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3/2019-20     Školský časopis ZŠ A.Brunovského, Zohor 

Ahoj decká,   
 

boli ste v sobotu 18. januára v kultúrnom 
dome na našom školskom karnevale? Ak 
nie tak ste o veľa prišli. Tento rok sa tu 
stretli veselí predstavitelia rôznych 
tradičných aj moderných povolaní – 
farmári, servírky, letušky, či kuchári, 
upratovačky aj lekári, no a samozrejme 
nechýbali ani princezné, víly, zvieratká či 
statoční super-hrdinovia.  

Na začiatku nás privítali Danka a Janka (p. uč. 
B.Štefanovičová a p. vych. A.Cabadajová), ktoré všetky 
masky pozvali na pódium. Každá maska sa predstavila 
a za odmenu dostala sladkosť. Počas diskotéky nás 
tanečníci z prvého stupňa naučili tanček a neskôr nám 
Danka s Jankou pričarovali bohatú tombolu. Všetci sme 
sa veľmi dobre zabavili a v bufete si čo-to kúpili pod 
zub. O dobré pesničky a farebnú atmosféru sa už 
tradične postaral DJ Keram. 

Všetkým štedrým sponzorom a 
zanieteným organizátorom (pani 

učiteľkám, mamičkám v bufete, aj 
veľkým deckám, čo predávali 
tombolové lístky) veľmi pekne 
ďakujeme a už sa tešíme na 

karneval na budúci rok. 

Ďalšie úžasné fotky si môžete 
pozrieť na našej stránke  

www.zszohor.sk. 
 

 

Na dolnej chodbe v každom pavilóne je naša Zoškova schránka, ktorá sa teší na vaše 
príspevky, odpovede na kvíz, problémy do poradne, vtipy či inzeráty. 

 Napíš vždy svoje meno a triedu, môžeš získať sladkú odmenu. 
Tešíme sa na každý príspevok.  Váš Zoškov tím  

 

 

 

(Aha, ako to pristalo našim pani učiteľkám.)  
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         Adrianou Cabadajovou 
 

Pýtate sa, kto to je? No predsa naša pani vychovávateľka 
v ŠKD Adrianka Benková. A keďže sa jej nedávno zmenilo 

priezvisko, nedalo nám a spýtali sme sa jej zopár 
zvedavých otázočiek. 

1. Ako dlho pracujete na našej škole ako vychovávateľka?  
V školskom klube detí pracujem už dva roky. Začala som tu v polovici školského roka. 
Bol to január 2018. Vtedy to bola moja prvá skúsenosť pracovať s deťmi. Mala som 
prváčikov a na toto obdobie mám krásne spomienky. Dnes sú z mojich drobcov veľkí 
tretiaci. 

2. Čo vás na tejto práci najviac baví? 
Veľmi ma baví s deťmi tvoriť. Tvoríme spolu výtvarné práce, pečieme v školskej 
kuchynke alebo sa staráme o kvety pri ŠKD. 

3. Počuli sme, že ste mali svadbu. Ako prebiehala?  
Vydávala som sa 12. októbra 2019. Asi 3 týždne pred našou svadbou každý deň pršalo, 
bola zima a slniečko ani nevykuklo. V deň svadby však prišlo babie leto. Slnko hrialo ako 
v lete a ja som si to v krásnych bielych šatách užívala :) Milý zážitok mám, keď sme 
vyšli z kostola a na mňa začali sadať lienky. Bolo ich asi päťdesiat a možno aj viac. Celé 
šaty a závoj som mala zdobený pohyblivými červenými bodkami. Všetci hovorili, že nám 
prinesú šťastie. Svadba sa konala v obci Hrušov, odkiaľ pochádzam. Môj manžel je zo 
Zohora, ale ako je zvykom, svadba býva tam, odkiaľ je nevesta. Mali sme veľkú svadbu 
s dvesto hosťami. Svadobná zábava bola plná tanca, hudby a zábavy. O polnoci sme sa 
ja a môj manžel prezliekli do hrušovského kroja a tancovali s našimi hosťami tradičný 
tanec nazývaný „vykrúcanka“. Náš svadobný deň sa nám veľmi páčil a radi naň 
spomíname. 

4. Ako si užívate svoj voľný čas?  
Vo svojom voľnom čase rada tvorím všetko čo je pekné. Starám 
sa o kvetiny, vyrábam aranžmány zo sušených alebo umelých 
kvetín, pečiem torty, koláčiky alebo kreslím a maľujem. 

