
1 
 

 

 

 

3/2017-18        Školský časopis ZŠ Zohor 

Ahoj decká,   
boli ste v sobotu 27.1.2018 poobede v kultúrnom dome? Tak to ste sa ocitli 

v rozprávke „Alica v krajine zázrakov“. Tento rok prišlo na ŠKOLSKÝ 
KARNEVAL nezvyčajne veľa princezien, superhrdinov, či bosoriek 

a zahanbiť sa nedali ani pani učiteľky na čele s Alicou a Klobučníkom        
(E. Dinušová a B. Štefanovičová). 

Každá maska dostala džúsik a sladkosť a potom sa už tancovalo, aj s tanečným 
krúžkom p.uč. Malinovej, 

aj s tenisovými loptičkami. 
Tradičná tombola bola 

vďaka našim sponzorom 
veľmi bohatá. 

O občerstvenie sa 
postaral rozprávkový 

bufet. Všetkým 
pomocníčkom (ôsmakom 

a deviatakom, pani 
učiteľkám a rodičom patrí 

VEĽKÁ VĎAKA.... 
 

 
  

Viac fotiek nájdete na www.zszohor.sk 
VÁŠ ZOŠKOV TÍM  

    

O úžasnú atmosféru sa postaral DJ 
Keram – s veselými pesničkami, 
laserovou show a aj bublinkami. 
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Určite ste prišli na to, že sme minule vyspovedali triedy 
7.A a 6.A. Naše nové dve triedy sú tiež na druhom stupni a 

každá patrí do iného ročníka. Tak čo, zistíte ktoré? 
 

1. TRIEDA: Zvláštna črta – vraj sme „najlepší na škole“ .... 
     

 Naša trieda má spolu 185 rokov a 2403cm. 
 Vlastníme spolu 11 psov, 15 mačiek, 1 korytnačku, 1 

škrečka a 1 zajaca. 
 Jeden z nás nosí strojček  a štyria okuliare.  
 Spolu máme 12 bratov a 11 sestier. 
 Najďalej od školy bývame 35 minút  a najbližšie  

bývame 3 minúty. 
   Náš najobľúbenejší predmet je telesná výchova 
a náš najneobľúbenejší predmet je slovenčina. 
   Chodíme na takéto športy: tenis, gymnastika, 
kone, futbal, tanec, hokejbal  a box.  
   Sme veľmi veľkí gurmáni a medzi naše 
najobľúbenejšie jedlá patria palacinky a pizza.  
         

2. TRIEDA: Zvláštna črta – 
           stále nie sme v škole ....   
 

 Naša trieda má síce 15 členov, ale odpovedali len 
13-ti. 

 Máme spolu 2205 cm a 190 rokov. 
 Vlastníme 10 psov, 1 ježka a 1 opicu.  
 Traja z nás majú okuliare a všetci máme krásne 

zúbky. 
  Najďalej od 
školy bývame 30 minút a najbližšie ku škole 
bývame 2 minúty. 
  Spolu máme 14 súrodencov. 
  Náš najobľúbenejší predmet je angličtina 
a náš najneobľúbenejší predmet je nemčina. 
  Sme veľkí milovníci bôčiku a gulášu.  
  Milujeme biele tabule a fixy. 

 

Tajná trieda 

 

Ak náhodou nemáte dosť indícií, krížovky na strane 10 vám pomôžu. 
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   Čo sa deje na našej škole..... 
23.-27.10. a 6.-10.11. Plavecký výcvik – 1.stupeň 

Naši druháci a tretiaci sa zúčastnili plaveckého výcviku. V hale 
Malina mali rezervovaný bazén 2 hodiny denne počas 2 týždňov 
– najskôr tretiaci a potom druháci. Najprv sa museli s vodou 
bližšie zoznámiť a potom to už šlo ako po masle – kopanie 
nohami, skákanie do vody, fúkanie do vody, splývanie... A šlo im to náramne dobre 
– fotky si môžete pozrieť na www.zszohor.sk. 

