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1/2018-19        Školský časopis ZŠ Zohor 

Ahoj decká,   
máme tu nový školský rok a s ním aj nové číslo nášho školského časopisu.  

Verili by ste, že Zoško je tu s nami už 5-ty rok? 

Po dvoch mesiacoch prázdnin sme sa všetci 3. septembra už tradične zišli na 
slávnostnom otvorení v kultúrnom dome. Po úvodných pesničkách, ktoré hrala 
hudobná skupina Vega, nasledoval krátky príhovor p. riaditeľky, pána starostu 
a pána farára. Nuž a potom sme šli celí zvedaví do svojich tried... 

       Tu je pár slov pre vás od našej pani riaditeľky Ľ. Štefanovičovej.... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Na dolnej chodbe v každom 
pavilóne je naša Zoškova 

schránka, kde môžeš hádzať 
svoje príspevky, odpovede na 
kvíz, problémy do poradne a 
pesničky, o ktorých chceš 

vedieť viac. Napíš vždy svoje 
meno a triedu, môžeš získať 

sladkú odmenu. 
Tešíme sa na každý príspevok. 

 Váš Zoškov tím  

  Milí žiaci,  

prázdniny utiekli veľmi rýchlo a už je tu nový školský rok 2018/19. Dúfam, 
že ste si dobre oddýchli a do školy ste sa už tešili. Tento rok sa v 18-tich 
triedach budeme stretávať s 316 žiakmi (vrátane 36 nových prváčikov), 
ktorým sa bude venovať 20 pani učiteliek, 1 pán učiteľ a pán farár, 2 
asistentky učiteľa, 4 pani vychovávateľky v školskej družine a tiež 
školský špeciálny pedagóg. Želám vám všetkým do nového šk. roka veľa 
nových vedomostí, dobrých známok, zábavných kamarátov a pekných 
zážitkov. A my sa budeme snažiť poskytnúť vám všetko, čo k tomu budete 
potrebovať. Prajem Vám aj nám všetkým úspešný školský rok. 

 

A takto počúvali pani riaditeľku naši noví prváčikovia. 
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                                                                                 Mgr. Andrea Keszi                   
 

 Dobrý deň, pani učiteľka. Ste u nás nová, a tak sme si pre Vás pripravili 
niekoľko zvedavých otázočiek. Máte nezvyčajné meno, ako ste sa k nemu 
dostali? 

Priezvisko mám po manželovi a je maďarského pôvodu. V preklade znamená 
„kosihy“ alebo „košariská“. 
 

 Ktoré predmety ste už v živote vyučovali? 
Na predchádzajúcej škole som učila hlavne dejepis,  výchovu umením, výtvarnú 
výchovu a sem-tam aj geografiu a biológiu. 
 

 Prečo dejepis? 
Dejepis milujem od základnej školy, mala som veľmi dobrých učiteľov. Je 
doslova súčasťou môjho života, stále zbieram nové informácie, sledujem TV 
programy zamerané na históriu, veľa čítam a navštevujem zaujímavé miesta. 
 

 Čo sa Vám na našej škole najviac páči? 
Určite je to kolektív a príjemná atmosféra v zborovni a musím pochváliť aj 
školskú jedáleň, z ktorej som veľmi milo prekvapená.  
 

 Keby ste sa definovali 5-timi slovami, ktoré by to boli? 
Trpezlivá, zručná, kreatívna, starostlivá a pracovitá. 
 

 Máte domáce zvieratko? 
Domáce zvieratko nemám, aj keď milujem mačky. 
Mojím rajom je malá okrasná záhradka, v ktorej 
pestujem asi 120 druhov rastlín, a ktorá je domovom 
rôzneho vtáctva a hmyzu. 
 

 Čo robíte najradšej vo voľnom čase? 
Voľný čas venujem svojej rodine a koníčkom – kreatívnej tvorbe, rôznym 
výtvarným technikám, záhradke, čítaniu kníh a histórii. 
 

