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Úvod 
Milí učitelia, žiaci, 

opäť k vám prichádza nové číslo nášho občasníka - Kľúčik. Tento školský rok 2016/2017 vás bude 

sprevádzať milý nosorožec Bucky, ktorý vám na každej strane prinesie novinky zo života našej 

školy i niečo na pobavenie. Dozviete sa nové, vtipné zaujímavosti a niečo nové sa možno priučíte. 

Rovnako si pripomenieme zopár zážitkov, naše súťaže, aktivity za prvý polrok. Dúfame, že sa vám 

bude náš časopis páčiť a prajeme vám príjemné čítanie. 

 

Časopis pre vás vypracovali: Lukáš Dobiš a Andrej Kultan (1.ročník), Martin Kurucz, Jaroslav 

Dobiš a Lukáš Kossuth (2.ročník), Beáta Kultanová, Petra Alexandra Šimičáková a Pavol Rendko 

(3.ročník), Lea Hrmová a Emma Hrušková (4.ročník), Martin Kovalčík a Timotej Odlevák 

(5.ročník), Martin Veselovský a Tomáš Kossuth (6.ročník), Ema Kánová, Petra Uramová a Nikola 

Jambrichová (7.ročník), Rastislav Červeň, Richard Mlynček, Andrej Gajdoš (8. ročník), Alžbeta 

Mlynčeková a Ivana Callová (9.ročník) a pani učiteľka Kovalčíková. ☺ 

Grafická úprava: Ivana Callová  

Zodpovedná redaktorka: Alžbeta Mlynčeková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Historické okienko - O našej škole 

Prvými ľuďmi snažiacimi sa o vznik cirkevnej školy boli v roku 1991 manželia Ing. Anna 

Hajzuková a Ing. Ľudovít Hajzuk spolu s Mgr. Janou Šimanskou a  prof. Antonom Tyrolom. Podľa 

dohody s rodičmi hľadali nové priestory pre školu. Evanjelická cirkev ponúkla svoju budovu, 

bývalý sirotinec, vedľa ktorej bola rozostavaná materská škola. Budova sirotinca bola opravená a 

na návrh generálneho biskupa evanjelickej cirkvi sa pôvodný zámer, zriadiť spoločnú evanjelickú 

a katolícku školu, zmenil a vznikli dve oddelené školy: ZŠ Apoštola Pavla a Evanjelická škola, 

ktorých história sa začala písať 1.9. 1992.  

V prvom školskom roku 1992/93 navštevovalo školu 81 žiakov ročníkov 1.- 4. Pedagogický 

kolektív tvorili: riaditeľka školy, 4 učiteľky ročníkov 1.- 4.  a 2 vychovávateľky školskej družiny. V 

priebehu dvoch rokov bola dostavaná časť novej budovy, a tak sa sídlo školy presťahovalo do 

týchto priestorov. Každoročne pribudol jeden ročník a rovnako s ním rástol počet žiakov aj 

pedagogických pracovníkov.  

Dnes má naša škola už 25 rokov a stále sa rozvíja. V tomto školskom roku ju navštevuje 

162 žiakov v ročníkoch 1.-9. Pedagogický kolektív tvorí 12 učiteliek, 2 vychovávateľky (z toho 1 je 

zároveň aj katechétkou). Jednými z prvých ľudí, ktorí na našej škole pôsobili takmer od jej 

založenia, sú Mgr. Ing. Zuzana Uramová, Mgr. Iveta Nádašdyová a Mgr. Adriana Chrapčiaková.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn: Mgr. Martina Tyrolová Brezinová je mimochodom neter zakladateľa našej školy ☺ 

 

 



Rok plný aktivít 
Tento školský rok si na našej škole spestrujeme zaujímavými aktivitami. To nie 

je žiadna novinka, lebo každý školský rok prináša niečo dobrodružné, pútavé 

a prekvapivé. Tentokrát budeme mať okrem aktivít, súťaží, exkurzií aj celoročnú 

súťaž, zloženú zo všetkých týchto aktivít. Nazvali sme ju „Rok plný aktivít“, do ktorých 

sa zapájame nielen ako diváci, či súťažiaci, ale podieľame sa aj na ich tvorbe, 

organizácii a hodnotení. Keďže sme začali v októbri a do konca školského roka máme 

ešte deväť mesiacov, vychádza to tak, že každá trieda sa bude podieľať na 

spomínaných aktivitách jeden celý mesiac. Začneme od najstarších spolužiakov -  

deviatakov, ktorí budú mať na starosti mesiac október. 