6.12. Deň Sv. Mikuláša - neučí sa, neskúša sa ...  

Každoročne našu školu navštívi Mikuláš a ani tento rok nebol výnimkou. Po 
hodinovej príprave šiel Mikuláš s anjelmi a čertami najprv do škôlky, kde boli 
deťúrence perfektne pripravené a predviedli mu, čo sa naučili. Za odmenu dostali 
sladkosti a tento krát vraj skoro nikto neplakal. V škole to bolo iné - veľa smiechu, 
rozdaných cukríkov, ale niektoré triedy dostali aj trest za to, že Mikulášovi nič 
nezaspievali. Napríklad 6.A sa musí do ďalšieho Mikuláša naučiť celé „Mor ho“ 
naspamäť . Naši deviataci si pripravili perfektný program aj pre učiteľov. 
Mikuláš a jeho pomocníci im dávali v zborovni otázky na telo, každému z jeho 
odboru, veru niektorí sa aj zapotili  Našťastie žiadnu pani učiteľku neodniesli vo 
vreci preč, veď ktože by nás potom učil?  

  

 

 

 

 

 

6.12. ŠKD u dôchodcov na sviatok Sv. Mikuláša 

O 14. hodine sa skupinka 20 detí (5 detí z každého oddelenia našej školskej 
družiny) vybralo do kultúrneho domu, aby potešili našich dôchodcov. Najprv im 
predviedli pekný program (básne a piesne o Mikulášovi a tiež hru na hudobných 
nástrojoch), za čo si vyslúžili balíčky so sladkosťami. Potom sa s babičkami 
a deduškami zahrali spoločenské hry, puzzle, pexeso, či karty. Na stoloch bol 
pripravený teplý čaj a keksíky. A čo dodať? Krásne strávené chvíle určite každého 
zohriali na duši a už sa tešíme na budúci rok. Za prípravu a sprevádzanie detí 
ďakujeme pani vychovávateľkám V. Petrušovej a R. Matlovičovej.  

 

Mikuláš 
s anjelikmi 
a čerticami 
z 9.A a 9.B 
a s jedným 

trpaslíkom  
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12.12. Predvianočná exkurzia do Viedne 

V jeden upršaný utorok sme sa pobrali s tromi pani 
učiteľkami Andrejkami na predvianočnú exkurziu do 
Viedne. Všetci, čo sa učia nemčinu a majú cestovný pas, 
sa mohli prihlásiť. Najskôr sme išli do veľmi 
zaujímavého technického múzea a potom do zámku 
Schönbrunn. Po prehliadke záhrad sme navštívili menšie 
vianočné trhy, ktoré boli síce drahšie, ale krásne. Potom 

sme sa pobrali 
domov a po ceste 
sme mohli dokúpiť 
sladké zásoby v 

čokoládovni 
v Kittsee. Po precvičení si nemčiny v praxi sme 
v autobuse naspäť pozerali rozprávky (po 
anglicky ) a okrem toho bola veľká zábava. Za 
zorganizovanie ďakujeme p. uč. A. Smrekovej, 
a za sprievod A.Goliašovej a A.Hubekovej. 

14.12.2017 Pytagoriáda – školské kolo 3-ci až 8-ci 

Na našej škole sa konala ďalšia súťaž pre matematické hlavičky – Pytagoriáda. 
Z prvého stupňa sa zúčastnilo 37 žiakov a z druhého 30 žiakov. Všetkým sa parilo 
z hlavičiek, ale postúpili iba tí, ktorí vyrátali z 15 príkladov za 1 hodinu správne 
aspoň 10 príkladov: štvrtáci – Simona Búriková, Viliam Ďatko, Zuzana Marošová; 
piataci – Michal Dudek; šiestaci – Martin Cenko, Karolína Ďatková;  siedmaci – 
Tomáš Dudek, Lucia Boháčová, Sebastián Benkovič, Alexandra Vilkusová, Albert 
Matlovič; ôsmaci – Timea Valovičová. Všetkým účastníkom ďakujeme za odvahu 
a postupujúcim želáme čo najviac úspechov v okresnom kole v Malackách. 

