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„Na lekára nemyslí, kto je veselej mysli.“ /slovenské príslovie/ 

(Úvaha)  

 Táto téma sa mi páči, lebo v jej názve cítiť optimizmus.  

  Vie sa, že psychika lieči alebo ubíja. Ten istý problém je pre zamračeného 

pesimistu veľká prekážka, ale optimista daný problém vidí ako výzvu ísť vpred 

a usmiať sa. Človek veselej mysle nevyrába problém, má viac času pre seba i pre 

okolie, vie prekonávať náročnejšie úlohy a verí si.  

 Nie nadarmo sa hovorí: „S úsmevom na tvári, všetko sa podarí.“ V každom 

zle, čo sa mi podarí, musím hľadať pozitívum a poučiť sa. Keď idem po ulici, snažím 

sa rozdávať radosť tak, že sa usmejem. Lebo si myslím, že aj malý úsmev vie 

rozžiariť deň. Negatívni ľudia škodia sebe i svojim blízkym. Som realista so štipkou 

pesimizmu, ale niektoré situácie by som chcel riešiť ako optimista. 

    Mám rád, keď si viem nájsť dôvod na úsmev, napríklad tešiť sa z toho, že 

žijem. Úsmev je korením života a ja obľubujem pikantné jedlá. 

         Norbert Király, 9.A 

 

 

                          „Kde Boh hospodári, tam sa dobre darí.“ /slovenské príslovie/ 

     (Úvaha) 

               Čo to vlastne znamená, že ,,sa dobre darí’’? Je to azda o 

bohatstve materiálnom či o bohatstve ducha? Toto staré príslovie ma zaujalo, preto 

sa ho tu pokúsim rozobrať a popremýšľať o jeho význame aj pre súčasného človeka.   

     V mnohých rodinách ešte dodnes visí na stene obraz s touto vetou. V súvislosti 

s ním mi napadá ešte jedno: ,,Márne naše namáhanie, kde niet Božie požehnanie.“  

Myslím si, že to nie sú len príslovia, ale hlboká pravda overená stáročiami. Ľudia si 

uvedomovali viac ako v dnešnej dobe, že dariť sa im bude len vtedy, ak v ich 

rozhodnutiach, v ich plánoch, vo všetkom, čo podniknú, nezabudnú na Boha, na jeho 

múdre ,,desatoro.” Vedieť sa podeliť aj s málom, čo nám On požehná, 

s chudobnejšími, čestne pracovať, nekradnúť, vedieť ďakovať, byť vďačný za všetko, 



začínať i končiť deň  modlitbou – to všetko prináša nielen hmotné bohatstvo, ale 

hlavne bohatstvo ducha. Keď sa človek nespolieha len na svoj rozum, ale prijíma od 

Boha jeho vôľu, to prináša najväčšie bohatstvo, a to pokoj. To dnešná moderná 

technická doba veľmi potrebuje. Aby v našich rodinách vládol pokoj, musí v nich 

hospodáriť Boh. 

     Vidím to aj u nás doma, v našej rodine. Ak sa nespoliehame len na vlastné sily, 

ale prijímame, čo nám dáva Pán, tak nikdy nechýba chlieb na našom stole. Vždy sme 

sa vedeli tešiť aj z mála. To je pravé bohatstvo. Preto som vďačná aj svojim rodičom 

za dar viery. 

         Barbora Jurčišinová, 9.B 

 

 

                       „Kto si mála neváži, mnohého nie je hoden.“ /slovenské príslovie/ 

( Úvaha ) 

   V dnešnej dobe sa veľa ľudí sťažuje. Sťažujú sa na politiku, prácu, životnú 

úroveň... a takto by sme mohli vypisovať donekonečna. Nevážia si nič. Ale prečo je 

to tak? 