V prvom polroku sme sa už v rámci týchto aktivít veľa naučili o význame 

mlieka, ovocia, medu či aktívneho pohybu pre naše zdravie. Absolvovali sme exkurzie 

po múzeách, galériách a iných zaujímavých miestach nielen na Slovensku, ale 

i v Rakúsku. Sklamaní neostali ani tí, ktorí majú radi zvieratá a s vašou pomocou ich 

podporili charitatívnou zbierkou. Poslednými veľmi vydarenými akciami v tomto 

polroku boli Deň misií a Deň v maskách. Niektoré akcie sú bodované, iné nie.    

V druhom polroku sa zabavíme pri hrách v snehu, na karnevale, pri tancovaní, 

na lyžiarskom výcviku či pri pobyte v škole v prírode. Naučíme sa šetrne a účelne 

narábať s financiami. Oslávime spolu Deň rodiny a nezabudneme ani na našu dušu 

a budeme sa jej venovať nielen v advente a v pôstnom období. 

 

Bodovanie tried je zatiaľ nasledovné:  

 
 

Deň mlieka 
v školách 

Medové 
raňajky 

Deň misií 
Deň v 

maskách 

   

Spolu 

 

1. 31 7 11 7   56 

2. 37 10 9 9   65 

3. 24 10 14 6   54 

4. 22 7 16 9   54 

5. 36 5 9 4   54 

6. 8 10 12 7   37 

7. 20 5 11 6   42 

8. 29 10 10 7   56 

9. 18 7 15 6   46 

V tejto tabuľke je len bodovanie súťaží, ktoré doteraz prebehli. Nájdete ju aj na 

nástenke pri zborovni spolu s upútavkami na ďalšie aktuálne súťaže a aktivity.             

V nasledujúcej tabuľke je prehľad všetkých aktivít v tomto školskom roku. 

Mesiac Zameranie Trieda, tr. uč.  Aktivita 

September Vraciame sa do lavíc 1.- 9. Hore Váhom, dolu Váhom  
Veľká prestávka s mliečnou desiatou 

Október Učíme sa zážitkovo 9.  Návšteva kláštora šk. sestier v Okoličnom 



 

 

Lešťanová Charitatívna zbierka pre útulok 
Misijná nedeľa 
Podujatie školskej knižnice 
Detský čin pomoci – celoslovenský projekt eRka 
„Staňme sa šampiónmi lásky“ 
Geograficko-poznávacia exkurzia 

November Žijeme zdravo 8.  
Nádašdyová 

Jesenné hody 
Sviečka za nenarodené deti 
Týždeň boja proti drogám + sv. deň bez fajčenia 
Detský čin roka – detská porota dobrých skutkov 
Medové raňajky 

December Čakanie svetla 7.  
Kultanová 

Mikuláš v škole 
Vianočný charitatívny jarmok 
Vianočná koleda – Dobrá novina 
Duchovná obnova žiakov 
Duchovná obnova učiteľov 
Príprava na príchod Svetla pri adventnom venci 

Január Cudzinec ako priateľ 6.  
Jurisová 

Deviatnik k sv. Jánovi Boscovi 
Čo vieme o misiách 
Hry v snehu 

Február Čas masiek a zábavy 5. 
Tyrolová 

Karneval 
Surfujeme bezpečne 

Marec Ticho v duši 4.  
Kovalčíková 

Obdarujme ženy z lásky 
Biela stužka 
Tehlička pre Afriku 
Krížová cesta vo farskom kostole 
Krížová cesta v prírode s púťou 
Duchovná obnova žiakov 
Duchovná obnova učiteľov 

Apríl Milujeme našu Zem 3.  
Halahijová 

Čitateľský maratón 
Žijeme zdravo, prežijeme hravo 
Vyčistíme si Slovensko 
Tancom k dobrej nálade 
Deň otvorených dverí – zápis budúcich prváčikov 
Cesta svetla v prírode 

