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A už sme tu zase! Kto?
R E D A K Č N Á R A D A
časopisu Kmeťovček. Prázdniny
skončili a všetci školopovinní sa
pobrali do školy. Medzi nimi aj my. S
radosťou sme sa hneď na začiatku
školského roka pustili do prípravy
jesenného čísla nášho školského
časopisu Kmeťovček.

Počas tohto roka v ňom nájdete
„staré rubriky“ – úvodník, novinky,
súťaž, vlastnú tvorbu, ale aj rubriky
„nové“ – myslíme si..., k téme čísla a
pod.

Naša redakčná rada sa
rozrástla o nových členov,
postupne sa vám v číslach časopisu
predstavíme.

Všetci dúfame, že pri čítaní
nášho časopisu strávite len pekné
chvíle.

To vám zo srdca želáme. K
tomu vyprosujeme Božie
požehnanie a pomoc Panny Márie
do nového školského roku.

Redakčná rada RR

Začiatok školského roka
Cŕŕŕŕŕn... Zazvonil mi budík. Horko-ťažko som vyliezla z postele. Obula

som si chlpaté papuče a župan, dovliekla som sa do kuchyne a tam ma
čakali raňajky, pri ktorých ležal lístok: Nezabudni zobrať kvet pani
učiteľke. S láskou...mama.

Najedla som sa a išla som si vybrať nejaké oblečenie. Asi po 15 minútach
som konečne našla to, čo som si chcela zobrať na seba. S kamoškou sme sa
dohodli, že pôjdeme spolu do školy. Po ceste sme sa rozprávali o novom
školskom roku. Keď sme konečne dorazili do školy, boli už všetci tam.
Stihla som sa všetkým pozdraviť a vyobjímať kamošky, ktoré som celé dva
mesiace nevidela. Všetci rozprávali o tom, kde boli a čo zažili. Vtom prišla
triedna pani učiteľka a šli sme do kostola.

Po sv. omši sme odišli späť do školy. Od druhostupniarov bolo počuť
krik, smiech, ale prváčikovia boli ešte nesmelí, takže len pozorovali a
postupne nadväzovali nové priateľstvá. Po príchode do školy nás privítala
pani učiteľka a upozornila nás na nové veci v škole.

Taký bol môj prvý deň v škole.
–bm–



Týždeň mobility

Určite všetci viete, že prebiehal týždeň mobility. Všetko sa to udialo v týždni od 16.

do 22. septembra 2012.

Každý deň sme vonku (na školskom ihrisku) tancovali zumbu. Najprv sme sa všetci

báli, ale potom to išlo ako po masle. V stredu bol obzvlášť výnimočný športový deň.

Každý žiak si mohol vybrať z piatich športov. Väčšina chlapcov si zahrala futbal,

dievčatá hrali vybíjanú. Veľa detí sa chcelo bicyklovať a korčuľovať, tak im to pani

učiteľky jednoducho umožnili. No a tí, ktorí sa chceli nadýchať čerstvého vzduchu a

obdivovať prírodu, išli na turistiku. Tieto dni boli veľmi zaujímavé, uvidíme čo bude o

rok.

–mg–

Vo štvrtok 18.októbra 2012 bola moja trieda a štvrtáci ZŠ A. Kmeťa na exkurzii v
Nitre. Boli sme v Nitre v Mlynoch. Vozili sme sa na pohyblivých schodoch. Potom
sme boli na cirkevnom gymnáziu. Exkurzia začala v kostole. Boli sme pri soche sv.
Cyrila a Metoda. Videli sme sochu Panny Márie na Morovom stĺpe a Corgoňa ako
podopiera dom. Boli sme v hradbách hradu a tam sme videli dve kostry, starú
sekeru a džbán. Potom sme boli v katedrále sv. Emeráma. Nakoniec sme boli v
múzeu a dozvedeli sme sa veľa o našej histórii. V múzeu sme videli staré papiere,
na ktorých bola napísaná hlaholika. Videli sme veci zo zlata, striebra a
drahokamov. Nakoniec sme sa odfotili pri soche pápeža Jána Pavla II. Potom sme
cestovali domov.