   Ľudia sú už raz takí. Chamtiví, tvrdohlaví a sebeckí. Myslím si však, že ak by 

sme začali od seba, ak by sme sa nesťažovali, ale boli by sme vďační za to, čo 

máme, mali by sme sa lepšie. Veď koľko ľudí v Afrike, Ázii a Južnej Amerike nemá 

skoro nič. Oni dostanú len kúsok chleba a ak majú šťastie, tak aj čistú pitnú vodu. 

A sú za to vďační! Vážia si všetko. To, že žijú, že prežili ďalší deň, že nestratili 

rodinu... Ľudia vo vyspelých krajinách by sa mohli zamyslieť nad svojím životom. Mali 

by sme sa zastaviť a aspoň raz za poďakovať Bohu za to, čo máme. A následne by 

sme si to mali vážiť. Mňa už odmalička rodičia učili ďakovať a vážiť si veci okolo 

seba. Aj teraz poznám ľudí, ktorí sa mi poďakujú za každú maličkosť. Mali by sme sa 

od nich učiť. Nesťažovať sa na zničenú prírodu, ak sa nevieme trafiť do koša, 

nežiadať odmeny, ak nič nespravíme a nehovoriť, že ľudia sú zlí, keď sa nevieme ani 

usmiať. 

 Mali by sme sa zamyslieť a položiť si otázku: Kam sa takouto nevďačnosťou 

dostaneme? Odpoveď síce nie je jasná, ale musíme začať od seba. Pretože ten, kto 

si neváži úsmev, nezaslúži si ani lásku. Ten, kto neďakuje za chlieb, nedostane 

koláč. Kto si mála neváži, mnohého naozaj nie je hoden. 

                                             Mária Furmanová, 9.B 



Mikuláš 

Povedzte že nám, Mikuláš, 
kde to svoje vrece  máš? 
Mám ho pri zelenom lesíku. 
V ňom pre Jožka matematiku. 
 
Pre Aničku koláče, 
pre Petríka korbáče, 
pre Zuzanku cukríky, 
pre Janíčka uhlíky. 
 
Pre každého niečo mám, 
podľa zásluh rozdávam. 
Kto bol dobrý? Anjel, vrav! 
Čert, ty buď poslom zlých správ! 
 
Vraj tu nieto detí zlých, 
len a len tých poslušných. 
Veľkú radosť z toho mám, 
aj o rok vám dary dám. 
  
 Ema Rondošová, 4.A 
 

 

Mikuláš 

Mikuláš mal veľkú vieru, 
nemal v srdci čiernu dieru. 
Boh mu v živote pomáhal, 
aby vieru rozdával. 
 
Aj ty maj veľkú vieru 
a určite nebudeš mať v srdci čiernu 
dieru. 
A teraz sa na Mikuláša teším. AJ ty sa 
tešíš? 
Nezabudni, Mikulášovi pomáha Ježiš. 
 
Bez mena 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mikuláš 
 
Mikuláš je dedko starý, 
vie on robiť veľké čary. 
Keď sme dobrí a máme sa radi,  
plné čižmy sladkostí nám vyčarí. 
 
Príď, Mikuláš, príď už k nám, 
darčeky vykúzli nám. 
Rozbaľ rýchlo veľké vrece, 
už sa nám viac čakať nechce. 
 
Kto poslúchal mamku, ocka, 
Mikuláš mu darček podá. 
Dám Ti pusu na líčka, 
pošuškámTi do uška. 
Ponáhľaj sa, už čas letí, 
čakajú Ťa dobré deti. 
 
Ďakujem Ti, Mikuláš,  
za tie krásne dary, 
za tie chvíle s Tebou, 
ktoré sme tu mali. 
 
Karin Čurná, 4.A 

 

 
Mikuláš 
 
Na okno už popadáva  
malá vločka snehová 
a na okno kreslí mráz, 
pekný dedko Mikuláš. 
 
Na deti on zamáva, 
rád sa s nimi zabáva. 
Janko, Paľko, Anička, 
vyštípem vás  na líčka. 
 
Budú pekné červené, 
od mrázika kreslené. 
Hurá, hurá, je tu zas! 
Kto? 
No predsa svätý Mikuláš. 
 
