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Pán riaditeľ na slovíčko 
 
 
 Prednedávnom sme sa s Vami lúčili a už sa opäť začal nový školský rok. 
Pre Vás žiakov, prichádzajú nové školské povinnosti. Pre tých, čo sú v našej 
škole prvýkrát, je to ďalšia skúsenosť a príležitosť nájsť si nových priateľov. 
Naopak pre tých,  čo sú v tejto škole poslednýkrát, je tento rok výnimočný. 
Musia sa pripraviť na prijímacie pohovory a monitoring, poriadne zabrať aby 
mali čo najlepšie výsledky. V tomto Vám chceme pomáhať aj my, Vaši 
učitelia.  

Tento školský rok je pre našu školu výnimočný - prebieha rekonštrukcia, 
ktorá by mala byť ukončená v polovici novembra. V rámci rekonštrukcie naša 
budova získa novú tvár a vnútorné vybavenie ( interaktívne tabule, televízory, 
notebooky, dataprojektory a nový nábytok). A tak naša škola bude ešte 
krajšia a určite aj Vy sa budete v nej cítiť lepšie. Veď 385 žiakov, ktorí ju 
navštevujú si to určite zaslúži. Preto Vám aj prostredníctvom Vášho časopisu 
prajem v tomto školkskom roku 2010/2011 veľa tolerancie, trpezlivosti 
a úspechov v škole. 

 
                    RŠ  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Úvodník  



  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chorvátsko 2010Chorvátsko 2010Chorvátsko 2010Chorvátsko 2010    
 

Už druhý rok naša škola za pomoci mesta Revúca organizovala družobný zájazd 
žiakov našej školy do Chorvátska. V dňoch 31. júl – 11 august 2010 sme 
odcestovali do mesta Pakrac a na ostrov Vir. Bolo nás 26 žiakov, 4 dospelí 1. 
zdravotník z našej školy a z Oravy prišlo 22 nových kamarátov.                                                                                                       
     Po príchode do Chorvátska sme sa ubytovali na vysokohorskej chate 
v prekrásnom prostredí mesta 
Pakrac. Navštívili sme kúpaliská 
v Pakraci, pozreli sme si žrebčín 
v Lipiku, pôsobisko Martina Kukučina, 
kúpele v Lipiku a oboznámili sme sa 
s históriou týchto dvoch miest. Po 
dvoch dňoch strávených v Pakraci a 
Lipiku sme vyštartovali na úmornú 
cestu k Jadranskému moru. Po  5 
hodinách cesty sme dorazili na 
ostrov Vir. Vysilení z tepla sme sa 
hneď po ubytovaní vrhli do mora. Pri 
mori sme pobudli 9 dní. Okrem kúpania  sme mali rôznorodý program a zažili 
sme kopec srandy a zábavy.   Veľmi sa mi tam páčilo a keby som nebola 
deviatačka, tak na rok idem zase. Odporúčam všetkým .    
                                Zuzka                                                                                                

                                                              
 
 
 
 
  
                                                                                                       

  Chorvátsko 

  

 
 

 

 

TALIANSKO 

 
V dňoch 25.mája až do 2.júna 2010 sme sa zúčastnili pobytu pri mori 

v Talianskom Liguane. Celý rok sme netrpezlivo čakali na uskutočnenie tohto 
pobytu a za to ďakujeme RŠR a taktiež pánovi učiteľovi I. Ružiakovi. Cesta 
autobusom bola dlhá a únavná, ale stálo to zato. Keď sme dorazili na miesto, 
tak sme boli príjemne 
prekvapení. Prostredie 
a hlavne more bolo očarujúce. 
V mori sa odrážali lúče slnka. 
Počas pobytu sme boli na rôznych 
výletoch napr. , Guliverraudii, 
absolvovali sme plavbu loďou, 
boli sme v ZOO, chystali sme sa 
aj do Aquasplashu, ale plány sa 
zmenili – snáď nabudúce. 
Každý deň sme sa slnili na pláži 
a bláznili v mori. Večer sme sa 
nikdy nenudili, lebo sme hrávali 
loptové hry. Aj my dievčatá sme 
si prišli na svoje, keď sme sa večer 
vybrali do mesta na nákupy. Bolo 
tam veľa turistov a my sme 
využili svoju angličtinu v praxi. Dokonca sme natrafili aj na Slovákov. V deň 
odjazdu sme navštívili svetoznáme Benátky. Je to priam očarujúce mesto, po 
ktorom nás sprevádzala príjemná sprievodkyňa. Keď nadyšiel čas odchodu bolo 
nám veľmi smutno. No aspoň budeme mať krásne spomienky, za ktoré sa 
chceme poďakovať našim učiteľom, pánovi učiteľovi Ružiakovi a Baranovi, ktorí 
to s nami zvládli a vydržali až do konca.     
                                                                                                                             