Máj Športové srdce 2. 
Mihalovičová 

Beseda s dobrovoľníkmi 
Bezpečne na dopravnom ihrisku 
Pohybom k zdraviu 
Vypni telku zapni seba – aktívne vo voľnom čase 
Svetový deň rodiny 
Deň finančnej gramotnosti 
„Bežme za Ježišom nasledujúc Máriu“ – litánie 
loretánske 

Jún Deti deťom 1.  
Miklošková 

Deň detí 
Beh olympijského dňa 
Rozlúčka s deviatakmi 
„Buďme deťmi Ježišovho srdca“ – Litánie k srdcu 
Ježišovmu 



Akcie, ktoré prebehli v minulom kalendárnom roku: 

Deň mlieka -3.10.16 
 

 

     

 

Milión detí sa modlí ruženec -18.10.16 

 

Návšteva útulku - 20.10.16 

 

 

Exkurzia Rakúsko - 20.-21.10.16  

 

Medzinárodný deň školských knižníc- 24.10.16 

Divadlo Žilina - 25.10.16 

Deň s jablkom 25.-27.10.16  

 

Adventný misijný jarmok-11.12.16 

Medové raňajky – 18.11.2016 



Naše súťaže 
2016/2017 

Vedomostné súťaže 

-Anglická olympiáda: Peter Ševčík 1.miesto 

                                       Dorota Smiešková 2.miesto 

                                       Simona Štefanicová 3. miesto 

Barbora Peniašková 1. miesto 

                                       Barbora Knišová 2. miesto   

                                       Barbora Smiešková 3. miesto 

            -Olympiáda v SJL a LIT (obvod. kolo): Barbora Knišová 

            -Pytagoriáda ŠK: úspešní riešitelia: 

    Martin Kovalčík  

                                          Timea Tkáčová       

                                          Katarína Rypáková 

                                          Tomáš Kossuth 

                                          Peter Ševčík 

                                          Marek Baláž 

                                          Ema Kánová 

                                          Radoslav Mlynček 

                                          Matej Nemergút 

                                          Petra Uramová 

                                          Dorota Smiešková 

                                          Naďa Vargončíková 

                                          Lea Hrmová 

                                          Paulína Rúfusová 

                                          Emma Hrušková 

                                          Andrea Červeňová  

   Karolína Kögelová 
                                          Beata Kultanová 

                                          Patrícia Hýrošová 

 

Biblická olympiáda ŠK:  Martin Kovalčík – 3. miesto 

    Katarína Rypáková – 4. miesto 

    Ema Kogelová – 1. miesto 

       Alžbeta Mlynčeková – 2. miesto 

 

Geografická olympiáda OK:  Blaščíková, Kovalčík, Rypáková, 

 Kossuth, Hrmo, Rypák, Stromko, Knišová 

 

Matematická olympiáda OK–Štefanicová 

  Kovalčík 

 

 

https://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwj0p7ua3bfRAhXHOlAKHfuJABMQFggpMAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.preskoly.sk%2Fautor%2Fandrea-kogelova%2F20045%2F&usg=AFQjCNG7MJwOeIU3pJgmKnSyNOlffGgaOA&cad=rja


 

Umelecké súťaže   
Šaliansky Maťko ŠK: Paulína Rúfusová 1.miesto (obvodné kolo 1.miesto) 

Beata Kultanová 1.miesto 

Júlia Bellušová 2.miesto 

                                       Sabina Szuperáková 2.miesto  

 Lea Hrmová 3.miesto 

                       Radka Timurová 3.miesto 

                                    Jakub Šimičák 3.miesto 

    Martin Veselovský 1. miesto  (obvodné kolo 3.miesto) 

Športové súťaže 
Cezpoľný beh žiakov ZŠ: žiaci 7.ročník- 9.ročník 

Mestská športová olympiáda: ATLETIKA -žiaci 3.ročník- 8.ročník 

  Richard Mlynček  - 2.miesto skok do diaľky 

 