5. Akú vlastnosť detí si najviac ceníte? 
Najviac sa mi páči úprimnosť detí v každej situácií. To nám 
dospelým niekedy chýba. Keď mi dieťa povie že som dobrá a má ma rado, tak ma to 
vždy zahreje pri srdiečku, lebo viem že to myslí úprimne. Že hovorí pravdu však viem 
aj vtedy, keď mi povie, že to moje tričko je otrasné a tá farba sa mi vôbec nehodí :D 

 

Na slovíčko s... 

 

 

A my z redakcie Zoška ďakujeme veľmi pekne za zaujímavý rozhovor a želáme 
veľa radosti v živote, trpezlivosti v práci a šťastia v štúdiu. 
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Čo sa deje na našej škole..... 
3.12 – Výtvarná súťaž – „Ochranárik čísla 112 a civilnej obrany“  

Naše štvrtáčky Eliška, Dorotka, Sára a Veronika, 
získali špeciálnu cenu vo výtvarnej súťaži „Ochranárik 
tiesňového čísla 112 a civilnej obrany“, ktorú už po 
siedmy krát vyhlásilo Ministerstvo vnútra SR, tento 
rok na tému „Záchranári na lúke, v lese, v horskom 
teréne. Dievčatá vytvorili spolu 3D model horskej 
krajiny aj so záchranárskou akciou. Na slávnostnom 
vyhodnotení v Malackách si za svoje dielo prevzali 
diplom a úžasnú medovníkovú tortu. Za prihlásenie do 
súťaže a kreatívnu pomoc patrí vďaka p uč.  E. Rybárovej a pani vych. A. Cabadajovej. 

3.12 – Medzinárodný deň zdravotne znevýhodnených 

V rámci Medzinárodného dňa zdravotne 
znevýhodnených nás prišli navštíviť 2 vodiace 
psíky – labradori so svojimi trénerkami 
z Výcvikovej školy pre vodiace a asistenčné psy, 
ktoré ku nám pozvala p. špec. ped. A. Prečuchová 
Štefanovičová. Prednášky v telocvični sa 
zúčastnili vybrané deti z prvého stupňa. Dozvedeli 
sme sa, ako sa takéto šikovné psíky cvičia, čo 
všetko musia zvládnuť a komu pomáhajú. Videli 

sme aj praktické ukážky – napríklad otváranie zásuvky, či prinášane vecí. Tiež sme si mohli 
vyskúšať, aké to je nevidieť a nechať sa viesť vodiacim 
psíkom. 

6.12 – ŠKD má talent 

Piatok na Mikuláša sa konala v školskej jedálni súťaž 
„Družina má talent“. Mohli sme vidieť 12 čísel – z každej 
triedy 3, kde sa víťazi triednych kôl predstavili v speve, 
tanci, scénkach, či v hre na hudobných nástrojoch. Porotu 
tvorili 4  deti a pani vychovávateľka J. Stachová, ktorí 

napokon vyhlásili 3 víťazné 
čísla:  Júlia Beňadiková - spev, 
Igor Rovný - hra na akordeón, 
Dorotka Pastierová a Sára Orthová  - scénka Cuki a Luki. 
Špeciálnu cenu poroty získali Adam Legeli, Adam Netri a 
Saskia Neradovičová za akrobatické číslo. Publikum bolo 
úžasné, všetkých odvážlivcov odmeňovali búrlivým potleskom. 
A my za informácie ďakujeme p. vych. R. Matlovičovej. 
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10.-11.12. Pytagoriáda – matematická súťaž - školské kolo  

V utorok a stredu 10.-11.12. sa zúčastnili školského kola v Pytagoriáde všetci jednotkári 
z matematiky z 3. až 8. tried. Do okresného kola postúpil ten, kto mal správne aspoň 10 
príkladov z 15 a k tomu sa prirátali body za čas – za každé ušetrené 4 minúty (z časového 
limitu 1 hodina) bol navyše 1 bod. Z 4-tých tried postúpili 4 deti, z 5-tych tried 5-ti. Zo 6-
teho ročníka postúpili traja a zo siedmakov a ôsmakov postúpili rovnako po dvaja žiaci.  
Mená všetkých, čo postúpili do okresného kola, sú na nástenke „Sieň slávy“ na dolnej 
chodbe. Budeme im v marci na okresnom kole v Malackách držať palce. 