                                                                                                          Dievčatá z VIII.B 

 
 

 
 
 
 
 

  Taliansko 
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V lete revúcki volejbalisti z našej školy 
M. Putera a P. Ottinger a volejbalistky 
R. Záhoráková, S. Ďurišková, L. 
Ondrejčíková, P. Barančoková, R. 
Goldschmidtová, R. Petalíková, N. 
Lásková, pod vedením trénera 
Maroša Kumiho odcestovali na turnaj 
Black Sea 2010 do Bulharska. Okrem 
Slovákov, sa na turnaji zúčastnili 
družstvá z Ruska, Kosova, Bulharska, 
Turecka.                  
        Turnaj bol náročný a namáhavý 
na kondíciu, pretože sa hralo na 
vonkajších ihriskách  pri teplote až 32 
stupňov. Nakoniec však naši kadeti 
nesklamali a obsadili pekné 3. miesto. 

Okrem zápasov sme chodili aj k moru, 
kde sme zažili kopec srandy. Bola to 
krásna „dovolenka,“ ktorú by sme si 
radi zopakovali na budúci rok. 

                                                                                                                  Lucia  IX.B 
 

 
 

  Bulharsko  

  

 
 

 

 

                              Múdra hlavička 
 

Bola raz jedna múdra hlavička. Alebo si to len o sebe 
myslela? Nuž posúďte.  Keď bola menšia, veľmi sa tešila do 
školy. Maľovala rôzne písmenká o ktorých sa neskôr dozvedela, že 
sú to hlásky. Horko – ťažko ich vedela poskladať do 
abecedy. Raz im pani  učiteľka prikázala abecedu rozobrať. A 
tak ju rozoberali na dvojhlásky a spoluhlásky.  Začali obojakými. Keď 
konečne pochopila prečo sú obojaké už sa ich musela naučiť naspamäť.  Keď sa 
opýtala prečo, pani učiteľka jej povedala aby ovládala pravopis a tak prišli na rad 
vybrané slová. Vybrané slová po b jej celkom išli. Najväčšie problémy  jej najviac 
robilo slovo byť. Ani za svet si nevedela zapamätať, kedy 
v tomto slove písať mäkké a kedy tvrdé y. Tak sa jej tie slová bili 
v hlave, až sa v celom byte ozývali jej zúfalé výkriky. Kamarátka jej 
poradila že musí pomáhať mamke. Prekvapila ju, že jej chce 
pomáhať variť. Múdra hlavička mala rada rizoto. Vybrala sa 
kúpiť ryžu a rôzne byliny. Keď sa vracala domov prebehla jaj 
cez chodník malá myška. Od laku jej vypadla taška a nákup sa jej rozsypal po 
zemi. Hlavička stŕpla a myška sa potešila, sáčok s ryžou sa roztrhol. Hlavička sa 
vrátila do obchodu vypýtať sáčok. Rýchlo pozhŕňala ryžu 
z chodníka a bežala domov. Rizoto bolo hotové. Prečo sa tak 
v ňom prehŕňaš? Spýtala sa mamka. Veď ti vždy chutilo a bývala 
si  po ňom sýta. Vieš mamka, doteraz v ňom nikdy neškrípalo! Až 
teraz si mamka všimla že ryža v sáčku  nie je celkom biela. Už sa  
na tých obchodníkov nedá spoľahnúť. Veru tak. Tíško prisvedčila 
múdra hlavička. 
 
 

                                Viktória VI. roč. 
 

 
HLÁSKY 

 
Kde bolo, tam bolo, žili raz v chalúpke obojaké spoluhlásky. Volali sa 

B,M,P,R,S,V,Z,F. Ráno B-čko dalo za úlohu R-ku vymyslieť čo uvaria na obed. R-ko 
vymyslelo že kúpi ryžu a uvarí ryzoto.  S-ko bolo proti, pretože ono malo chuť na syr. 
F-ko povedalo: ale veď syry jedia len myši. Ja súhlasím, ozvalo sa Z-ko.  S-ko sa 
urazilo a povedalo „ nemusím tu byť, kúpim si byt.“ No M-ko sa ho zastalo 
a rozhodlo že syr bude zajtra. A nakoniec všetci hladní sa nasýtili. A boli šťastní , že 
ostali spolu. 
 