Mini Futbal: 3. miesto 

               Erik Benikovský 

                  Kristián Čulaga 

                 Jakub Dyrčík 

                  Peter Húlek 

                  Martin Chebeň 

                  Marek Rázga                  
                  Matúš Matia 

                  Michal Rypák 

                  Andrej Gajdoš 

                         Richard Gregor 

 

 O pohár riaditeľky školy- halový turnaj všestrannosti: 3. miesto dievčatá ako tím 

Lea Hrmová 

                                                                Anna Rypáková (3. miesto dievčatá) 

                                                                Emma Hrušková 

                          Radka Timurová 

     Barbora Tomašáková 

 

Školské majstrovstvá v zrýchlenom šachu:  Tomáš Kossuth 6.miesto 

                                                                            Lukáš  Kossuth 

                                                                            Filip Szuperák 

Florbal žiakov ZŠ: žiaci 7.-9. ročníka 

 

Bedminton: žiačky 7.-9. ročníka 

 

Bedminton: žiaci 6.-7. ročníka 

 

Stolný tenis: žiaci 6.-9. ročníka  

 

Vianočné preteky v plávaní:  žiaci 3.-8. ročníka  

Markus Karim 3. miesto 50- motýlik 

Viktória Matyusová 1.miesto 50- prsia 

 

 

 



 

Krúžky 

V tomto školskom roku aktívne prebieha aj krúžková činnosť: 

 

 

 

:  

 

 

 

 

 

 

Názov Vedúci krúžku Roč. Termín  

Čitateľsko- poznávací 
krúžok 
 

Mgr.  G. Mihalovičová 1.-4. Pondelok  14:35- 15:00  

Spevácky krúžok Mgr. J.  Miklošková 1.-9. Pondelok  14:00-15:00  

Turistický krúžok Mgr. M. Halahijová  
1.-9. 

Raz mesačne  

Detská rada 
 

PaedDr. K . Kovalčíková 1.-9. Utorok  14:00-15:30  

Loptové hry 
 

PaedDr. K. Kovalčíková 5.-9. Streda  14:45-16:00  

Anglická konverzácia Mgr. M. Tyrolová 
 

5.-9. Utorok  13:30-15:00  

Prírodovedný krúžok 
 

Mgr. T. Jurisová 5.-9. Štvrok  13:30-15:00  

Cvičenia z matematiky 
 

Mgr. J. Kultanová 5.-8. Štvrtok   7:05-7:50  

Doučovanie zo SJL 
 

Mgr. I. Nadašdyová 9. Štvrtok  a  Piatok 7:00   

Nebojím sa monitoru 
 

RNDr. D. Lešťanová 9. Streda   7:00- 7:50  

Biblický krúžok 
 

Mgr. Ing. Z. Uramová 1.-9. Streda  14:00-15:30  

Správne gazdinky 
 
Miništrantský krúžok                          

PaedDr. R. Kiselová 
 
Mgr. Michal Holík 

4.-9. 
 
1.-9. 

Štvrtok  13:00-15:45 
 
Piatok 13:00-14:30 

 



INTERVIEW S PANI UČITEĽKOU  

MGR. MICHAELOU HALAHIJOVOU 

1.Odkedy ste chceli byť pani učiteľkou? Byť učiteľkou bol Váš detský sen? 
Ako dieťa som sa síce hrala na školu a pani učiteľku, ale v 9. ročníku na ZŠ pri 
výbere môjho povolania som naozaj nevedela, čo chcem v budúcnosti robiť. No, 
mala som dobré známky, tak som išla študovať na strednú ekonomickú školu. 
 
2.Podľa čoho ste sa rozhodovali pri voľbe svojho povolania? 
Už počas strednej školy som pracovala s deťmi –„ stretká,“ tábory..., to ma bavilo a tak som sa 
počas strednej školy rozhodla, kam budem smerovať.  
 
3.Akú vysokú školu ste vyštudovali? 
Predškolskú a elementárnu pedagogiku a učiteľstvo pre primárne vzdelávanie. 

4. Učili ste aj niekde inde ako na našej škole? 
Nie. ☺ 

5. Ste spokojná so svojou triedou? 
So svojou triedou som spokojná, lebo sú tu šikovní a milí žiaci, aj keď niektorí by sa mohli ešte 
trošku zlepšiť v učení i v správaní, ale mám ich veľmi rada.  