12.12 – Vianočná Viedeň – exkurzia pre druhý stupeň 

Vo štvrtok sme 
sa vybrali na 
exkurziu do 

predvianočnej 
Viedne. Za 
odmenu tam šli 
6-ci až 9-ci, 
ktorí sa poctivo 
učili nemčinu. 
Cestovali  sme 

autobusom. Najprv sme navštívili klenotnicu v cisárskom zámku Hofburg, kde nám 
prehliadku pokladov svojím výkladom obohatila p. uč. dejepisu A. Keszi. V prírodovednom 
múzeu nám naše otázky zodpovedala p. uč. biológie A. Goliašová a na bohatých vianočných 
trhoch sme si precvičili konverzáciu v nemčine s p.uč. A. Smrekovou, ktorá túto 
pozoruhodnú akciu zorganizovala – tak ako každý rok. Po ceste naspäť sme si ešte dokúpili 
zásobu sladkostí v podnikovej predajni čokoládovne v Kittsee. A čo dodať na záver?  

Všetkým trom Andrejkám ďakujeme a „Auf Wiedersehen, Wien !!!“ 

14.12 – 7.B a zohorské vianočné trhy 

Už tradične sa trieda p.uč. Bibiany Štefanovičovej – tento rok siedmaci – zapojila do 
vianočných trhov v Zohore. Deti spolu 
s ochotnými rodičmi napiekli koláčiky 
a pripravili vianočný detský punč. Na trhoch 
v sobotu sa potom vo svojom stánku pri 
predávaní striedali. Utŕžené peniažky si deti 
dali do spoločného triedneho fondu. A čo je 
veľmi pekné, časť peňazí venovali do zbierky 
na pomoc obetiam výbuchu bytovky na 
Mukačevskej ulici v Prešove. A za ostatné 
peniažky si niečo pekné kúpia do triedy. 
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17.12 – Koledovanie prváčikov na obecnom úrade  

Naši prváčikovia so svojimi triednymi pani 
učiteľkami E. Rybárovou a L. Malinovou išli pred 
Vianocami pozdraviť pána starostu Bc. Martina 
Zálesňáka a ostatných zamestnancov Obecného 
úradu v Zohore a potešiť ich koledami 
a vianočnými vinšami.  Potom si mohli poprezerať, 
ako to na takom obecnom úrade vyzerá a dostali 
odpovede na svoje zvedavé otázočky. Za odmenu 
si odniesli domov sladké darčeky.  

17.12 – Vianočné dielne v ŠKD  

Každý rok sa v našom školskom klube detí koná 
vianočná besiedka plná vinšov, piesní, básničiek 
a prianí plných vianočnej atmosféry. Tento rok to 
však bolo o niečo krajšie a rodinnejšie. Brány ŠKD 
sa totiž otvorili aj pre rodičov a starých rodičov. 
Predvianočnú atmosféru otvorili deti krásnym 
programom v školskej jedálni. Potom ich čakali 
tvorivé dielne v jednotlivých triedach a vianočné 
čítanie v našej obecnej knižnici. Deti tvorili spolu 
s pani učiteľkami, vychovávateľkami, maminkami, 
oteckami a babičkami - napr. ozdoby na stromček, 
papierových anjelikov, či dekorácie na stôl z čečiny 
a tiež zdobili medovníčky. Veľký úspech mal aj trh 
šikovných ručičiek našich detičiek. Tiež sme v tomto predvianočnom čase pripravili 
originálne vianočné pohľadnice a rozposlali sme ich všetkým zohorským dôchodcom, 
ktorých veľmi potešili. A už teraz sa môžeme tešiť na jarné dielničky. 
 

20.12 – Vianočná besiedka na prvom stupni 

Komu by sa chcelo posledný deň pred 
prázdninami učiť? Už sme sa všetci veľmi 
tešili na Vianoce. Na druhom stupni sme si 
na predvianočnej triednickej hodine 
pochutili na koláčikoch a povymieňali sme 
si darčeky. Menšie deti si pripravili 
s triednymi pani učiteľkami krátky 
vianočný program, ktorý potom  predviedli 
v rámci vianočnej besiedky pred všetkými 

deťmi na dolnej chodbe. Koledy, vinše a scénky vytvorili úžasnú vianočnú atmosféru. 
Svojimi pesničkami nás potešili aj deti z hudobnej skupiny Vega. Pani riaditeľka na záver 
všetkým popriala krásne vianočné sviatky a potom sme sa už rozišli plní dobrej nálady na 
prázdniny. 
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15.1 – Olympiáda z anglického jazyka – okresné kolo 

Na okresnom kole v olympiáde z anglického jazyka v Malackách sa 
veľmi pekne darilo Sebastiánovi Benkovičovi z 9.A, keď sa v silnej 
konkurencii 12 najlepších stal úspešným riešiteľom a umiestnil sa na 
celkovom 4. mieste. Blahoželáme . 