14.12. Beseda s Jakubom 
Badrnom v ŠKD 

V toto poobedie nás prišiel pozrieť do 
družiny náš bývalý žiak Jakub Badrna, 
ktorý navštevuje Vysokú školu lesnícku 
vo Zvolene. Porozprával nám všeličo 
o zvieratkách a lesníctve, ukázal nám 
rohy a parohy zvierat. Tiež si priniesol 
rôzne poľovnícke hudobné nástroje 
a zahral nám na ne. Aj deti si ich mohli 

vyskúšať. Za krásne strávený čas mu ďakujeme a prajeme veľa úspechov v škole. 
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15.12. Návšteva SND – Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch 

Naši deviataci doplnení ôsmakmi sa vybrali do 
SND na doobedňajšie predstavenie veselohry 
„Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch“, 
ktorú napísal Ján Palárik a je súčasťou učiva 
z literatúry. Dožinky, alebo zastarano obžinky, 
sú slávnosť na ukončenie žatvy. Predstavenie 
bolo veľmi vtipné, najmä vďaka zámene osôb 
a rôznym nárečiam a jazykom, ako napríklad 
maďarčina, nemčina a záhoráčtina. Čaro predstavenia dotvárala aj živá hudba na 
ľudovú nôtu, užili sme si aj krásne kostýmy, vynikajúcich tanečníkov a perfektných 
hercov – napr. Dana HERIBANA Ďakujeme p.uč. B. Štefanovičovej za vybavenie 
lístkov a A.Smrekovej a A. Hubekovej za organizáciu návštevy SND. 

20.12. Vianočná besiedka ŠKD 
Všetky oddelenia družiny sme  sa stretli v školskej jedálne, kde nás čakal vianočný 
stromček. Deti si pripravili veselý vianočný program (zaspievali koledy, predniesli 
vinše aj s rekvizitami a kostýmami, či zahrali na hudobný nástroj). Pani kuchárky 
nám pripravili sladký čajík. Nemohlo chýbať ani prekvapenie v podobe malých 
darčekov (ďakujeme sponzorom ). Pri tejto príležitosti sme sa rozlúčili s pani 

vychovávateľkou Veronikou Petrušovou, ktorá si našla novú prácu. 
Poďakovali sme sa jej za čas, ktorý s nami strávila a tiež dostala 
od nás všetkých malý darček na pamiatku. Besiedka sa veľmi 
vydarila. Ďakujeme všetkým účinkujúcim a aj pani 
vychovávateľkám za trpezlivosť pri príprave programu. Tešíme 
sa aj o rok. (A my za infošky ďakujeme p.vych. Erike Dinušovej). 

20.12 Luskáčik – predvianočné baletné predstavenie v SND 

Luskáčik je malá drevená hračka v tvare vojačika, ktorú dostalo 
dievčatko na Vianoce od strýka kúzelníka. V noci malo dievčatko 
sen, že Luskáčik ožil a spolu zažili úžasné dobrodružstvá – veľkú 
bitku s myšami, prechádzku po zasneženej krajine s tancujúcimi 
snehovými vločkami, tanečný bál, kde sa predstavili tance 
z rôznych krajín – Španielska, Číny, či Ruska. A samozrejme 
....veľkú lásku. Tak toto všetko si užili naši väčší aj menší žiaci 
spolu s učiteľmi a rodičmi, ktorí sa rozhodli využiť ponuku p.uč. 
A. Smrekovej a jej kultúrno-turistického krúžku. Výnimočnú 
atmosféru starej budovy SND dotvárala krásna scéna, farebne 
zladené kostýmy a úžasné výkony detských aj dospelých 
tanečníkov a hudobníkov. Hudba P.I. Čajkovského je nesmrteľná a znela nám 
v ušiach ešte dlho po skončení predstavenia.  
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21.12. Vianočná besiedka  

O celoškolskej vianočnej besiedke, ktorá sa koná tradične posledný deň pred 
vianočnými prázdninami v telocvični, sa môžete dočítať viac na strane 8. 