6.Kde ste sa narodili a prežili detstvo? 

Narodila som sa v Liptovskom  Mikuláši, kde som prežila aj svoje detstvo. 

7. Máte nejakého súrodenca? 

Áno, mám mladšieho brata, s ktorým oslavujem meniny v jeden deň. 

8. Aký je Váš najväčší úspech? 

Hmm, to je ťažká otázka. Mojím najväčším uspechom je, že môžem učiť také skvelé deti ako sú 

na tejto škole. :D :P 

 

 
 
 

 

 



Cudzie slová        
 

  Maďarsko 
      Kamzík - terénkoza 
      mucha - serema 

      včela - seremed 

     osa - nem seremed 

   čmeliak - nem seremed turbo 

 

sršeň - nem seremed turbo agresor 

       auto - samochod 

upratovačka - handramyšmata 

     čudák - haraši mu 

      kocúr - mačkoš  

 

Japonsko 

               bomba –samajamadomifuč       

            človek ktorý vynašiel stan -načo chata 

                 ignoruje- ma na haku 

                    krčmár–šidilidi 

                 krčmárka–šidi taki 

  šéf – ja pan 

 

Poľsko 
      smädí ho -ta ho suší 

zima -sa kuri 

blcha – turista košilovy 

                     svokra -baba prebytečna 

    robotník - Šuter ház                   

   cintorín - kemping lehároš 

                      ježko -kaktus pochodowy 

mŕtvy ježko - kaktus pochodowy dopochodowany 

                        pracovník čerpacej stanice - naftaľenko 

spiaci muž– chrapkin 

vodovodný kohútik– čurátko zabudowane 

 

 

 

 

 



HÁDANKY 
 

Vieš prečo si slon maľuje nechty??? 

 Aby sa mohol skryť v lentilkách.... 

A videla si už slona v lentilkách?? Nie??....No vidíš ako sa skryl. 

 

Vieš aká je maximálna obezita?  

 Keď  spadneš zo všetkých strán postele naraz.           

 

Čo je maximálna slušnosť?  

Keď vodič autobusu uvoľní starenke miesto. 

 

Čo je to maximálna tučnota? 

 Ak sa ťa mucha snaží obletieť a v polovici skape. 

 

Čo je najlepší štvornohý priateľ človeka? 

Posteľ... 

 

Viete kto je najpresnejším strelcom ??? 

 Šľak – trafí vás aj za rohom... 

 

Čo je to maximálna hmla??  

Keď sedí policajt na semafore a vykrikuje farby. 

 

Vieš koľko Záhorákov nesie skriňu? 

Traja , lebo dvaja ju nesú a tretí poháňa. 

 

 



Vtipy 
Babka v električke: 

- Pane, prečo toľko ľudí naraz vystupuje, už je     

konečná?  

- Nie, babka, iba prišiel revízor. 

 

Na hodine slohu majú piataci výstižne opísať, ako by sa zachovali v nebezpečnej 

situácii. Učiteľka núti aj Miša: 

„No tak, Mišo, čo by si robil, keby som spadla zo stromu?“ 

 „Smial by som sa.“ 

 

Príde kapitán Titaniku k námorníkom a hovorí im: 

"Mám pre vás dve správy, jednu zlú a druhú dobrú, ktorú  

chcete počuť ako prvú?"   

"Tú dobrú."    

,,Dostaneme 11 Oskarov!" 

 
Janko príde do kuchyne za mamičkou,  

ktorá práve vypráža rybu. 

- Mami, horí nám stromček! 

- Miláčik, nehovorí sa, že stromček horí, ale pekne svieti. 

Janko sa vráti do obývačky a kričí: 

- Mami, ale už svieti celá obývačka! 

 

 

 



VTIPY - CHUCK NORRIS 

 

-Chuck Norris sa vie hrať na mŕtveho aj 100 rokov. 
 
-Chuck Norris raz počas vojny zostrelil nemecké bojové lietadlo tak, že naň zamieril prstom a 
povedal: "Bang!" 
 
-Chuck Norris nesúťaží na olympiáde o medaily, ale medaily súťažia o Chucka Norrisa. 
 
-Zem sa otáča, pretože jej to Chuck Norris dovolil. 
 