24.1 – Šaliansky Maťko – súťaž v recitovaní povestí   
Najprv sa dňa 10.12.2019 uskutočnilo školské kolo v recitovaní povestí a tu sú výsledky: 

1. kategória 2.a 3.ročník  
1. miesto      Martin Strelka (2.A) 
2. miesto      Igor Rovný (3.B) 
3. miesto      Lucia Reszková (3.B) 

 

Všetci  výhercovia postúpili do okresného kola v Malackách, kde sa im darilo veľmi dobre. 
Maťko a Hanka získali čestné uznanie a Laura Strošová sa umiestnila na krásnom 

druhom mieste. Srdečne BLAHOŽELÁME !!!! 
 

 Čo sa stalo v čarodejníckej škole, keď deti odišli – vyhodnotenie  

V minulom čísle sme vyhlásili súťaž „Strašidelnej škola - čo sa stalo keď deti odišli.“  
Dostali sme do redakcie vaše práce z tried: 3.B, 5.B, 7.A a 7.B. – ĎAKUJEME. Všetky 
odovzdané práce budú odmenené (strašidelné ceny na vás čakajú u pani učiteľky Danky 
Valovičovej). Môžete si ich pozrieť na nástenke na dolnej chodbe v pavilóne A. Kto nestihol 
odovzdať prácu, môže ju aj tak pripnúť na nástenku. Za ceny vďačíme OZ „A proč né...“   

 Expert geniality show – vyhodnotenie 
Súťaže Expert geniality show sa zúčastnilo na druhom stupni 32 detí. Prinášame vám 
výsledky tých najlepších. Všetci ostatní si môžu skontrolovať svoje výsledky podľa 
svojho kódu na internete na stránke súťaže alebo na našej nástenke „Sieň slávy“. 

Meno Téma Poradie  
Michaela Chalmovianska 5.A Ako funguje svet 84. 
Michal Dudek 7.A Mozgolamy  

Tajomstvá prírody 
68. 
26. 

Martin Cenko 8.B Tajomstvá prírody 28. 
Laura Rybárová 8.A Góly, body, sekundy 97. 
Jakub Slezák 8.B Tajomstvá prírody 44. 
Sebastián Benkovič 9.A Do you speak English? 24. 

 

2. kategória 4.a 5.ročník 
1. miesto     Laura Strošová (5.B) 
2. miesto     Dorota Pastierová (4.B) 
3. miesto     Michala Chalmovianska (5.A) 

 
3. kategória 6.a 7.ročník 

  1. miesto     Hana Zálesňáková (6.B) 

Za experta vyhlasujeme Michala Dudeka, ktorý skončil v súčte obidvoch 
kategórií v rámci celého Slovenska na úžasnom 55 mieste. Gratulujeme !!! 
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Zvieratková osemsmerovka  

                   tentokrát po slovensky :-)  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                       

Valentínske bludisko 
 

                  

 

 

 
 Srdiečko sa nám 

stratilo 
v bludisku. 

Pomôžeš nám ho 
rýchlo nájsť?  

Ďakujeme    

 Cez zimu najradšej spí  a ma rád 
med                        

 Z hlavy mu vyrastajú parohy                    
 Dáva nám mlieko 
 Na Vianoce máme vyprážaného 
 Nosí mláďatá v batôžku 
 Najrýchlejšie zviera 
 Chytá myši  
 Má dlhé uši a je mrkvu 
 Je prefíkaný ako... 
 Skáče ako zelená ...... 

I Š A Ň D N I L 

E L B E R A C Í 

Ď H A L A K Y Š 

K E Ž E P O C K 

R T V J E L A A 

A A Ť D G K J P 

V R Y B E Y A O 

A K Č A M M Z R 

     

Príde dážďovka domov a pýta sa matky: 
            - Kde je ocko? 
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Zaujímavé životy 
našich žiakov 

 

 

Hana Zálesňáková 
 

Ak sa Vám zdá, že naša šiestačka Hanka behá ako 
srnka, tak to máte pravdu. Už pre našu školu vyhrala 
viac pretekov. Nielen že ju behanie veľmi baví, ale aj 
pravidelne trénuje a vyhráva preteky aj v rámci 
celého Slovenska. Tak sme sa jej spýtali niekoľko 
otázočiek. 

