrovaných šiat 

a kovbojských 

čižiem  do od-

vážnych krát-

kych topov a 

kožených noha-

víc. 

Poznáte stránku www.polyvore.com ? Je určená pre všetkých milovníkov módy. Môžete si 

na nej tvoriť rôzne outfity, hľadať najvhodnejšie kombinácie jednotlivých častí oblečenia a doplnkov. Nájdete tu fakt trendové kúsky. 

Štýlová revolúcia Miley Cyrus: od princeznej po rebelku 

Z Á K L A D N Á  Š K O L A  S P I Š S K Ý  Š T V R T O K  
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Niečo do školy... 

...na voľný čas... 

... a na diskotéku? 

I'm friends with the monster 

that's under my bed 

Get along with the voices inside of my head 

You're trying to save me, stop holding your breath 

And you think I'm crazy, yeah, you think I'm crazy 

 

I wanted the fame, but not the cover of Newsweek 

Oh well, guess beggars can't be choosey 
Wanted to receive attention for my music 

Wanted to be left alone in public, excuse me 
Been wanting my cake, and eat it too, and wanting it 

both ways 
Fame made me a balloon cause my ego inflated 
When I blew; see, it was confusing 
Cause all I wanted to do is be the Bruce Lee of loose 

leaf 

Kamarádím se s příšerou, co mám pod postelí 

Poslouchám hlasy v mé hlavě 

Snažíš se mě zachránit, přestaň zadržovat dech 

A myslíš si, že jsem šílená, jo, myslíš si že jsem šílená 

 

Chtěl jsem, slávu, ale ne být na obálce Newsweek 
No jo, chlap asi nemůže být vybíravý 

Chtěl jsem získat pozornost pro svou hudbu 

Chtěl jsem být na veřejnosti sám, omluvte mě 

Chtěl jsem dort, ale chtěl jsem ho i sníst, chtěl jsem 

oboje 

Sláva ze mě udělala balón, nafoukla mé ego 

Když jsem odfoukl, vidíte, bylo to matoucí 

Protože všechno, co jsem chtěl být bylo Bruce Lee 

uvolněných listů 

Rihanna a Eminem: Monster 



OMAĽOVÁNKY pre najmenších 
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ktoré letí z Koš íc do Prahy 

s medzipristátím v Bratislave. Tam 

vystúpilo desať cestujúcich a dvanásť 

ich pristúpilo. Vedel by si povedať, 

ako sa volá pilot toho lietadla? 

 

     Majiteľ chaty pricestoval na ví-

kend neskoro v noci. Keď vstúpil do 

miestnosti, bola zahalená tmou. Vedel, 

že na poličke je sviečka, pri nej pet-

rolejová lampa a v kúte sporák 

s pripravenými 

trieskami na zapá-

lenie. V škatuľke 

mal iba jedinú zá-

palku. Čo zapálil 

najskôr? 

 

Vylúšti zašifrované 

slová:  C2;  POCJ 

Logické hádanky. 

Ponúkame niekoľko hádaniek na pre-

cvičenie Vášho logického myslenia. Za 

správne vyriešené úlohy Vás čaká 

odmena! Papierik s vyriešenými úloha-

mi—s nápisom SÚŤAŽ—vhadzujte do 

15.2.2014 do našej školovinovej 

schránky. 

 

     Kréťan Danieles tvrdil, že každý 

Kréťan je klamár, že všetko, 

čo povie Kréťan, je klamstvo, 

nepravda. Je tento jeho výrok 

pravdivý? 

 

     Koľko prstov má človek na 

dvoch rukách? (Desať.) 

A koľko prstov je na desiatich 

rukách? 

 

     Lekár prehliadol chorého 

pacienta a predpísal mu tri veľmi 

účinné tabletky, ktoré mal užívať 

presne po tridsiatich minútach. Ako 

dlho ich pacient užíval? 

 

     Predstav si, že si pilot lietadla, 

Do ďalšieho čísla ŠKOLO-

VÍN zháňame... 

vašu vlastnú  

tvorbu (príbehy,  

        básničky, kresby, úvahy,  

        texty, zážitky...) 

 

recepty na chutné, zdra-

vé, nenáročné jedlá 

 

nápady na rôzne výrobky 

z papiera 

 

vtipné hlášky z hodín, zo 

školy 

Súťažime, súťažite, súťažia... 

Cena: 0,50€ 

      

     V živote sa človek stretne často s rôznymi kartami výhod. V obchodoch, požičov-

niach, reštauráciách a iných inštitúciách. Väčšinou sa kartou výhod obchodníci poďa-

kovať za vernosť, alebo odmeniť za výšku nákupu. 

 

     Aj my kráčame s dobou a ponúkame každému žiakovi možnosť získať Kartu vý-

hod—ŽOLÍKA. 

 

     Čo zabezpečuje ŽOLÍK pre svojho majiteľa? 

Môžeš ho použiť raz na ľubovoľnej vyučovacej hodine ako ospravedlnenku, ak: 

nebudeš mať napísanú domácu úlohu 

nebudeš pripravený/á na malú písomku (platí iba pre päťminútovky) 

nebudeš pripravený/á na ústnu odpoveď 

zabudneš si pomôcky 

ŽOLÍKa odovzdáš na príslušnej vyučovacej hodine učiteľovi. ŽOLÍK sa dá použiť iba 

raz. 

 

     Ako možno ŽOLÍKA získať: 

za úspešnú reprezentáciu triedy na školskom kole rôznych súťaží (1. –3. miesto, napr. 

Zber papiera, futbalový turnaj, recitačné, výtvarné a iné súťaže, olympiády a pod.) 

za úspešnú reprezentáciu školy na okresných a krajských kolách rôznych súťaží a 

olympiád 

 

ŽOLÍK musí byť opečiatkovaný školskou pečiatkou a podpísaný riaditeľkou školy! 

DNES AKCIA: ŽOLÍK pre všetkých čitateľov šKoLoVíN. 

ŽOLÍK—karta výhod... 

šKoLoViNy sa predávajú v  stredu a vo štvrtok v čase veľkej prestávky 

u jednotlivých členiek redakčnej rady. 