Marianka Stupinská, 4.B 
 

 

 



 

 Stalo sa tradíciou, že každoročne žiaci deviateho ročníka absolvujú dejepisnú 

exkurziu v bývalom koncentračnom tábore v Osvienčime. Terajší deviataci sa jej 

zúčastnili v októbri. Osvienčim (po nemecky Auschwitz ) je poľské štyridsaťtisícové 

okresné mesto v Malopoľskom vojvodstve ležiace pri ústí rieky Soly do Visly. Počas 

druhej svetovej vojny bolo mesto pričlenené k Nemeckej ríši a bol tu vybudovaný 

najprv koncentračný tábor Auschwitz I v areáli bývalých kasární a neskôr na druhej 

strane mesta rozsiahly vyhladzovací tábor Auschwitz II – Birkenau (Brzezinka). 

 

  

Boli sme v Osvienčime na exkurzii... Čo nás tam prekvapilo? 

„Videl som veľa filmov na tému nacizmus, ale je dobré vidieť ľudskú nenávisť aj 
naživo. A hlavne na ňu netreba zabudnúť, ututlať to.“ 
         Norbert, 9.A 

 
„Prekvapila ma krutosť vojakov, ktorí sa správali, ako keby nemali žiadne city. 
Zabíjali aj malé deti a veľmi drastickým spôsobom.“ 
         Klaudia, 9.A 

 
„Necítila som sa dobre, keď sme vošli do prvého baraku. Bol to nechutný pohľad na 
zbierku vlasov, okuliarov, topánok, zubných kefiek, oblečenia zavraždených 
nevinných ľudí.“ 
         Dominika, 9.A 

 
„Bolo dobré vidieť, v akých podmienkach tí otroci žili a ako sa museli trápiť. Väčšina 
z nás si uvedomila, aké máme šťastie, že sme slobodní, máme čo jesť, piť a že nám 
nie je zima.“ 
         Monika, 9.B 

 
„Zarazilo ma, že v tábore bolo až 800 útekov a preto, že to bolo tak dobre strážené, 
sa ich podarilo len 100. Nevedel som, že Židia tam šli s nádejou na nový život 
a pritom išli na smrť.“ 
         Damián, 9.B 

 
„Ľudia tam žili v otrasných podmienkach. Chudoba, špina, hlad – proste des. Ja sa 
sťažujem, že mám málo topánok... Oni mali len jedny, aj tie si museli strážiť, aby si 
ich vzájomne neukradli, lebo vedeli, že už ďalšie nedostanú a s nimi majú šancu 
prežiť dlhšie.“ 
         Zuzana, 9.B 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Po%C4%BEsko
http://sk.wikipedia.org/wiki/Malopo%C4%BEsk%C3%A9_vojvodstvo
http://sk.wikipedia.org/wiki/Visla
http://sk.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_svetov%C3%A1_vojna
http://sk.wikipedia.org/wiki/Koncentra%C4%8Dn%C3%BD_t%C3%A1bor
http://sk.wikipedia.org/wiki/Koncentra%C4%8Dn%C3%BD_t%C3%A1bor_Auschwitz_I
http://sk.wikipedia.org/wiki/Koncentra%C4%8Dn%C3%BD_t%C3%A1bor_Auschwitz-Birkenau


„Väzni  tam spali na betóne s jednou starou dekou v stajniach, ktoré boli určené pre 
kone. Telá im v noci obžierali potkany. Človek si tak trochu uvedomí hodnoty, ktoré 
má a nie, čo by mohol mať, keby...“ 
         Anna, 9.B 

 
„Popravde, najviac ma zaskočil cynizmus človeka – lekára, ktorý podľa výzoru 
a stavby tela väzňa rozhodoval o tom, či bude žiť a pracovať alebo ihneď zomrie 
v plynovej komore. Nikdy nezabudnem na to, čo som videla. Som rada, že žijem 
v dnešnej dobe.“ 
         Daniela, 9.B 