- Otec Chucka Norrisa chcel byť od malička ako jeho syn. 
 
-Chuck Norris musel prestať prať bielizeň v oceáne. Tsunami zabíjalo. 
 
-Nikdy sa nepozeraj Chuckovi Norrisovi na zuby, lebo ti odkusne oči! 
 
-Chuck Norris dokaže dať skôr gól, než rozhodca zapíska na začiatok hry. 
 
- Chuck Norris zabil mŕtve more.  
 
- Chuck Norris urobil z USB -  USA.  
 
- Chuck Norris vie rýchlejšie sedieť ako ty behať.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-chuckovi-norrisovi/vtip-3922/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-chuckovi-norrisovi/vtip-3907/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-chuckovi-norrisovi/vtip-3907/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-chuckovi-norrisovi/vtip-3898/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-chuckovi-norrisovi/vtip-3885/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-chuckovi-norrisovi/vtip-3883/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-chuckovi-norrisovi/vtip-3882/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-chuckovi-norrisovi/vtip-3875/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-chuckovi-norrisovi/vtip-3873/
http://vtipy.vychytane.sk/p/6285/tehotna-blondinka-pred-zrkadlom.html


Vedeli ste... 
... že je nemožné dotknúť sa jazykom vlastného lakťa?  

... že keď sa vám silno kýchne, môžete si zlomiť rebrá?  

... že keď sa pokúšate potlačiť kýchnutie, môžu vám žilky v hlave 

a v krku prasknúť a môžete zomrieť?  

... že prasatá sú telesne stavané tak, že nemôžu pozerať smerom 

na oblohu?  

... že 50% svetového obyvateľstva ešte nikdy netelefonovalo, ani 

nebolo volané telefónom?  

... že potkany a kone nie sú schopné zvracať?  

... že keď máte nasadené slúchadlá počas jednej hodiny, zvýši sa 

vám počet baktérií v uchu o 700%?  

... že zapaľovač bol vynájdený predtým, ako boli vynájdené 

zápalky?  

... že kvákanie kačky nevyvoláva ozvenu a nikto nevie prečo?  

... že na svete je 23% škôd na kopírkach spôsobených tým, že 

ľudia na nich sedia a snažia sa okopírovať vlastné zadky?  

...že 80% špiny, ktorú nachádzame doma, pochádza z topánok? 

...že termity sa cez drevo prehryzú dvakrát rýchlejšie, ak im pri 

tom hrá roková hudba? 

...že hurikán vydá za 10 minút svojho vyčíňania viac energie než 

všetky atómové bomby na svete dohromady? 

...že žily a cievy človeka sú dlhé asi 100 000 km?  

... že 75% všetkých ľudí, ktorí toto čítajú, sa bude pokúšať olízať 

si vlastný lakeť?  

 
 



VÝROKY NAŠICH ŽIAKOV POVEDANÉ NA HODINE, RESP. 

HLODY Z PÍSOMIEK  

 

 

 

8.roč Čím je charakteristická jarná rovnodennosť? Všetko kvitne.  

1.roč Môj tatko kýcha ako slon!  

4.roč Čím je známa Banská Štiavnica? Je to tam hore kopcom. 

5.roč Lesné etáže: Koreňová vrstva. Čo tam patrí?  

P. uč.: Pôdne batérie. A následne otázka žiaka: Plodné batérie? 

1.roč Súťaž po telesnej výchove kto bude skôr prezlečený:  Učka alebo žiaci? 

Dofrčala som medzi dvere prezlečená, deti pozobliekané a L. Labuzík:    

           ,,Do riti, ja som to vravel!“  

1.roč P. uč.: Odkiaľ si mala lepidlo? 

Odpoveď: Teta z ingliš mi požičala vaše. 

5.roč Viete, čo je valčík? Nie, iba Kovalčík.  

 2.roč RMK - Za koľko dní stvoril Boh svet?        - Za 6 dní. 

           - A čo robil siedmy deň?             - Relaxoval! 

9.roč Bolí ma mozog... 

4.roč Smial sa mi za chrbtom do očí. 

3.roč Načo sú nám vybrané slová? Na to aby nás Ľudovít Štúr poplietol.   