Ľudmila Kováčová, 3.roč

Dňa 24. októbra 2012 prijali pozvanie s
vedomím tešiť sa, dopriať si pár milých
okamihov v prítomnosti svojich vnukov a
vnučiek aj starí rodičia detí 1. stupňa Základnej
školy Andreja Kmeťa v Žarnovici. Na znak
vďaky a úcty k starým rodičom si žiaci
jednotlivých ročníkov pripravili program plný
básní, piesní a tanca s poďakovaním za všetko
krásne, čo starkí robia pre svoje vnúčatká. Po
spoločnom programe sa starí rodičia rozišli do
jednotlivých tried, kde program pokračoval a
starí rodičia strávili pár chvíľ v spoločnosti
svojich vnúčat a ich pani učiteliek.



Letný tábor

Bola nedeľa, ja a moji kamoši sme išli do

školského letného tábora. Presnejšie, bol august

2012, takže...bolo pekne, slnečno a primerane

teplo.

Všetci sme sa stretli pred školou a plní

očakávania sme sa vybrali na železničnú stanicu.

Cestovali sme asi 4 hodiny. Keď sme dorazili do

Kuneradu, videli sme pred sebou veľký kopec.

Stalo sa to, čo si všetci mysleli. Na tom

hrôzostrašnom kopci stála naša chata. Keď sme ju

videli zblízka po hodinách cestovania, veľmi sme

sa potešili.

Po večeri sme sa dozvedeli, že budeme mať

súťaže. Animátori nás rozdelili do troch skupín.

Téma, ktorú nám zadali, bola: bojovníci – Dávid,

Noe, Samson a my sme sa celý týždeň snažili a

pretekali o prvé miesto.

Prvá noc bola veľmi zlá. Ráno nás

pokrievkami zobudili animátori a bola rozcvička.

Na druhý deň nás čakalo prekvapenie, išli sme do

relaxačného centra. Bolo tam naozaj super! No a z

čoho sme boli naozaj veľmi prekvapení? Z toho,

že sme išli 6 km pešo do Rajeckých Teplíc.

Chvíľu sme frflali, ale posledný kilometer sme

vládali ako naozajstní šprintéri.

Keď nastal čas odchodu, tak boli všetci veľmi

smutní a najradšej by tam každý zostal ešte aspoň

o týždeň dlhšie.

–mg–

Začiatok školského roka 2012/2013

Tak, ako sa na správnych žiakov patrí,

aj my sme začali nový školský rok svätou

omšou Veni Sancte v Kostole sv. Petra a

Pavla v Žarnovici.

Svätú omšu slúžil dp. farár Branislav

Koppal a všetci sme si počas nej

vyprosovali dary Ducha Svätého a veľa

pomoci od Boha a Panny Márie.

–RR–
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Tentoraz sme si na „mušku“ zobrali dlhoročnú pani učiteľku v našej škole – sestričku
Michaelu alebo Mgr. Štefániu Dvorskú, ktorá momentálne „kraľuje“ štvrtákom.

1.Odkiaľ pochádzate?

Z Liskovej pri Ružomberku.

2.Čo alebo kto Vás priviedol na cestu rehoľnej sestry?

Rodinná kresťanská výchova. Teta bola rehoľnou sestrou v našej

kongregácii a duchovný otec, ktorý mi pomáhal rozpoznať Božie

volanie.

3.Koľko rokov ste rehoľnou sestrou?

27 rokov.

4.Máte nejakého svätca, ktorý Vám je najbližší?

Svätá Terézia z Avilly.

5.Koľko rokov už učíte v našej škole?

Už 11 rokov.

6.Aký je Váš najväčší úspech?

Mojím úspechom je splnený sen. Stala som sa učiteľkou, keď som v

40.-tych rokoch vyštudovala vysokú školu.