 Aké je Vaše obľúbené jedlo?   ... (Odpoveď nájdete v našej tajničke na str. 10) 

A my ďakujeme veľmi 
pekne p.uč. Andrejke 
Keszi za zaujímavý 
rozhovor a želáme 
jej, aby sa jej na 
našej škole páčilo ...      

Na slovíčko s... 
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Čo sa deje na našej škole..... 
26.9. Európsky deň jazykov 
 
Z iniciatívy Rady Európy sa každoročne 
oslavuje 26. septembra Európsky deň jazykov 
(European Day of Languages). Preto si  aj naši 
žiaci aktívne pripomenuli tento deň. Na svete 
existuje 6 000 až 7 000 jazykov. Na prvom 
stupni sme s pani učiteľkami Hrodekovou a 
Handlovou skúmali, či sa táto jazyková 
rozmanitosť týka aj zvieracej reči... Zistili 
sme, že aj keď kohútik žijúci v jednej krajine 
vydáva pravdepodobne rovnaký zvuk aj 
v druhej, každý jazyk tieto zvuky napodobňuje 
inak. Tak napr. prasiatko v Švédsku robí „nöff 
– nöff“, v Nemecku „oink oink“, v Česku „kvík 
kvík“ a v Holandsku „knor knor“. Každá trieda 
skúmala reč iného zvieratka. Bolo to veľmi 
zaujímavé a zábavné. Chodbami školy sa ozývali rôzne zvuky a veľa sme sa pri tom nasmiali. 
Na niektorých zvieratkách sme sa smiali ešte neskoro popoludní. Ako hovorí kravička, 
prasiatko, kohútik, kačka, či žaba v rôznych jazykoch sa dozviete z nástenky, ktorú sme 
vytvorili na prízemí B pavilónu ZŠ.  

Aj na druhom stupni sme sa zapojili 
do európskeho týždňa jazykov. Cez 
portál pre medzinárodnú spoluprácu 
škôl „E-twinning“ sme sa spojili s 11 
školami z 8 európskych krajín. Naši 
šiestaci a siedmaci s pani učiteľkami 
Valovičovou a Reszkovou písali 
a kreslili pozdravy v angličtine 
a slovenčine. Obsahovali údaje 
o Zohore, našej škole či triede a tiež 
najčastejšie používané frázy 
v obidvoch jazykoch. Potom sme ich 

poslali poštou na adresy škôl do celej Európy a na oplátku nám aj oni poslali svoje pozdravy. 
Môžete si ich prečítať na dolnej nástenke v pavilóne A. Dokonca si cez QR kód môžete 
jednotlivé frázy a pozdravy v rôznych jazykoch aj popočúvať vo svojom mobilnom 
telefóne. A keďže sa učíme na našej škole tiež nemčinu, prispeli nám na nástenku aj 
deviataci s p. uč Smrekovou. Super, nie? A uvidíme, čo vymyslíme na budúci rok... 
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26.9. – Návšteva pani psychologičky v deviatych triedach  

Naši deviataci majú plnú hlavu starostí na akú strednú školu pôjdu. Preto ich 
v pondelok prišla navštíviť pani psychologička PhDr. S. Bartakovicsová z CPPPaP v 
Malackách, aby im pomohla pri výbere strednej školy a budúceho povolania. Mala 
pripravené dva testy. Prvý test bol zameraný na výber školy (boli tam otázky 
o školských predmetoch). V druhom teste sa deviataci dozvedeli, aké sú typy 
osobnosti (napr: sociálny, umelecký, ekonomický, technický...), a ktoré povolania sa 
ku komu hodia. Veľa z nich si potvrdilo svoje plány, niektorí dostali inšpiráciu na 
akú školu by mohli ísť. Držíme im palce v ich rozhodnutiach. 