17.1.2018 Olympiáda z anglického jazyka – okresné kolo 

Najprv sa 7.12.2017 konalo školské kolo, ktorého sa 
zúčastnili všetci „jedničkári“ zo 7. až 9.tried (ktorí si za 
odvahu vyslúžili červený bod ). Prví piati po písomnej časti 
postúpili do ústnej časti, z ktorej vzišli víťazi Sebastián 
Benkovič zo 7.B a Daniel Valovič z 9.A. V tvrdej 
konkurencii v okresnom kole v Malackách sa im darilo 
neuveriteľne dobre – Daniel skončil vo svojej kategórii z 13 súťažiacich na 
krásnom 3.mieste a Sebastián vo svojej kategórii dokonca prekonal všetkých 9 
kolegov a umiestnil sa na úžasnom 1.mieste. Dňa 14.2 bude našu školu 
reprezentovať v krajskom kole v Bratislave. Za ich prípravu ďakujeme p. uč. D. 
Valovičovej a srdečne BLAHOŽELÁME !!! 

17.1 Všetkovedko a Expert geniality show - výsledky 

Ako sme sľúbili, prinášame výsledky našich kamarátov, 
ktorým sa najviac darilo a umiestnili sa na celom Slovensku 
v prvej 100-ke. 

Všedkovedko: Šampión školy – Eliška Netriová, 3.B (100% 
bodov), Druháci: Bruno Masár, 2.B (17.miesto),           
Tretiaci: Laura Strošová, 3.B (50.miesto), Štvrtáci: Hana 
Zálesňáková. 4.B (45.miesto) a Viliam Ďatko, 4.B 
(49.miesto), Piataci: Michal Dudek, 5.B (19.miesto). 

Expert geniality show: Albert Matlovič, 7.A – Tajomstvá prírody (80.miesto) 
Sebastián Benkovič, 7.B - Svetobežník (48.miesto), Lucia Struhárová, 8.A – 
Svetobežník (97.miesto) a  Daniel Valovič, 9.A – Do you speak English (57.miesto) 

24.1.2018 Olympiáda z matematiky – okresné kolo 5-ci a 9-ci 

Po vypracovaní domáceho kola sa 2 piataci a 5 deviataci zúčastnili 
okresného kola matematickej olympiády. Obaja piataci – Miško 
Dudek z 5.B a Hugo Masár z 5.A sa stali úspešnými riešiteľmi. No 
a  Michaela Tóthová z 9.B si poradila s náročnými úlohami 
najlepšie ako sa len dalo a umiestnila sa na 1.mieste. Úžasný 
úspech Miška, BLAHOŽELÁME. A tiež aj p. uč. M. Mackovičovej, 
B. Štefanovičovej, J. Koporcovej a A. Goliašovej, ktorí sa našim 
matematickým hlavičkám venovali. 
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26.1.2018 Šaliansky Maťko – okresné kolo  

Okresná súťaž v prednese slovenských povestí sa 
konala v Malackách. Našu školu reprezentovali dve naše 
šikulky a obidve zabodovali v silnej konkurencii 
malackých škôl. V 1. kategórii Laura Strošová z 3.B 
obsadila 3. miesto a v 2. kategórii si štvrtáčka Hanka 
Zálesňáková (4.B) vyrecitovala 2.miesto. Obidvom 
srdečne BLAHOŽELÁME a ďakujeme p.uč. Čisárovej za 
ich prípravu a infošky z prvej ruky.  

  
26.1.2018 Školský karneval 

Bol jednoducho rozprávkový – viac infošiek ste si už 
iste prečítali na prvej strane. A ešte 2 karnevalové..... 

 

                

                                              

 

BLAHOŽELANIE !!! 