7.Odkiaľ beriete tú pozitívnu energiu, ktorú všade rozdávate?

Z viery a dôvery v Boha, ktorý ma učí, že v každom človeku je niečo

dobré, len je to potrebné hľadať a ja to nachádzam u detí, s ktorými

sa stretávam, ony mi dávajú optimizmus a radosť.

8.Aký predmet v škole bol Váš obľúbený? A naopak, ktorý

obľúbený nebol?

§Najradšej som mala matematiku a nemala som rada hudobnú

výchovu.

9.Aká bola najmilšia vec, ktorú pre Vás žiaci urobili?

Keď ma bolela hlava, žiaci mi doniesli vankúšik pod hlavu.

5 NAJ sestričky Michaely:

NAJ jedlo – Zemiaky na každý spôsob.

NAJ predstava o najlepšom žiakovi – Každý je pre mňa darom od Boha.

NAJ film – Detektívky.

NAJ predmet, vec, ktorú používa – Sväté písmo a breviár.

NAJ deň v týždni – Vždy ten nasledujúci, lebo je to nová možnosť začať znova a lepšie

robiť každodenné povinnosti, ale aj bežné veci.

Za rozhovor a venovaný čas veľmi pekne ďakujeme.

–hb–lm–



iPhone5

12. september sa stal pre milovníkov telefonickej
komunikácie veľkým sviatkom. Firma Apple totiž
predstavila nový iPhone 5. Ešte predtým ako vôbec
firma Apple oficiálne potvrdila výrobu tejto novinky,
na internete sa začali šíriť dohady o tom, ako bude
táto „prelomová“ novinka vyzerať. Nakoniec sa
potvrdilo to, že autori týchto dohád neboli ďaleko
od pravdy.
Tenší, no väčší: Aj keď iPhonu 5 ubrali na hrúbke,
keďže je tenší ako jeho predchodca iPhone 4S, opäť
(ako je už v Apple zvykom) mu pridali na veľkosti.
Displej meria viac ako 10 cm. Aj prezeranie fotiek a
sledovanie videa bude ešte pohodlnejšie. Jeho
rozlíšenie bude 16x9, čím bude možné zobraziť viac
prvkov naraz. Zjednoduší to predovšetkým
prezeranie webstránok.
Ďalšími novinkami sú aj nový dizajn nabíjačky,
ktorá je menšia a tým pádom aj praktickejšia. Tak
isto by sa mala zvýšiť výdrž batérie. Avšak už pár
dní po vystavení iPhonu5 na trh sa objavilo mnoho
sťažností práve na výdrž batérie. Batéria podľa
mnohých vydrží mimoriadne krátky čas už aj pri
novo zakúpenom modeli.

Milovníkov kvalitnej hudby tak isto potešia aj nové
slúchadlá, ktoré by mali disponovať lepším zvukom a
prispôsobiteľným tvarom. Po novom sa budú
slúchadlá zapájať zo spodnej časti telefónu.
Veľmi zaujímavou novinkou je aj rozpoznávanie
majiteľa telefónu podľa odtlačku prsta, čo je opäť
pokrok v bezpečnosti. Súčasťou nového iPhonu je aj
nový operačný systém iOS 6, ktorý firma Apple
avizovala už v júni.
Cena nového iPhonu by sa mala pohybovať okolo
900€.
Už tri dni po vstúpení na trh predajcovia hlásili už
vyše 5 mil. predaných telefónov. Prekonali tak rekord
z predaja iPhonu 4S.
Na Slovenské pulty sa táto novinka dostala až 28.
septembra.
iPhone5 (ZO ZVETA) zdroj: www.tvnoviny.sk,
internet