28.9. Cezpoľný beh v Malackách 

V piatok sme išli s pani učiteľkou 
Hubekovou do Malaciek. Zúčasnili 
sme sa okresného kola  v cezpoľnom 
behu v krásnom zámockom parku. 
Reprezentovali nás piataci Hanka 
Zálesňáková, Samuel Mundok, Diana 
Hrodeková a Vilko Ďatko, šiestak 
David Vaškovič, siedmaci Gabriel 
Fekete, Iva Matoušková a Saška Šimoníková, a ôsmak Tomáš Dudek,. Naša škola 
získala 2 medaily - Hanka Zálesňáková 1. miesto v behu na 500 metrov a chlapci 
Gabriel Fekete, Samko Mundok a David Vaškovič získali 3. miesto v súťaži 
družstiev. Srdečne vám blahoželáme.  

 
1.10. – 5.10.  Plavecký výcvik 
Plavecký výcvik sa na našej škole 
organizuje pre druhákov a šiestakov 
v rámci hodín telesnej výchovy. 31 
druháčikov chodilo na plaváreň 
autobusom a 16 šiestakov vlakom. 
V bazéne športovej haly Malina 
v Malackách strávili pod vedením 
inštruktorov 2 hodiny denne celý 

týždeň. Menší sa prestali báť vody a väčší sa zdokonalili v technike plávania 
a dýchaní. A pani učiteľky E. Rybárová, E. Horváthová a A. Hubeková sa zase 
zdokonalili v identifikovaní rôznych kusov oblečenia a fénovaní vlasov .  
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13.10 „Bučové slávnosci“ 

V sobotu 13.10.2018 sa uskutočnili v kultúrnom dome 
opäť po roku „Bučové slávnosci“. Kto náhodou nevie, 
„buča“ je vlastne tekvica. Doobeda si v tvorivých 
dielňach deti mohli vyrezať a ozdobiť svoju tekvicu a 
iné dielka z papiera, listov, konárikov a stužiek. Veľa 
detí a ich rodičov priniesli do súťaže doma vyrezané 
tekvice, zmutovanú zeleninu a ovocie. Veľký úspech 
mala novinka – kategória dyňových koláčov. Na 
popoludňajšej výstave sme okrem tekvíc obdivovali aj veľa úžasných výtvarných 
prác s témou tekvíc či jesene, vytvorených deťmi rôznymi technikami na hodinách 
výtvarnej výchovy v škole a v školskej družine. Za svoj výtvor získal každý lampión 
a sladkú odmenu. Všetky deti potešil kúzelník Talostan so svojimi „zvieratkami“ 
a tiež veľmi obľúbené maľovanie na tvár. Pre dobrú náladu hrala skupina Vega, 
ktorá so svojimi vedúcimi bola organizátorom tohto zaujímavého a veselého dňa. 
Stretli sme tu aj babky ježibabky (ktoré zvyčajne vidíme v škole... ) – naše pani 
učiteľky Andrejku Prečuchovú– Štefanovičovú, Eriku Dinušovú, Adriánku Benkovú, 
Romanku Matlovičovú, Bibianu Štefanovičovú a ich priateľov, ktorým patrí vďaka 
za ich pomoc. Potom sa konal lampiónový sprievod s prechádzkou tajomným lesom. 
Nuž a na záver všetkých očaril úžasný ohňostroj. Už sa tešíme na budúci rok  

 
16.10 Malý futbal – školský pohár SFZ 

10 chlapcov z 5. až 7.triedy sa zúčastnilo s p. uč. A. 
Hubekovou futbalového turnaja v Stupave. Hralo sa 
systémom každý s každým a naši chlapci raz vyhrali, raz 
remizovali a 2x prehrali. V konkurencii 5 družstiev 
skončili napokon tretí. Blahoželáme a ďakujeme za 
reprezentáciu našej školy.  
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15.– 19.10  Jesenný týždeň zdravia  

V rámci jesenného týždňa zdravia sme sa celý týždeň venovali rôznym aktivitám: 
 5-8ci – príprava plagátov s heslami: 

 vyvážená strava  
 nezabúdajme na tekutiny  
 trocha športu neuškodí  
 užitoční pomocníci 
 s úsmevom je krajšie žiť  
 separácia odpadu  

Každá trieda spracovala témy po svojom 
– niektorí kreslili či urobili koláže, iní napísali báseň, ďalší spracovali vážne 
či veselé fakty. Pestrú výstavku na tému zdravia si môžete pozrieť na 
nástenke na dolnej chodbe. 