 
 

 

 

 

Zo srdca blahoželáme nášmu pánovi učiteľovi informatiky 
a náboženskej výchovy BRANKOVI ŠTEFFEKOVI a jeho 

manželke KATKE k uzatvoreniu manželstva – 13.1.2018 
o 14:00 v Zohorskom kostole.  

Želáme v spoločnom živote všetko len to najlepšie. 
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  Vianočná besiedka   
 

Keďže nám pani riaditeľka dopriala jeden deň 
voľna (za čo sme jej veľmi vďační ), tak 
vianočná besiedka vyšla na štvrtok 21.12.2017. 
Tento rok sme sa na nej dozvedeli o krásnych 
slovenských tradíciách pred Vianocami – od 
Kataríny až po Štedrý večer. Týmito dňami 
a zvykmi nás sprevádzali naše šikovné ôsmačky: 
Danka Ivanická a Martinka Kovárová.  

Na každý deň si niektorá z našich tried pripravila 
scénku či pieseň. Do hudobnej časti  programu sa 
zapojil aj náš príležitostný školský orchester, ktorí tvoria deti navštevujúce 
ZSUŠ-ku v Zohore, pani učiteľka D. Valovičová a A. Goliašová.   

Tesne pred koncom sme si všetci 
spoločne zaspievali pieseň „Šťastné 
a veselé“ od Dominiky Mirgovej. 
Bodkou za touto krásnou besiedkou bol 
príhovor našej pani riaditeľky a so 
želaním „Šťastné a veselé...“ sme sa 
rozlúčili a rozbehli domov užívať si 
prázdniny. Za navodenie predvianočnej 

nálady vďačíme p.uč. Z. Kolesíkovej  a p.uč. L. Malinovej, za ozvučenie ďakujeme 
p.uč. Brankovi Šteffekovi.  
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Ako sa učíme ..... 
           SLOVENČINU 

Slovenský jazyk je náš materinský jazyk. Je veľmi krásny, ale aj dosť ťažký. Preto sa mu 
na našej škole venuje veľká pozornosť. Na prvom stupni si väčšinou učí slovenčinu každá 
triedna pani učiteľka sama. Na druhom stupni máme tento rok 4 pani učiteľky 
slovenčinárky – Evku Reszkovú, Zlatku Kolesíkovú, našu pani riaditeľku Ľubicu 
Štefanovičovú a pomáha aj pani zástupkyňa Jana Koporcová. V rámci hodín slovenčiny sa 
deti venujú najprv čítaniu a písaniu, neskôr aj gramatike. Na druhom stupni je slovenčina 
rozdelená na 2 hodiny gramatiky, 2 hodiny literatúry a 1 hodinu slohu týždenne. Na 
hodinách používame učebnice a tiež pracovné zošity. Okrem toho sú k dispozícii aj 
nástenné mapy, interaktívne tabule, slovníky a tablety. Povinnú literatúru si deti môžu 
požičať v školskej knižnici, ktorú má na starosti p. uč. I. Dufková a tiež úzko 
spolupracujeme s miestnou knižnicou a našou milou p. knižničiarkou Jankou Ščepánkovou. 

Každý rok sa v rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra konajú nasledovné aktivity: 

1. Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – každoročne v decembri sa okresného 
kola v Malackách zúčastňuje víťaz školského kola z radov deviatakov. Súťaž je veľmi 
náročná - má písomnú časť (vedomostný test a transformácia textu z jedného štýlu na 
iný) a ústnu časť (krátky prejav na danú tému). Jej cieľom je rozvíjať komunikačné 

zručnosti a tvorivosť v materinskom jazyku.  

2.  Šaliansky Maťko J.C. Hronského – súťaž v recitovaní slovenských 
povestí je určená pre deti 2. až 7. ročníka základných škôl v 3 
kategóriách. O tohtoročných výsledkoch ste sa dočítali na strane 7. 