–JL–



JÚL
Ženské meno Diana má latinský pôvod a význam tohto mena je „božská". Nositeľky tohto presláveného
mena oslovujeme Dianka, Didi. Diany oslavujú meniny 1. júla.
Mužské meno Patrik má latinský pôvod a jeho význam je „urodzený", „patricijský". Nositeľov tohto
pomerne populárneho mena oslovujeme Paťo, Paťko. Meno Patrícia je ženskou podobou mena Patrik.
Nositeľky tohto na Slovensku rozšíreného mena oslovujeme Paťa, Paťka, Paťuška.
Mužské meno Ivan má slovanský pôvod a význam mena je „Boh je milostivý". Nositeľov tohto bežne
zaužívaného mena oslovujeme Ivanko, Ivko a meniny oslavujú 8. júla.
Mužské meno Vladimír má slovanský pôvod a jeho význam je „vládni svetu", „veľký vládca".
Nositeľov tohto na Slovensku bežne zaužívaného mena oslovujeme Vladko, Vlado a
meniny oslavujú 24. júla.
Ženské mená Anna, Hana majú hebrejský pôvod a ich význam je „milá", „milostná". Nositeľky týchto
klasických, prevažne dedičných mien, oslovujeme Anička, Anka, Hanička, Hanka. Meniny oslavujú 26.
júla.

AUGUST
Meno Dominik je sväté meno, latinského pôvodu a jeho význam je „pánov." Meno Dominika je ženskou
podobou mena Dominik. Obidve mená sú na Slovensku v súčasnosti populárne. Oslovujeme ich Domko,
Domino a Domka, Dominka.
Ženské meno Štefánia má grécky pôvod a význam mena je „víťazka". Nositeľky tohto mena oslovujeme
Štefanka, Štefina, Štefka. Toto meno je na Slovensku ojedinelé, početnejšie sa vyskytuje skôr v mužskej
podobe (Štefan). Štefánie oslavujú meniny 7. augusta.
Krstné meno Zuzana je v súčasnosti na Slovensku menej rozšírené, aj keď v minulosti bolo veľmi
obľúbené. Má hebrejský pôvod a v preklade znamená „ľalia", „lotos". Jeho nositeľky oslovujeme Zuza,
Zuzka, Zuzi, Zuzanka, Zuzička.
Mužské meno Ľubomír má slovanský pôvod a jeho význam je „mierumilovný". Nositeľov tohto na
našom území bežne zaužívaného mena oslovujeme Ľubo, Ľubko, Ľuboško.
Ženské meno Marcela má latinský pôvod a znamená „malá bojovníčka". Nositeľky tohto
na Slovensku menej rozšíreného mena oslovujeme Marcelka, Macka.
Význam krstného mena Jana, ktoré je u nás bežne zaužívané a má hebrejský pôvod, je zhodný s
významom jeho starozákonnej mužskej podoby a znamená „Boh je milostivý". Nositeľky oslovujeme
Jani, Janina, Janka a meniny majú 21. augusta.
Mužské meno Filip má grécky pôvod a v preklade znamená „milovník koní". Na Slovensku je toto
meno v súčasnosti populárne a jeho nositeľov oslovujeme prevažne Filipko.
Mužské meno Samuel má hebrejský pôvod a v preklade znamená „meno Božie". Toto biblické
starozákonné meno je na Slovensku menej zaužívané a nositeľov oslovujeme Samo, Samko. Samuelovia
majú meniny 26. augusta.
Ženské a mužské meno Nikola, Nikolaj majú francúzsky pôvod a v preklade znamenajú „víťazstvo". Ak
sa stretneme s nositeľmi tohto menej rozšíreného mena, oslovujeme ich Niki, Nika, a Nik, Nikino.
Meniny oslavujú spolu 29. augusta.