 
 
 

 
                                     VI. roč. 

  Čo dokážeme 



  

 
 

 

 

 
 
 

Akí sme všetci dôležití 
 
Kde bolo tam bolo, bolo raz 

mestečko, v ktorom bývali obojaké 
spoluhlásky. Bývali v bytoch aj 
domoch, jednoducho robili všetko 
ako my ľudia. V jeden deň prišli do 
mestečka samohlásky. Obojaké 
spoluhlásky im na uvítanie pripravili 
ryžový nákyp a pirohy. Na tom by 
nebolo nič zvláštne, keby pohostili 
všetkých,  nielen jotu  

a ypsilon. Mysleli si, že len oni 
dvaja sú najdôležitejší. A tak sa 
s ostatnými samohláskami vôbec 
nehrali. Až keď začali hrať meno, 
mesto, zviera, vec, zistili, že im chýbali 
aj iné samohlásky. A nie len 
samohlásky ale aj tvrdé a mäkké 
spoluhlásky. A tak sa skamarátili aj 
s ostatnými. Prišli na to, že každé 
písmenko je rovnako dôležité. Či je 
tvrdé a či mäkké, chudé alebo tučné, 
dlhé i krátke, veľké alebo malé. A 
teraz sa spolu hrajú v knihách, listoch, 
učebniciach a kamarátia sa s číslami.   
 
                                                  VI. roč. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Próza na  
Pri pohraničí Portorika 
prebývala prekrásna 
princezná Petra. 
Prepychový palác 
patril Petrinmu prastrýkovi Protivovi. 
Prudký Protiva prikázal pokosiť 
purpurové pivónie princeznej Petry. 
Prekrásna princezná Petra 
prechádzala popri pivóniovom parku 
počas pravej polnoci. "Postoj Petra", 
povedal princ Pavol. "Prečo 
prechádzaš popri parku práve počas 
polnoci?" Petra posmutnela plakala. 
"Prečo plačeš Petra?" pravil princ.  
"Prastrýko prikázal pokosiť purpurové 
pivónie patriace parku", povedala 
princezná. "Prestaň plakať, posadíme 
pred pozlátený palác pelargónie," 
povedal Pavol. 
Potom princezná Petra, princ Pavol 
pospolu posadili prenádherné 
pelargónie, pivónie, púpavy pozdĺž 
prasličkového pralesa, pričom prežili 
plnohodnotné partnerstvo. 
 
                                       
 

 
 
 
 

 
 
 
       
 
 
 
 

 Čo dokážeme 

  

 
 

 

 

Doplňovačka.... 
1. Vták začínajúci na S                                  
2. Náš rodič začínajúci na T      
3. Slová ktoré sa rýmujú sú R     
4. Mužské meno na O     
5. Zviera, ktoré robí BZZZZ......začína na M  
 
Prečítaj si doplnené  začiatočné písmená.  Čo ti vzniklo.....?? 
Doplň do doplňovačky slovo, ktoré si vylúštil/a. A máš tu ponaučenie. 
S...........si musíme chrániť! S........vyrábajú kyslík. 
                                                                                                                      Tina 

 
 
Učiteľka sa pýta žiaka: 
- Koľko rokov má dnes človek, ktorý sa 
narodil v roku 1964? 
- Muž či žena? 
 
Móricko pribehne na čerpaciu stanicu 
a hovorí: 
"Ujo, rýchlo nám dajte 10 litrov 
benzínu!" "A načo vám bude?" 
"Horí nám škola." 

Učiteľka v škole hovorí žiakom:           
- Utvorte vetu so slovom Yeti.  
 Marienka:  
- Yeti je veľký snežný muž.  
Janko:  
- Yeti žije v horách.  
Móric:  
- Yeti zima? 

         
Nový školský poriadok 
 

1. Do školy chodíme preto, aby sme si odpočinuli. 
2. Do školy chodíme vtedy,  kedy sa nám chce. 
3. Ak vstúpi do triedy riaditeľ alebo iná osoba, pozdravíme ľahkým kývnutím hlavy 

a zložíme si nohy z lavice. 
4. Z triedy odchádzame ľubovolne. 
5. Pri vyučovaní ležíme na lavici, ak náhodou nehráme karty. 
6. Ak nie sme spokojní zo známkami, dáme to najavo hlasným výkrikom. 
7. V žiadnom prípade nepískame na prstoch, aby sme nezobudili spiacich 

spolužiakov. 
8. Osoby, ktoré stretneme na chodbách pozdravíme hlasným CAO 
9. Zásadne sa neprezúvame. 
10. Ak som podráždený, upozorním predsedu triedy, včas učiteľa, aby ma nedráždili. 
11. Ignorujeme učiteľov, ale nemlátime ich. 
12. Sme úctiví k spolužiakom.                                                 Zdroj Interent 