3.  Zúbkove pramene – súťaž v recitovaní poézie a prózy je určená pre 
deti 1. až 9. ročníka v troch kategóriách. Víťazi triednych kôl sa 
stretnú na školskom kole a vždy je to veľmi krásne a slávnostné 
popoludnie. Naši najlepší sa musia potom ešte prehrýzť obvodným 

kolom v Stupave, aby sa mohli predstaviť na okresnom kole v Malackách.  

4. Literárne súťaže – sú vyhlasované priebežne na rôzne témy. Najlepšie práce našich 
detí (krátke príbehy, úvahy, eseje či básne) sú často oceňované. Samozrejme drobné 
dielka radi uverejňujeme aj v našom školskom časopise . 

5. Príprava na monitor zo SJ – krúžok pre deviatakov je tento rok v réžii p.uč. Z. 
Kolesíkovej a p.riad. Ľ. Štefanovičovej. Aj vďaka poctivej príprave dosahujú naši žiaci 
už dlhoročne nadpriemerné výsledky v celoslovenskom testovaní deviatakov. 

6. Literárno-dramatický krúžok – pracuje na našej škole už niekoľko rokov pod vedením 
p.uč. Čisárovej. Deti 1. až 8. ročníka tu pripravujú krásne divadelné predstavenia. 

 

A čo dodať na záver? Už len naučiť sa čítať a písať je dosť náročné, nie to ešte zvládnuť 
záhady ypsilonov, skloňovania, stupňovania a časovania. Za každým úspechom našich detí je 

mravčia a trpezlivá práca našich šikovných pani učiteliek. ĎAKUJEME... 
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Krížovky o tajných triedach  
(zo strany 2) 

Trieda 1  

Trieda 2 -  
 
 

 
 E T O B A M M Y Y S  
 L I D L N S A R T C  
 P U A A A M R R C H  
 P R C C N I A E U E  
 A F O K A W C B R R  
 E E V B B I U P R R  
 N P A E E K J S A I  
 I A R R S U A A N E  
 P R P R E R Š R T S  
 Y G I Y E S T A S B  
 

 

 

avokádo,  banán, čučoriedky, 
čerešne, sušené hrozienka, grep, kivi, 

marakuja, ananás, maliny, jahody 

 
__ __   __ __ __   __ __ __ __ __   __ __ __ __ __ __   __  

Klobúk 
Ponožky 
Pulóver 
Tričko 
Nohavice 
Bunda 
Topánky 
Slnečné okuliare 
Džínsy 
Oblek 
Čižmy 
Dámske šaty 
Moderný 

    

Ak nájdete v našej osemsmerovke všetky druhy ovocia po anglicky, 
zostávajúce písmenká vám prezradia našu druhú tajnú triedu. 
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Náš Zoškov kvíz pokračuje tretím kolom. V minulom 
kvíze sme sa dozvedeli, že náš obecný úrad sídli 
v budove bývalej školy, v našej dedine býva okolo 3 500 

obyvateľov a sv. Margita na našom erbe stojí na drakovi. Zo správnych odpovedí 
sme vylosovali Natáliu Havranovú z 3.B. Pre sladkú odmenu si môžeš prísť do 
zborovne za pani učiteľkou Valovičovou . Dokážete odpovedať správne aj na 
ďalšie otázočky? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Zoškova poradňa 

 

 

 

Problém:  Aj keď sa 
učím, nikdy nedostanem 
zo slovíčok z angličtiny 
alebo nemčiny dobrú 
známku. Čo mám robiť? 

Odpoveď :  
1. Uč sa ich postupne každý deň 

aspoň týždeň pred pisomkou. 
2. Urob si kartičky s 5-timi 

slovíčkami na jednej a porozkladaj 
si ich na strategické miesta po 
celom dome (napr. na zrkadlo, 
chladničku, či na záchod  ) 

3. Skúšajte sa so spolužiakom 
v škole navzájom každú 
prestávku a naučíte sa ich obaja. 

4. NIKDY, ale fakt NIKDY sa  
                                  nevzdávaj !!!!!   

 

Ak máš problém, napíš nám do Zoškovej 

schránky na chodbe.  
Určite dostaneš odbornú  odpoveď. 