SEPTEMBER

Ženské meno Martina má latinský pôvod a v preklade znamená „bojovná". Nositeľky
tohto mena oslovujeme Martinka, Maťa, Maťka, Tinka.
Ženské meno Mária má hebrejský pôvod a voľný preklad znie „milovaná Bohom".
V rôznych podobách je meno Mária rozšírené po celom svete a je to jedno z
najbežnejších ženských mien. Nositeľky oslovujeme prevažne Maja, Majka, Mia,
Marka a meniny majú 12. septembra.
Ženské meno Ľudmila má slovanský pôvod a vo voľnom preklade znamená „ľudu
milá", „ľud milujúca". Nositeľky oslovujeme Ľudmilka, Ľudka, Ľuda. Výskyt tohto
mena na území Slovenska je zriedkavý.
Mužské mená Ľuboš, Ľubor majú český pôvod. Ľuboš vo voľnom preklade znie ako
„ľúbený, milý" a Ľubor ako „mierumilovný". Nositeľov týchto na Slovensku
ojedinelých krstných mien oslovujeme Ľuboško, Ľubko, Ľuborko, Norko.
Mužské meno Michal má hebrejský pôvod a v preklade znamená „ako Boh", Bohu
podobný". Toto starozákonné biblické meno patrí na našom území (aj v ženskej podobe
Michaela) k bežne zaužívaným a nositeľov oslovujeme Mišo, Miško,
Michalko (Miša, Miška, Michalka). Meniny oslavujú Michal a Michaela spolu 29.
septembra.

–JL–

Opýtali sme sa piatich našich prvákov, o si myslia o...

1. Čo našla popoluška v troch orieškoch?
Adamko: Šaty.
Peťko: Orech.
Brigitka: Šaty na ples.
Adelka: Svadobné šaty.
Barborka: Našla tam vojenské šaty.

2.Čo by si si vyčaroval/a, keby si
mal/a čarovnú paličku?
Adamko: Bračeka a 1200 robotov.
Peťko: Ja to isté a plyšového macka.
Brigitka: Šaty, koňa.
Adelka: Zlaté šaty, náušnice a korunku.
Barborka: Korunku, náhrdelník.

3.S ktorou rozprávkovou postavičkou by si sa chcel/a kamarátiťa prečo?
Adamko: S tromi prasiatkami a vlkom. Prasiatka budú utekať, ja s nimi a vlk nás bude
naháňať.
Brigitka: S vílou, lebo je dobrá. A s princeznou, lebo je pekná.
Adelka: S jednorožcom, lebo má roh a mne sa taký páči a dúhový by bol ešte lepší. Aj ja
sa rada naháňam, ale keďma bolia nohy, tak sa vydýcham a dobehnem k ostatným.
A ešte s morskou pannou, lebo je vo vode a ja mám rada vodu.
Barborka: S Barbie, lebo má pekné šaty.



4.Keby ste chytili zlatú rybku, aké jedno prianie by vám mala splniť?
Adamko: Chcel by som hovoriaci traktor.
Peťko: Ja to isté.
Brigitka: Hrad.
Adelka: Perlový náhrdelník.
Barborka: Kúzelnú morskú pannu.
Za odpovede našim prvákom veľmi pekne ďakujeme.

–hb–mg–

LOH v Londýne 2012
Dňa 27. júla 2012 sa otváracím ceremoniálom

začali letné olympijské hry (LOH) v Londýne.
LOH oficiálne otvorila kráľovná Alžbeta ll.

Zúčastnilo sa jej približne 10 500 športovcov, z
toho 46 reprezentovalo naše Slovensko. Naši
hrdinovia nám vybojovali štyri medaily, z toho,
žiaľ, ani jednu zlatú. Prvú medailu pre Slovensko
získala v Londýne prekvapivo strelkyňa Danka
Barteková, ktorá v disciplíne skeet zabojovala a
nakoniec bola odmenená bronzovou medailou.

Druhým bronzom potešil slovenských
športových fanúšikov Michal Martikán,
ktorý ale nedokázal zopakovať zlaté
úspechy z minulosti. Bratia Peter a Pavol
Hochschornerovci, súťažiaci vo vodnom
slalome, pridali tretí bronz pre Slovensko.
Štvrtú a zároveň poslednú medailu získala v
športovej streľbe v disciplíne trap po
napínavom súboji Zuzana Štefečeková.

LOH sa končili záverečným
ceremoniálom dňa 12. augusta 2012.