 
„Neľutujem, že som na tejto exkurzii bola, lebo to všetko môžem vyrozprávať svojej 
rodine a mnohým ďalším. Ja som to najprv tiež počula od iných, ale kto neuvidí, 
nezažije, nepochopí!“         

Barbora, 9.B 
 



 

 Na Cirkevnej spojenej škole pôsobí od septembra tohto 
školského roka. Jej aprobácia je anglický jazyk a dejepis. Vyučuje 
nielen  na základnej škole, ale aj na gymnáziu. Je stále dobre 
naladená, upravená a vidno, že móda jej nie je cudzia. K ľuďom sa 
správa tak, ako by sa mali oni správať k nej. Jej  obľúbenou  
speváčkou je Adele, z filmov najviac miluje film Láska cez internet 
a najviac si pochutná na vyprážanom kuracom rezni  so zemiakovou 
kašou a uhorkovým šalátom. 

 

Môžete nám v krátkosti opísať Vaše detstvo? 

Mala som veľmi šťastné detstvo. Dostala som všetko, čo dieťa potrebuje, nechýbalo 

mi nič.  

V koľkých rokoch ste prišli na to, kto nosí deťom vianočné darčeky? 

Mala som asi 7 rokov. 

Stalo sa Vám na Vianoce niekedy niečo, čo Vás dodnes rozosmeje?   

Nespomínam sa na nič výnimočné 

Keby ste mohli cestovať v čase, v ktorom historickom období by ste sa chceli 

ocitnúť a prečo? 

Bolo by to obdobie Veľkej Moravy. 

Na čo by ste sa určite nedali zlákať? 

Určite by som sa nedala zlákať na niečo, čo by mohlo ohroziť môj život. 

Aké krajiny by ste rada spoznali? 

Chorvátsko, Grécko, Bulharsko... 

Keby ste neboli učiteľkou, čím by ste boli?  

Svoje zamestnanie by som nevymenila za žiadne iné, mám veľmi rada svoju prácu, 

vždy som sa chcela stať učiteľkou a som šťastná, že sa mi to splnilo.  

Ak by ste chytili zlatú rybku, ktoré 1 želanie by ste si priali?  

Bolo by to určite zdravie. 

       Ďakujeme za rozhovor 

       Monika Kvaková a Mária Furmanová, 9.B 

 



 

  

Keďže sa blíži čas Vianoc, pýtali sme sa našich učiteľov, ako ho 

prežívajú oni. 

1. Čo si tohto roku prajete dostať pod stromček od Ježiška?  

- väčšina odpovedala- zdravie, pokoj, lásku 

- ale boli aj odpovede, ktoré nás milo prekvapili – sneh, trpezlivosť, 

kozmetika a samozrejme nesmú chýbať ponožky darované s láskou   

 

2. Dodržiavate na Vianoce nejaké tradičné zvyky? 

Na túto otázku sme dostali jednoznačnú odpoveď: ÁNO    

Ktoré? 

- naši učitelia dodržiavajú napríklad – pôst, tradičné jedlá, spievanie kolied, 

polnočnú sv. omšu, darčeky, čítanie sv. písma 

- no aj tie menej zaužívanejšie – krájanie a jedenie cesnaku, umývanie rúk 

vodou s mincami, krájanie jabĺčka, lúskanie orechov, peniaze alebo 

šupinky pod obrus, vyrábanie kolekcií na stromček  

 

3. Ktoré novoročné predsavzatia chystáte na nový rok? 

- Táto otázka rozdelila našich opýtaných presne na polovicu: tá prvá 

polovica odpovedala, že novoročné predsavzatia nedáva 

- Tá druhá nám však dala zaujímavé odpovede – prestať sa stresovať, 

pozerať sa na život pozitívne, byť lepším človekom, snažiť sa tešiť 

z maličkostí, nehádať sa a viac sa usmievať  

Všetkým učiteľom ďakujeme za ich ochotu a čas odpovedať na naše otázky 

a zároveň prajeme všetkým pokojné a požehnané Vianoce.  