 5-9ci – kontrola zdravej desiaty – každý kto mal v škole na desiatu ovocie či 
zeleninu získal pre svoju triedu bod. Celkové skóre sa prepočítalo podľa 
počtu prítomných detí v každej triede. A ako to dopadlo?  
          1. miesto 7.B (100 %), 2.miesto 7.A (88%), 3. miesto 5.A (72%).  

 9ci – spracovanie témy „Jablko v histórii“ na dejepise s p.uč. Keszi. Všimli 
ste si, že jablko hralo významnú úlohu vo viacerých udalostiach? Spomeňme 
napr. Adama a Evu v raji, jablko sváru v Trójskej vojne, jablko na hlave 
Viliama Tela, New York sa volá „Veľké Jablko“... Svoje zistenia sme spísali 
a ilustrovali na kartónové makety jabĺk. Dobrý nápad, nie? 

  4.A a 7.B – vytváranie kvízov (4-ci pre 7-kov) a krížoviek          
     (7-ci pre 4-kov). V rámci spolupráce sme si potom vyrobili  
     a vypili zdravé smoothie nápoje z prineseného ovocia. 
 Etická výchova – pečenie a rozdávanie jablkovej štrúdle 
          s p.uč. M. Križanovou a A. Keszi.  
 

Za dobré nápady, realizáciu a koordináciu celého týždňa 
ďakujeme p. uč. A. Goliašovej a všetkým, ktorí sa zapojili. 

 
20.10 Deň starších – spolupráca s obcou 

Naša škola úzko spolupracuje s obcou a keď sa koná stretnutie 
našich starších spoluobčanov s pánom starostom, naši žiaci sú tiež 
prítomní a ochotní pomôcť a poslúžiť, aj keď je to v sobotu. 10 
chlapcov a dievčat (A. Rexová, N. Brauneckerová, M. Vasková, T. 
Luknová, A. Šimoníková, M. Baďura, L. Blaho, L. Bodor, D. Holič, F. 
Kovár) sa pekne vyobliekalo a veru by strčili do vrecka nejedného čašníka či čašníčku. 
Pod pozorným okom p. uč. B. Štefanovičovej nenechali žiadnu babičku či deduška 
o hlade ani o smäde. Na počúvanie zahrala hudobná skupina Vega pod vedením A. 
Prečuchovej-Štefanovičovej a  deti zo školskej družiny s p.vych. J. Stachovou si 
pripravili pásmo slova a hudby. Veľmi pekná spolupráca, čo poviete? 
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26.10. Expert geniality show – termín na prihlásenie 

Expert geniality show je celoslovenská súťaž pre decká tento rok už od 5-tej po 9-tu 
triedu.  Zabojovať môžeš v dvoch témach, ktoré si vyberieš pred začatím písania po 
prelistovaní testu, avšak nie každá téma je ponúknutá všetkým ročníkom. Na výber sú: 

 Tajomstvá prírody 
 Do you speak English? 
 Dejiny, udalosti, umenie 

 Mozgolamy 
 Svetobežník 

 Góly, body, sekundy 
 Ako funguje svet 

Na výber máš vždy 4 možné odpovede a ak si si odpoveďou istý, môžeš ju špeciálne označiť 
a dostať za ňu ešte viac bodov. Na všetko máš 60 minút. Súťaž prebehne na našej škole 
29.11.2018 doobeda. Zaregistrovať sa môžeš do 26.10. u p.uč. E. Reszkovej. Štartovné 
je 4 eurá. Ak chceš vedieť viac, choď na stránku www.sutazexpert.sk a nájdeš tam testy 
z minulých rokov a aj online tréning. Ak sa ti pošťastí byť medzi 100 najlepšími, si v hre 
o pekné ceny. Svoje výsledky nájdeš potom v januári na Internete. 