–hb–

Letné paralympijské hry v Londýne 2012
Tento rok sa taktiež konali letné paralympijské hry,

ktoré sa začali dňa 29. augusta 2012.
Taktiež sa odštartovali otváracím ceremoniálom, kde

sa oficiálne predstavila celá zostava športovcov, ktorých
bolo spolu 4 294. Slovensko reprezentovalo 34
športovcov. Naši paralympionici priniesli z Londýna
krásnych šesť medailí. Prvá a zároveň zlatá sa podarila
v stolnom tenise Jánovi Riapošovi. V stolnotenisových
družstvách zvíťazili Ján Riapoš, Rastislav Revúcky a
Martin Ludrovský.

O striebornú medailu v stolnom tenise sa
postaral Richard Csejtey. Ako vidíme, o
medaily zo stolného tenisu nebolo núdze a o
poslednú bronzovú sa postarala Alenka
Kánová. Ďalšiu bronzovú medailu
vybojovala Slovenská strelkyňa Veronika
Vadovičová. Z cyklistiky si odniesli
bronzovú medailu Vladislav Janovjak aj s
jeho navádzačom Róbertom Mitošinkom.

Paralympijské hry sa skončili dňa 9.
septembra 2012 a naši reprezentanti mohli po
dlhých a hlavne náročných 11 dňoch konečne
zavítať domov.
(Pozn. RR: Reprezentantom Slovenska
gratulujeme a prajeme im veľa úspechov aj
do ďalších rokov.)

–hb–





Hojdací kô

Vybral som sa na hojdacom koni

k modrej rieke Níl,

pozval ma tam na bonbóny

okokrokodíl.

Cválal som až k vysokánskej hore

v lízankovom údolí,

videl som tam trpaslíka hore nosom.

o to nebolí?

Potom cengal zvon ek spoza pní ka,

jahôdky sa vystreli.

Sadol som si znova na koní ka

a hybaj rovno k posteli.

Monika Gulašová, 6. ro .

Láska

Láska, Bože, láska,

pre o si taká krásna?

Ja viem, si to najlepšie,

o v udských srdciach

býva,

ale inak a každý lovek

vníma.

Dobrý bežec má tú

lásku v nohách.

Maliar má tú lásku v

rukách.

Ale najkrajšia láska,

je láska k druhému.

A tento vznešený dar

má každý

a iste zostane mu

navždy.

Ivan ernák, 8. ro .



Okoloidúcim sme položili jednu otázku:

AKÉ MIESTO NA ZEMI BY STE
NAVŠTÍVILI,

KEBY STE SI MOHLI VYBRAŤ?

Tu sú ich odpovede:

Londýn – odpovedali 5 ľudia
Kanárske ostrovy – odpovedali 4 ľudia

Paríž – odpovedali 3 ľudia
Kanada – odpovedali 2 ľudia
Austrália – odpovedali 2 ľudia
Anglicko – odpovedali 2 ľudia
Kuba – odpovedali 2 ľudia

Turecko – odpovedali 2 ľudia
Mexiko – odpovedali 2 ľudia

Španielsko – odpovedali 2 ľudia
Nový Zéland
Francúzsko

USA
Grécko

Toskánsko
Granada v Španielsku
Momentálne neviem.
zámky vo Francúzsku

Tenerife

New York
Amerika
Nórsko
Vatikán

Škandinávia
Barcelona
Brazília
Sicília

Chorvátsko
Dublin

a jeden človek odpovedal, že
cintorín.

Za vaše odpovede ďakujeme.

(Pozn. RR – Za pomoc ďakujeme
našej bývalej šikovnej redaktorke

Janke Boldišovej.)