Zoško: Ahoj Hanka, v akom klube si registrovaná a ako často trénuješ? 
Hanka: Už 4 roky som členkou atletického klubu AC Malacky. Môj tréner sa volá Petr 
Filip. Tréningy mávam 3 krát do týždňa – v stredu, štvrtok a sobotu. Zvyčajne 
trénujeme 2 hodiny - v telocvični, v posilňovni alebo vonku na atletickej dráhe na ZŠ 
Záhorácka v Malackách. V lete chodievame aj do plavárne Malina a v zime korčuľovať 
na ľadovú plochu v Zámockom parku. A takmer každý víkend mám aj preteky.  

Zoško: Akým bežeckým disciplínam sa venuješ? 
Hanka: Venujem sa viacerým disciplínam – hlavne 60 m beh cez prekážky, beh na 600 
metrov a šprint na 60 metrov.  

Zoško: Ktorú z nich máš najradšej? 
Hanka: Beh cez prekážky, lebo sa mi v ňom dobre darí a musím pri tom aj rozmýšľať. 
Medzi každou prekážkou musím prebehnúť presne 3 kroky. 

Zoško: Na akých pretekoch si v poslednej dobe pretekala? 
Hanka: Naposledy halové majstrovstvá Bratislavy 
v športovej hale Elán, ale zúčastnila som sa už aj 
na Majstrovstvách Slovenska v PTS (tímová 
atletická súťaž) a v štafetovom crosse (cezpoľný 
beh). V obidvoch sme s mojím tímom vyhrali. 

Zoško: Super, tak to je pekný úspech, 
blahoželáme. A aké máš plány do budúcnosti? 
Hanka: V lete ma čakajú atletické majstrovstvá 
Slovenska vo viacboji, kde budem súťažiť sama za 
seba v 6-tich atletických disciplínach (rôzne 
behy, skok do diaľky aj hod kriketovou loptou). 

 

 
Ďakujeme Hanke za zaujímavý rozhovor a želáme veľa 

úspechov v ďalšej športovej kariére. 
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EKO  

 
 

Určite ste už počuli, že je veľmi dôležité triediť odpad. Keby sme ho netriedili a  
len tak ho dávali na kopu na skládku, o chvíľu by sme nemali kde bývať. V každej 
triede a tiež na chodbe sa preto nachádzajú nádoby na triedenie odpadu. A keďže 
v nich občas nájdeme aj to, čo tam nepatrí, zopakujme si, čo máme kam dať... 

Do papierového koša... 

 

Do plastového koša...  

Patrí: 
 

 

Plastové 
fľaše - 
stlačené 

Igelitové 
tašky, vrecká 

a obaly od 
sladkostí 

PET obaly 
od mlieka 
a džúsov - 
stlačené 

Kelímky 
od 

jogurtov 
- umyté 

Plechovky 
a konzervy 

- umyté 

Nepatrí: 
 

 

Obaly 
znečistené 

chemikáliami 
a olejmi 

Viacvrstvové 
kombinované 

materiály 

Hrubo 
znečistené 

plasty 

 
Guma 

 
Kovové 
súčasti 

 
Ešte na našej škole zbierame staré zubné kefky, ako 
sme písali v minulom Zoškovi. A ide to veľmi dobre . 

Viete o tom, že ..... v Zohore môžeme ešte triediť do 
špeciálnych kontajnerov nasledovné veci? 

 
 
 
 
 
Keď budeme všetci poriadne triediť naše odpadky doma aj v škole, urobíme pre 

naše okolie a našu planétu veľmi veľa. Tak začnime ešte dnes... 

Patrí: 
 

 

Kancelársky 
papier a 
zošity 

Kartóny 
a 

krabice 

Noviny a 
časopisy 

Nepatrí: 
 

    

Použité 
servítky 

Voskový 
papier 

Špinavý 
vlhký 
papier 

 

OKIENKO 

 

 Sklo 
 Sviečky a vosk 

 Šaty a hračky 
 Nábytok a koberce 

 Elektro-odpad 
 Použitý olej 

 Žiarovky a žiarivky 
 Batérie   
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       Naše práce 
 
 

Tentokrát uverejňujem práce aj s originálnymi 
ilustráciami, ktoré písali a kreslili deti v ŠKD 
v triede p.uč. Jarky Stachovej. Kiko a Danko, 

príďte si pre sladkú odmenu do zborovne za pani 
učiteľkou Dankou Valovičovou. 