   Všetkým odvážlivcom budeme držať palce   

26.10. Všedkovedko – termín na prihlásenie 

Všedkovedko je podobná celoslovenská súťaž ako Expert, ale pre 
je žiakov 2. až 4.triedy. Každý súťaží vo svojej vekovej kategórii, 
čím sú staršie deti, tým je dlhší aj test. Pre druhákov je 
prichystaných 24 otázok a pre tých starších 30 otázok. Čas na 
vypracovanie je 40 minút.  Na výber sú 4 možné odpovede, tú 
správnu treba zakrúžkovať. Zaregistrovať sa treba do 26.10. 
u p.uč.Hrodekovej, Súťažiť sa bude potom 29.11.2018 doobeda 
a výsledky si každý môže nájsť podľa svojho kódu na internete v 
januári. Štartovné je tiež 4 Eurá a tí najlepší dostanú pekné ceny. 
Podrobné informácie si môžete nájsť na  www.vsedkovedko.sk. 

Všetkým malým odvážlivcom budeme tiež držať palce  
 

POZOR, NOVINKA !!! 

  

 

Na našej Zoškovej nástenke na dolnej chodbe nájdete okrem 
každého čísla nášho časopisu aj inzeráty – „Darujem“ 

a „Potrebujem“. Ak máte veci navyše a ešte by sa niekomu mohli 
hodiť, alebo naopak niečo potrebujete, môžete si aj vy pridať svoj 

inzerát priamo na nástenku, alebo nám ho hodiť do našej schránky 
a my ho radi uverejníme. Nikdy neviete, čo sa komu môže zísť... 
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    Krúžky na našej škole 
       v školskom roku 2018/2019              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Práca v krúžkoch začala koncom septembra. Informácie o čase a mieste konania krúžkov 
pre druhý stupeň a prípadne zmeny môžete nájsť na nástenke na dolnej chodbe.  

Stretávame sa väčšinou v poobedňajších hodinách v triede, v telocvični, v počítačovej 
miestnosti, v kuchynke, či vonku v prírode. Niektoré deti po dohode s vedúcimi krúžkov 

môžu chodiť aj na viac krúžkov.  

    1. Pohybové hry  (1.-2. r.) - p.uč. L. Malinová 
          2. Výtvarný s PC  (2.-3. r.) - p.uč. E. Horvátová 
3. Športovo-poznávací   (3.-4. r.) - p.uč. I. Dufková 
  4. Športovo-kultúrny   (3.-4. r.) - p.uč. M. Hrodeková 
          5. Korčule v lete, zime (1.-4.r) - p.uč. E.Rybárová 
 

6. VEGA  (1.-8. r.) - p.uč. B. Štefanovičová 
       7. Divadelno-literárny (1.-8. r.) - p.uč. M. Hrodeková 
                8. Stolný tenis (3.-7. r.) - p.uč. E. Handlová 
9. Šporové hry (5.-7.r) - p.uč. A.Hubeková 
       10. Pohybové hry (3.-4.r) - p.uč.A. Partlová 

11. ZOŠKO - školský časopis  (5.-8. r.) - p.uč. D. Valovičová 
      12. Moje hobby  (5.-8. r.) - p.uč. B. Štefanovičová 
13. Kultúrno – turistický  (5.-8. r.) - p.uč. A. Smreková 
         14. Základy písania na PC (5.-8.r) - E. Reszková       
 

15. Počítačový  (6.-8. r.) - p.uč. B. Šteffek 
      16. Slovenský jazyk 1 (9.B) - p.uč. Ľ. Štefanovičová 
                  17. Slovenský jazyk 2  (9.A) - p.uč. Z. Kolesíková 
             18. Matematika  (9.A,9.B ) - p.uč. A. Goliašová  
                       19. Matematika hrou (6.-8.r) p.uč. Mackovičová 
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Rozhovor s prváčikmi 
Naši prváčikovia sú tu s nami už niekoľko týždňov a my sme 
sa ich na školskom dvore spýtali, čo sa im najviac páči na 

našej škole a koľko majú jednotiek. Ďakujeme 
odvážlivcom za ich odpovede  

 