Neuvažujem nad tým, páči sa
mi tu.
Tibet

Seichely
Praha

Mne je dobre na Slovensku.
Tatry
Texas

Aljaška
Mt. Everest

HÁDANKY od šiestakov

Budí, budí, budí, ale kohútik to teda nie je. (KÍDUB)
Letí, letí do hory, samo sebe hovorí. Má očičká račie a krídelká vtáčie. (ALEČV)
Ktoré rohy jedávame? (YHORIP)
Kadekoľvek chodí, dom so sebou vodí. Čo je to? (KÁMILS) Monika Gulašová, 6. roč.

V skrini sú tri zelené, tri žlté, tri hnedé a tri modré kabáty, 52 topánok a 365 ponožiek.
Čo je to? (KOR) Lucián Šušoliak, 6. roč.

Pozná ťa odmalička, pozná tvoje chyby, usilovná ako včielka a je takmer bez chyby. Kto je to?
(AMAM) Monika Grecová, 6. roč.



Jozef Pavlovi : Bratia zo

Solúna

Zanechali v rodnom Grécku

biely dom

a Slovensko stalo sa ich

domovom.

Metod aj brat Cyril,

každý brázdu prehlbokú

v našej vlasti vyryl.

Mladší musel navždy v Ríme

zosta ,

starší našiel u nás ve nú posta .

Títo svätí bratia boli

naši ve kí apoštoli.

(Z knižky Slzi ky)

Štefan Morav ík: Sloven ina

Sloven ina, kto ti dal

to ko nežných krás,

že vždy ako potô ik

zažblnkoceš v nás?

Sloven ina najdrahšia,

ty si poklad náš,

to preto, že mamkino

srdce v sebe máš.

Hora ticho šumela,

že nesmieš by nesmelá,

ale dvíhaš nás.

Sloven ina najdrahšia,

si smútok aj špás.

Sloven ina, kto ti dal

to ko nežných krás,

že vždy ako potô ik

zažblnkoceš v nás.

Máš vo avú mäkkos lúk,

tvrdos skalných brál,

na Slovensku cítim sa

ako mocný krá .

(Z knižky Krá slova)



RR pripravila pre všetkých žiakov zaujímavú súťaž.

Vašou úlohou je všímať si indície rozmiestnené po

chodbách našej školy a podľa troch

indícií prísť na to, na aké rozprávkové postavičky sme

v RR mysleli.

Keď to zistíš, napíš meno rozprávkových postavičiek

na papier,

dopíš svoje meno, priezvisko a triedu,

vhoď do krabice, ktorú nájdeš pri školskej kaplnke

a možno sa aj na teba usmeje šťastie a vyhráš nejakú

maličkosť, ktorá ťa poteší.

A ešte vyhodnotenie súťaže, ktorú sme vyhlásili v
predchádzajúcom časopise.
Podľa obrázkov a krátkych opisov ste mali napísať, kto sa
nachádza na obrázkoch.
Správne odpovede: Panna Mária, sv. Veronika, sv. Ján
a Šimon Cyrenejský.

Zo správnych odpovedí sme vyžrebovali výherkyňu
Simonku Brodziansku zo 6. ročníka.
Blahoželáme!

–RR–



REDAKČNÁ RADA:

Katka Mikócziová, Lenka Pročková,

Monika Gulašová, Monika Grecová – 6. roč.

Barborka Mačáková – 7. roč.

Hanka Balková, Dominika Ježová – 8. roč.

Janka Lipjanska, Lucka Micháliková, Nikolka Gáfriková – 9. roč.

Mgr. Adriana Budinská

Mgr. Lenka Švaralová

ZASMEJME SA

Prečo je každý študent tak trochu ROBINSON?
Lebo sa teší, že príde piatok!

Učiteľ sa pýta Martina:

Kde leží Afrika?

Martin pohotovo odpovie: Na mape!

Kto sú stredoškoláci?
Školáci, ktorí chodia do školy iba v stredu.

Prečo kostra nemôže skákať bunji-jumping?

Pretože nemá na to nervy a žalúdok.

Stretnú sa mrkva a petržlen na moste a petržlen sa pýta
mrkvy: Kam ideš?
Mrkva odpovie: Do polievky.

–hb–dj–ja–