 

 

      Mária Furmanová a Monika Kvaková, 9.B 



 

 Gabriela Futová je známa a veľmi obľúbená 
spisovateľka pochádzajúca z Prešova. Napísala veľa kníh pre 
deti a mládež, napríklad Brata musíš poslúchať, Dokonalá 
Klára alebo Poškoláci. Všetky tieto diela sa mi veľmi páčili. 
Autorka spolupracovala so spisovateľom Romanom Bratom 
na knihe Zmätené dvojičky zo slepej uličky. 
 
 Táto kniha ma veľmi zaujala. Hlavnými postavami sú 
dvojičky Rišo a Ria, ktorí navštevujú ôsmy ročník základnej 
školy. Navzájom sa provokujú a hádajú, a predsa sa majú 
veľmi radi. V mnohých situáciách v príbehu som videla vzťah 
mňa a môjho brata. Neraz som sa schuti zasmiala a veľakrát 
som sa vracala k scénam, ktoré ma fascinovali či už svojím 
obsahom alebo myšlienkou.  

 Jedného dňa však nastane medzi dvojičkami skrat. Rišo sa zaľúbi do Riinej 
novej kamarátky Miriam. Ria je veľmi prekvapená a nevie prijať fakt, že jej brat si 
našiel lásku. Dôležitú úlohu tu zohrávajú denníky, do ktorých si dvojičky zapisujú 
svoje myšlienky, pocity a zážitky. V krízových situáciách si súrodenci vymenia svoje 
zápisky, aby si objasnili niektoré veci, ktoré sa ťažko hovoria. Napríklad to, ako Riu 
trápi, že na ňu brat zanevrel kvôli novej známosti. Pochopí ho až vtedy, keď sa sama 
zaľúbi do Adama, bystrého deviataka z vedľajšej triedy a nakrátko prestane vnímať 
svet okolo seba. S láskou však prichádza aj zrada a sklamanie. Kto by čakal, že ju 
najlepšia kamarátka Kika zradí a preberie jej chlapca? Škoda, že ani Adam, ani Kika 
sa už ku koncu knihy nespomínali, to ma trocha mrzelo, ale celkový príbeh to 
maximálne prekrýva, takže táto kniha je do bodky spracovaná výborne. Páčilo sa mi 
na knihe hlavne to, ako spisovatelia poukazujú na udalosti, s ktorými sa bežne 
stretávame v škole, doma alebo v spoločnosti. Zaujala ma aj spolupráca autora a 
autorky, kde si obaja mohli vymieňať myšlienky a vložiť do knihy svoje úsilie. Je to 
úžasná kniha, ktorú určite odporúčam ostatným prečítať.  Bez nejakých pochybností 
by som ju zaradila medzi najobľúbenejšie diela. 
 
  

 
 
 Súčasná slovenská spisovateľka Martina Solčanská začala 
vydávať knihy v roku 2006. Debutovala dielom Aprílové dievča. 
Svoju tvorbu rozšírila dielami Očistec bláznov, Počkám tu na teba 
a Hazard. Príbeh Aprílové dievča začala písať ešte ako 
stredoškoláčka, no vydala ho až po 10-tich rokoch. Očistec 
bláznov je voľným pokračovaním príbehu. 
 