Eliáš 
1.B 

Tamarka 
1.A 

Ema 
1.B 

Martin 
1.A 

Lukáš 
1.A 

Lili 
1.A 

Daniel 
1.B 

Kika 
1.A 

ihrisko p.uč. 
Malinová 

p.uč. 
Partlová 

matika šmykľavka čítanie všetko Výtvarná   
výchova 

    8      9    8    8 8   10      9     10 
 

Zažili ste v škole niečo vtipné? 
     Lukáš 1.A – smiali sme sa na bratovi, že prdel rukou pod pazuchou... 
     p.uč. Lucia Malinová - každý deň zažívame vtipné momenty, napr: 

 Deti, zoberte si modrú farbičku... Bledomodrú alebo tmavomodrú? 
 Pani učiteľka, môžem si natankovať vodu do fľaše? 

 

              
 
 

Na hodine literatúry preberali naši deviataci ódy. A čo sa stane, keď majú vymyslieť 
„Ódu na sprchu“? Prečítajte si, je úžasná... (za poskytnutie ďakujeme p.uč. Kolesíkovej) 

 
 
 
 

               Óda na poriadnu sprchu 

Ó sprcha, ty vášnivá zmes  
teplej a studenej vody 

Keď vstúpim pod tvoj prúd  
z hlavy mi odídu všetky kódy 

Z brucha mi vyletia všetky motýle  
Odplávam preč od ľudí na veľké míle 

Pred sprchou mám telo hnilé  
Tvoje teploty sú pre moje telo veľmi milé 

Konečne sa cítim lepšie  
Vlasy mám po sprche veľmi smiešne 

Či už studená či teplá  
Si ty sprcha veľmi pekná  

Žiadna vôňa, žiadny smrad 
Môj jediný pocit je strach 

Strach že sa mi minieš  
Že jedného dňa zo smútku stíchneš 
Na záver poviem, sprcha musí byť  
Ináč bude moje telo celý život hniť. 

(Rišo a Maťa, 9.A) 

Naše  práce 
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Krížovky a hlavolamy 
 

1. Aké je obľúbené jedlo p.uč. Keszi ? (zo strany 2) 

     Vyplň do krížovky farebné zvieratká po anglicky a zistíš to. 

 
 2. Kryptogram – skrýva vtipnú poznámku, ktorá sa zjavila v jednej žiackej knižke. 

Je zašifrovaná písmenami gréckej abecedy. Pre začiatok sme vám dali 4 písmenká. 

 

Biela zebra 

Fialový kôň 

Modrá mačka 

Ružový hroch 

Zelená myš 

Šedý pavúk 

Žltá korytnačka 

Oranžový  motýľ 

Červená krava 

Čierny medveď 

Hnedá koza 
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Náš kvíz pokračuje tento rok otázkami, ktoré preveria, ako 
pozorne čítate náš časopis .  Zo správnych odpovedí budeme 
losovať jedného z vás, ktorý za odmenu získa sladkú drobnosť. 

Takže neváhajte, čítajte a svoje odpovede spolu s menom a triedou hoďte do 
našej Zoškovej schránky na dolnej chodbe... 

 

 

 

 

  
 
  
 
 
 

 

  

 

 

 
Problém: Aj keď sa 
doma učím, nikdy sa 
nedokážem naučiť 
všetko a stále mám 
zlé známky.  Čo mám 
robiť? 

Odpoveď:  
 To je skvelé, že sa napriek zlým 

známkam doma učíš. Len sa 
neprestaň snažiť.  Nauč sa 
vždy aspoň niečo, urob si 
domáce úlohy a pani učiteľka 
určite tvoju snahu ocení. 

 Netráp sa, dobré známky nie sú 
všetko. V živote sú dôležité aj 
iné veci, ako napríklad šikovné 
ručičky ochotné niečo robiť, 
pekný úsmev a dobré srdce.  

Ak máš problém, napíš nám do Zoškovej 
schránky na chodbe.  

Určite dostaneš odbornú  odpoveď !!! 