 
Ja a Vianoce 

Vianoce  sú  dobré  preto, lebo  chodí  Ježiško a roznáša darčeky, lebo sú vianočné trhy, 
lebo napadne sneh a lebo máme ozdobený stromček. Som rád, keď napadne sneh, keď 
vidím darčeky, keď idem k babke a u nej sa rozbaľujú darčeky a keď počujem zvonček. 
Keď idem von a sneží a staviam  snehuliaka.      (Kiko) 

 
O stratenom šteniatku 

Kde bolo tam bolo, žila raz jedna psia rodinka. Bolo päť 
šteniatok a dva dospelé psi. Jedného dňa sa stratilo jedno 
šteniatko menom Sniežik. Začali sme ho hľadať. Prehľadali 
sme celý les a Sniežik nikde. Až v kríku sa objavil Sniežik a tak 
sa našli a žili šťastne až do smrti.                      (Daniel) 

 

Tvorivé dielničky      
Radi tvoríte, striháte, lepíte a majstrujete? Tentokrát máme pre Vás 

jednoduchú valentínsku pohľadnicu. Budete potrebovať tvrdé papiere v rôznych 
valentínskych farbách, nožnice a lepidlo. Tak čo, komu ju dáte ??? 

 

1.     2.  3.    4.  

 
 
             

 

 

 

Z pásika papiera 
vytvarujte srdiečka. 

Pásiky papiera inej 
farby zrolujte. 

Srdiečka nalepte na preložený tvrdý papier a do 
ich stredu nalepte zrolované pásiky. 
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Ahojte, vítame Vás v treťom kole Zoškovho kvízu. 

Z predošlého kola sme zo správnych odpovedí vylosovali Tamarku Baďurovú z 2.A. 
Pre sladkú odmenu si môžeš prísť do veľkej zborovne za pani učiteľkou 
Valovičovou. A tu sú naše nové otázky. Odpovede nájde pozorný čitateľ v tomto 
čísle.       
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Odpovede hádžte do našej Zoškovej schránky na dolných chodbách. Pripíšte tam aj 
svoje meno a triedu a náš tím jedného z vás vylosuje. Výherca získa sladkú odmenu . 

Zoškova poradňa 

 

 

 

 

 

 

 

Odpoveď : 

 Môžeš si balenie nacvičovať 
doma so stopkami . 

 Popros kamaráta/kamarátku, 
aby ti pomohol. 

 Uprac si a pobaľ sa už pred 
poslednou hodinou a na lavici si 
nechaj iba veci, ktoré potrebuješ 
na poslednú hodinu. 

Problém: 

Ja, kým si všetko pobalím 
do dosiek, tak som vždy 
posledná. Čo mám robiť? 

 

Ak máš problém, napíš nám do Zoškovej 

schránky na chodbe.  
Určite dostaneš odbornú  odpoveď !!! 

 

3. Ako sa volala pani vychovávateľka 
v ŠKD Adrianka Cabadajová sa 
pred svadbou? 
a) Benková 

b) Benkovičová 
c) Buchtičková 

  

1. Do akého mesta sa pred 
Vianocami vybrali 
druhostupniari? 
a) Praha  

b) Viedeň  
c) Brno 

2. Na akú tému sa konal karneval? 
   a) Povolania a remeslá 
         b) Rozprávky 
               c) Strašidlá 
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    Tento časopis sme robili my: 

 

 

 

Žiaci idú na školský výlet: 
„Pani učiteľkaaaaaá“ 

„Janko, nehuč na celý autobus.“ 
„Ja som sa chcel niečo spýtať.“ 

„Tak príď sem ku mne“ 
„Už tam budeme?“ 

 

V škole na poslednej hodine 
pani učiteľka vyhlási: 

„Kto mi odpovie prvý na  
moju otázku, môže ísť 

domov.“ 
Janko vyhodí tašku cez 

okno. 
„Kto to bol ????“  

„Ja! Dovi!“ 

A niečo zo zahraničia: 

 

 

 Veselo a ešte veselšie  

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

  

 

Zoško, povedz nám dve zámená ... Kto, ja??? Výborne, máš jednotku. 

 