 Je rok 1992. Mladá zasnívaná štrnásťročná Bibiána sa po 
ôsmich rokoch na základnej škole rozhodne nastúpiť na strednú 
chemickú školu. Jej život je celkom obyčajný. Býva vo veľkom 
dvojdome so svojím bratom Tomášom, rodičmi, troma 
sesternicami Dankou, Mončou a Želou, ujom a tetou.  
Jedného letného dňa sa Bibiána vyberie so sesternicami na 



zmrzlinu. Práve keď si vychutnáva čokoládovú chuť zmrzliny, vrazí do nej chlapec s 
prekrásnymi modrými očami, hustými čiernymi vlasmi a s úsmevom na jeden kútik. 
Práve vtedy sa Biba prvýkrát zamiluje.  
 A kto vlastne je ten pán dokonalý? Predsa rozmaznaný bratislavský chalan 
Andrej, ktorého nič nebaví a neučí sa. Kto by predsa školu bral vážne, ak by mal 
ocka politika, ktorý zaňho všetko vyžehlí? Za takého ho považuje jeho okolie. No 
Biba v ňom vidí niekoho iného. Láskychtivého milého chlapca s rozumom vedca. 
 
 Tento dievčenský román ma očaril. Autorka úžasne vyštylizovala text, aby 
všetko malo hlavu a pätu. Nemám tejto knihe čo vytknúť. Keď som ju prvýkrát čítala, 
aj som sa pobavila nad Bibinými hláškami, aj som si poplakala kvôli jej trápeniu. 
Koniec ma trocha zaskočilo, keď Andrej z ničoho nič opustil Bibu a odsťahoval sa. 
Mnohí čitatelia môžu ostať prekvapení, no myslím si, že to autorka spravila schválne, 
aby koniec ostal otvorený. Som rada, že je aj pokračovanie knihy, kde sa všetko 
vysvetlí. Knihu odporúčam mladým, pretože je písaná ich rečou a rieši ich 
každodenné problémy, starosti i radosti. 
 

Zuzana Fertaľová, 8.A 

 

Zaujímavosti zo sveta  

Najväčšie kryštály na svete 
 Uprostred Mexickej polopúšte, v pohorí Naica, sa v podzemí nachádza niečo, 

čo vyrazilo dych celému ľudstvu. Obrovská sieť jaskýň Naica plná obrovských, vyše  

2- metrových sádrovcových kryštálov. V roku 2000 bola objavená nová časť jaskyne, 

Jaskyňa Kryštálov (Cueva de los Cristales) v hĺbke asi 300 metrov pod povrchom. 

Táto jaskyňa je plná 11-metrových kryštálov o priemere vyše 1 meter, ktoré sú 

najväčšími na svete. Jaskyňa je prístupná len na štúdium a dokumentárne účely. Vo 

vnútri je teplota neuveriteľných 45-50 stupňov a 100% vlhkosť. Tieto podmienky 

sťažujú možnosti skúmania. Človek za normálnych okolností vydrží v tejto jaskyni len 

zopár minút. Dodnes nie je preskúmaná úplne a skrýva mnohé tajomstvá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Monika Kvaková, 9.B 



 

 

1. Pôvodní obyvatelia Ameriky boli: 

A) Eskimáci 

B) Indiáni 

C) Vikingovia 

D) Američania 

2. Na východe obmýva Ameriku: 

A) Tichý oceán 

B) Hlučný oceán 

C) Indický oceán 

D) Atlantický oceán 

 

3. Najvyšším austrálskym pohorím sú: 

A) Austrálske Alpy 

B) Austrálske Himaláje 

C) Austrálske Karpaty 

D) Madagaskarská vrchovina 

 

4. Medzi ázijské rieky nepatrí: 

A) Mekong 

B) Níl 

C) Brahmaputra 

D) Indus 

5. Najpočetnejším národom na 

Zemi sú: 

A) Japonci 

B) Číňania 

C) Američania 

D) Arabi 

6. Medzi historické mestá Afriky 

nepatrí: 

A) Káhira 

B) Tripolis 

C) Alexandria 

D) Kapské mesto 

7. Najdlhšia rieka Európy je: 

A) Níl 

B) Volga 

C) Dunaj 

D) Váh 

8. Antarktída je: 

A) Dlhodobo neobývaná 

B) Dlhodobo navštevovaná 

C) Turisticky vyhľadávaná 

D) Pokrytá bujnou zeleňou 

9. Najväčší dažďový prales sa 

rozprestiera v: 