 

 

2. Koľko žiakov je na našej škole? 

a) 304 žiakov 
        b) 287 žiakov 

c) 316 žiakov 

1. Koľký rok vydávame náš 
    školský časopis ZOŠKO? 
a) 4.rok 
      b) 5.rok 
            c) 7.rok 

3. Kedy oslavujeme Európsky 
deň jazykov? 

a) 26. septembra 
      b) 26. novembra 
           c) 14. októbra 
 

  

 

 
Oficiálne logo Európskeho dňa jazykov. 

Zoškova poradňa 
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Naša módna polícia opäť zasahuje na našich chodbách. 

A tu sú prvé úlovky tento školský rok. 
   
                Skúste pospájať, čo k čomu patrí. 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

Láska 
na prvý hryz  

Jeseň je druhá jar, 
keď každý list je 

kvetina. 

Ak máte na tričkách podobné poklady,  
neváhajte a ukážte ich pani učiteľke Valovičovej... 

 

Dávam magické 
objatia. 

 

Kŕm svoje sny,  
nevzdávaj sa. 

Potrebujem 
šesťmesačnú dovolenku  

dvakrát do roka. 
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     Hudobný kútik              
  

          David Guetta a Sia 
 

Sia vlastným menom Sia Kate Isobelle 
Furler je austrálska speváčka, skladateľka, 

producentka, režisérka hudobných videí. 
Bola členkou  skupiny Crisp. Na každých 
vystúpeniach nosí parochňu, aby ju ľudia 

v bežnom živote nespoznali. Pesničku 
Flames naspievala s Davidom Guettom. 
David je vlastným menom Pierre David 

Guetta. Je úspešný DJ a producent. Pochádza z Paríža. David predal viac ako 9 
miliónov albumov a 30 miliónov singlov po celom svete. 

 
 

             Flames - Plamene 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Jedna noha pred druhou, zlatko 

Jeden nádych vedie k druhému, áno 
Len sa ďalej hýb 

 
Dnes hľadaj silu v sebe 

Teraz počúvaj ten hlas čo hovorí 
Len sa ďalej hýb 

 
Choď, choď, choď 

Príď na to, príď na to 
Ale neprestávaj sa pohybovať 

Choď, choď, choď 
Príď na to, príď na to 

 
Ty to dokážeš 

Tak, moja láska, neprestávaj behať 
Ty musíš prežiť dnešok 

Tak moja láska neprestávaj behať 
Musíš nechať slzy v zátoke 

Oh, moja láska, neprestávaj horieť 
Chystám sa ich poslať hore v plameňoch. 

 
V plameňoch 

 

One foot in front of the other babe 
One breath leads to another, yeah 

Just keep moving 
 

Look within for the strength today 
Listen now for the voice to say 

Just keep moving 
 

Go, go, go 
Figure it out, figure it out 

But don't stop moving 
Go, go, go 

Figure it out, figure it out  
 

You can do this 
So, my love, keep on running 
You gotta get through today 

There my love keep on running 
Gotta keep those tears at bay 

Oh, my love, don't stop burning 
Gonna send them up in flames 

 
In flames 
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   Veselo a ešte veselšie 

 
  

 
 

                

 

 

 

 

   

                        Originálny Zoškov komix   (....by Zuzka M :-) 

              

                       Tento časopis sme robili my: 
  

 
 

Pani učiteľka sa pýta Jožka: 
- Aké máte doma zvieratá?  
- Doma máme psa, mačku a mrazené kurča. 

- Ako sa volal Pribinov syn? - pýta sa pani učiteľka. 
- Pribináčik, - odpovie žiak. 

  A niečo zo zahraničia  
 

 

 

- Oco, dnes ma učiteľ veľmi pochválil! 
- A za čo? 
- Že píšem ako lekár s dvadsaťročnou praxou! 

  

Ahojte 
DECKÁ ! 
Vitajte 
v škole. 

Príjemné čítanie!  

Sme úplne nový TÍM 
a píšeme pre Vás Zoška  

 