Zabavme sa 



  

 
 

 

 

 

Piataci nám povedali 
 
Páči sa Vám, že Vás každú hodinu učí iný 
učiteľ ?              
Adam : celkom 
Ráchel : áno 
Dominik : áno 
Zuzka : nie 
Viki : nie 
Marco : áno 
 
Chcete ísť na 8 ročné gymnázium ? 
Adam : nie  
Ráchel : áno 
Dominik : áno 
Zuzka : nie 
Viki : nie 
Marco : áno 
 
Ktorého učiteľa máte najradšej ? 
Adam : p. učiteľ Zatroch 
Ráchel : p. učiteľka Uhlířová a p. učiteľka 
Gérecová 
Dominik : p. učiteľ Bafia 
Zuzka : p. učiteľ Zatroch 
Viki : p. učiteľka Serbáková 
Marco : p. učiteľka Uhlířová  
 
Ktorý učiteľ je k Vám najprísnejší : 
Adam : p. učiteľ Ružiak a p. učiteľka Kilíková 
Zuzka : p. učiteľ Zatroch 
Viki : p. učiteľka Valašteková 
 
Ktorú hodinu máš najradšej? 
Adam : telesná výchova, informatika 
Ráchel : telesná výchova, matematika 
Dominik : matematika, občianská náuka 
Zuzka : matematika 
Viki : telesná výchova 
Marco : informatika 
 

    

 
   Názory našich prváčikov 

 
Páči sa ti v škole? 
Simonka: Je tu so mnou sesternica, páči 
sa nám tu. 
Dominika: Páči sa mi ako sa učíme. 
Erika: Najviac sa mi páči hudobná. 
Nikolka: Je tu pekne. 
 
Aká je vaša pani učiteľka? 
Dominika: Je dobrá ale nám dáva veľa 
domácich úloh. 
Erika: Milá  
Nikolka: Je dobrá. 
 
Kto nepočúva pani učitľku? 
Odpovedali takto: Nika, Mirko, Marek, 
Sára 
 

    Kde sa ti páči viac v škole alebo v škôlke? 
Simonka: V škôlke 
Dominika: V škole 
Erika: V škole 
Nikolka: V škole 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
      

 
 

 

Pýtali sme sa 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Oznamy 

12.10          Výchovný koncert 
 
13.10           Európsky deň rodičov a škôl –  
                    pomoc  parlamentu   14:00 hod.    
                    začiatok. 
12.10            Ovocníčkovia I. stupeň 
                    Zdravé raňajky s úsmevom II.    
                    stupeň – každá trieda  vyšle 2.  
                    členné družstvo 
 
26.10.          Tekvicové strašidlá – doniesť  
                    tekvice 
 
27. 10.         Prijímanie prvákov do cechu –  
                    pomoc parlamentu pri výzdobe  
                    jedálne IX. roč. 
 
30.10.          Súťaž o najkrajšieho šarkana 
 



  

 
 

 
 

 

 
Redakčná rada - predstavenie 

 
 

Sme členky krúžku mladý 
reportér, ktorý vedie pani učiteľka 
Šimková. Okrem rôznych zaujímavých 
činností ako je moderovanie, príprava 
relácií do školského rozhlasu, fotenie, 
úprava fotografií, filmovanie, 
vytváranie vlastných filmov a pod., 
sme sa rozhodli vydávať školský 
časopis. Nikdy sme to nerobili, robíme 
to tak, ako sa hovorí na kolene. 
 
 

 
Preto vyzývame všetkých, ktorí by 
nám nejakým spôsobom chceli 
pomôcť, príďte medzi nás a pomôžte 
nám, či dobrým nápadom, alebo 
napísaním nejakého článku, či 
poradením, čo do ktorého čísla dať. 
Ak sa hanbíte, nemáte čas ale ste 
ochotní prispievať, pošlite nám svoje 
nápady emailom na adresu  
casopishviere @ gmail.com 
Už vopred Vám ďakujeme. A kto sme 
my? 

 

 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zatiaľ sme zodpovedné všetky za všetko. Čoskoro sa to však zmení a rozdelíme si 
funkcie. Tak nabudúce dovidenia, vlastne dočítania. A nezabudnite nám napísať 
ako sa Vám páči časopis, posielať články  a nové nápady. Už teraz odvážlivcom 
ďakujeme. Redakčná rada.  

   Dada 

  Barča 

Daniela 
 
 Romča 

Tinka 
Gabča 

Majka 

Evča  

Redakčná rada 