A) Indonézii 

B) Afrike 

C) Južnej Amerike 

D) Okolí Košíc 

 

 

Správne odpovede: 

1B, 2D, 3A, 4B, 5B, 6D, 7B, 8A, 9C 

 

 

  Mária Furmanová, 9.B 

Vedomostný test - Geografia 

 



 

NESÚĎ 
 Za posledný rok sa toho v mojom živote zmenilo viac než dosť. Veľa ľudí si 

povie, čo také sa mohlo stať pätnásťročnému dievčaťu? Nechodí do práce, nemá 

deti a naozajstné starosti.. Ale my nikdy nevieme, čo sa deje v živote iného človeka. 

Koľkokrát sme aj my schovávali smútok a slzy za úsmev?  

 Každý si myslí, že len on má naozajstné problémy, že ostatní to majú ľahšie.  

Skúsme sa pozorovať a určite sa prichytíme pri tom, ako súdime iného človeka, 

ktorého možno poznáme len z videnia. 

 Skúsme na sebe pracovať. Nikdy nesúď. Nie si v koži iného človeka.  

          Gréta Birošová, 9.B 

 

 

 Výroky žiakov sú plné nielen humoru, ale aj detskej logiky. Pozorovaním ich 
myšlienok sa môžeme presvedčiť o skostnatenosti svojho vlastného myslenia.  
 

 Veľmi som sa zľakol, keď nám mamička ochorela, lebo som myslel, že otec nám 
bude variť. 

 Zoo je super miesto. Možno tam vidieť aj také zvieratá, ktoré ani neexistujú. 

 Každá ryba vyrába ikry, ruské ryby aj kaviár 

 Čím je človek starší, tým sú jeho zuby drahšie. 

 Švajčiarske kravy využívajú v prvom rade na výrobu čokolády. 

 Životná poistka sú také peniaze, ktoré dostane ten, kto prežije smrť. 

 Adopcia dieťaťa je oveľa lepšia možnosť ako pôrod. Rodičia si sami môžu vybrať 
dieťa a nemusia za každú cenu prijať to, čo práve dostanú. 

 Lekári vravia, že najhoršie sú smrteľné choroby. 

 Keď sa dvaja ľudia zaľúbia do seba a prvýkrát sa pobozkajú, ihneď sa zrútia a ani 
nevstanú aspoň hodinu, ale možno ani dlhšie. 

 Babička je tlstá preto, lebo je plná lásky. 

 Keď sa mi narodil bratček, dali ho do akumulátora. 

 Motýľ je taký hmyz, ktorý patrí do čeľade helikoptérovitých. 

 Nie som pokrstený, ale zaočkovaný som. 



 

 

Sukne, sukne, samé sukne, 

zaplače, kto na ňu kukne. 

Čo je to? 
   

Nevarí sa, nepečie sa, 

každučký deň oblizne sa, 

oblizne sa aj sto razy, 

žalúdok si nepokazí. 

Čo je to? 
   

Bielym kvitne, 

zeleným odvisne, 

červeným odpadne. 

Čo je to? 

    

   Vlasy nemá, hrebeň nosí, 
 ostrôžky má, chodí bosý, 
 ostrôžky má, neštrngá si, 
 miesto toho zaspieva si. 
 Čo je to? 
   

 Nohy má lopaty, 
 zobák má rohatý, 
 vo vode sa mága 
 a hovorí "gá-ga". 
 Čo je to? 
   

 Čo je ťažšie, kilo peria alebo 
 kilo železa? 
 

 Je to ťažké a nič to neváži. Čo 
 je to?

 

V stajni sú ľudia a kone. Celkom je tu 22 hláv a 72 nôh. Koľko koní a koľko ľudí je v 
stajni? 
(V stajni je 14 koní a 8 ľudí. Výpočet: 14 * 4 + 8 * 2 = 72) 

 
Odpovede: cibuľa, lyžica, jablko, kohút, hus, oboje rovnako, hádanka,  

Zuzana Čepigová, 9.B 
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