 

 

 

3. Aká farba je na podklade 
Zohorského erbu? 

a) Modrá 
b) Fialová 

c) Zelená 
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Naša tajná módna polícia chodí po škole a prináša vám 
tretiu sériu tričiek, ktoré sa premávajú po našej 

škole  A keďže využívame každú príležitosť sa niečo 
naučiť, otestujte sa.... 

 

Skúste pospájať, čo k čomu patrí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 Život je lepší 
s WI-FI 

 Nezastavuj     
hudbu 

 Šťastie je 
mrkvový koláč 

 Keď vyrastiem, 
chcem byť 

rozprávkový 

 Tancuj, ako keby sa 
nikto na teba 

nepozeral 

Ak máte podobné kúsky zastavte sa v 8.A, 
radi si ich odfotíme a uverejníme...  
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Hudobný kútik              
  

  Robbie Williams 
 

Robbie Williams (celým menom Robert Peter 
Williams) sa narodil 13. februára 1974 v Spojenom 
Kráľovstve. Je britský popový spevák. Po zúrivom 
odchode z chlapčenskej skupiny Take That a 
následnom období mediálneho pochybovania o jeho 
budúcnosti sa mu podarilo preraziť a udržať sa na 
hudobnom vrchole. V súčasnosti má na svojom 
konte rekordné milióny predaných albumov, či 
najviac získaných hudobných cien Brit Awards a 
iné podobné úspechy, ktoré dosahujú hudobné 

hviezdy na tej najvyššej úrovni. Niektorí hudobní kritici ho začali označovať za 
novodobého "popového kráľa z Británie" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Sedím a čakám: 
Uvažuje anjel o mojom osude? 
A vedia oni  
o miestach, kam ideme 
keď sme šedí a starí? 
Pretože mi bolo povedané, 
že spása nechá svoje krídla zložené. 
Takže keď ležím v posteli 
a myšlienky prechádzajú cez moju hlavu 
Cítim, že láska je mŕtva, 
Namiesto toho milujem anjelov. 
 
A cez to všetko mi ponúka ochranu, 
veľa lásky a náklonnosti, 
či už mám pravdu alebo nie. 
A dolu vodopádom 
kdekoľvek ma vezme 
viem, že život ma nezlomí. 
Keď prídem na zavolanie, neopustí ma. 
Namiesto toho milujem anjelov. 

 
I sit and wait 
Does an angel contemplate my fate 
And do they know 
The places where we go 
When we're grey and old 
'Cause I have been told 
That salvation lets their wings unfold 
So when I'm lying in my bed 
Thoughts running through my head 
And I feel the love is dead 
I'm loving angels instead 
 
And through it all she offers me protection 
A lot of love and affection 
Whether I'm right or wrong 
And down the waterfall  
Wherever it may take me 
I know that life won't break me 
When I come to call, she won't forsake me 
I'm loving angels instead 
 
 

 

Angels   - Anjeli
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   Veselo a ešte veselšie   

                                                        
 
Z našich písomiek: 
 Náš najväčší básnik je Pavol ORGAN Hviezdoslav. (SJ, 6.trieda) 

 Na dedinách bývali a pracovali  
          SEDLIAKOVIA. (dejepis, 5.trieda) 

 

 

                

     

 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 
 

 Pán farár sa pýta žiakov: 
- Akého hriechu sa dopustili 
Jozefovi bratia, keď ho predali? 
Trieda mlčí, až sa napokon prihlási 
syn riaditeľa daňového úradu: 
- Podľa mňa nemali oprávnenie na 
obchodnú činnosť. 

 

Pani učiteľka sa pýta žiačky:  
- Koľko ročných období 
poznáš, Marienka?  
Dievčatko chvíľu premýšľa, a 
potom odpovie: 
- Prosím, päť: jar, leto, jeseň, 
zima... a prázdniny! 

 

 
 

 

Tento časopis máme na svedomí MY: 

 

  A niečo zo zahraničia... 


 

 

 

 