4.roč Učiteľka sa pýta žiakov: Z čoho je vyrobený glóbus?  

       Žiak: Z kovu. 

3.roč P. uč.: Kde je Paťa  M.?  

                Žiaci: Išla na jazykovú konzerváciu... 

     3.roč  P. uč.: Čo je svetelný lúč?    

                Žiak: Je príjemná žiara ktorá šíri svetlo. 

     ŠKD:  Už máš aj nejaké úspechy, keď chodíš na šach dva roky?  

     Vyhral som predposledné miesto na medzinárodnom šachovom turnaji! 



3.roč  RMK: Daj milosti našim kňazom nech sa utnú na teba... 

1.roč  Povedz celý názov našej školy: ZŠ Apoštola Pavla Korinťanom!  

3.roč VLA:  P. uč.: Zapamätajte si, že slnko vychádza vždy na východe!  

           Paľko: Jáj, tak slnko vychádza v Košiciach? 

V jedálni: P. uč: Paťka choď sa ospravedlniť pani kuchárke že si rozbila pohár. 

                 Paťka: Pani kuchárka prepáčte, ja som tak trochu rozbila pohár. 

5.roč  GEG:  P. uč: Aký význam majú machy pre lesy? 

                      Žiačka: Hrejú zo severu stromy. 

4.roč  PDA: Prečo kozmonaut vo vesmíre lieta? 

                       Aby zistil, aké bude počasie. 

ŠKD    Deti, čo sa vám páči na vašej mame? 

           Že keď napíšem, čo chcem od Ježiška, mamina si to prečíta a Ježiško donesie. 

6.roč  Aj dnes nás príde učiť na RMK tá emigrantka?  

7.roč  ....priviedli ženu, postihnutú pri cudzoložstve.... 

4.roč  Ruženec. Ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.    

                            Ktorého si Panna so sv. Jozefom v chráme porodila. 

3.roč   Pani učiteľka a kedy budete skúšať toho Šialeného Maťka? 

7.roč   Povedzte mi príklady na cudzie slová, kde sa po f píše tvrdé y!     -  Fajn! 

6.roč  Ako nazýva Biblia Ježiša Krista? Čierne uhlie. 

9.roč  Kto je pre mňa Kristus a aký zmysel dáva môjmu životu? 

           Je to frajer, významný pre našu existenciu. 

1.roč  Deti, ktorá z tých dvoch žien je Panna Mária? Tá, ktorá má okolo hlavy   

            Svätokruh.. 

           Kde žili prví ľudia?  V Raji Slovenskom. 

5.roč Upozornenie pýtajúceho  sa spolužiaka: Nemúdry a čítaj! 

6.roč  Čo je sociálna balada?   

            Že to spravil slávny spisovateľ, sociálka na to nedala peniaze. 

8.roč  Ďalekozrakosť je ohnisko, ktoré vidí rozmazane do diaľky...  

           Tupozrakosť: keď oko vidí tupo  

           Ako sa volá významný slovenský vedec? Samuel  Mikotín (správne Mikovíny)      



4.roč  Kto je autorom ľudových piesní ? 

            Ľudovít   Štúr, či nie, počkať. Ten čo napísal hymnu. 

3.roč  Kúpeľné mesto Smradany ... 

6.roč   Napíš zásady dobrých, medziľudských vzťahov: 

            Byť poctivý a nesúdiť podľa tváre. 

1.roč    Ja si nechám  šlabikár 1.časť a budem z neho čítať svojim deťom. 

7.roč    Vymenuj ľudské rasy:  morbídna rasa, zelená rasa... 

4.roč    Čo je mapa ?  Je to veľký papier, na ktorom je vyobrazený  kús  zelene... 

3.roč    Mária Terézia bola poľovníčka a zviedla školskú dochádzku.               

4.roč   Ž.k.: TSV – čelenkový beh... 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANKETA O NAJ UČITEĽA - Zlatý Amos 
 

Konečne sme sa zapojili aj my a do ankety Zlatý Amos sme prihlásili pani učiteľku  

 Mgr. Jaroslavu Kultanovú!  

Príbeh s našou  pani učiteľkou: 

Jedného pekného letného dňa sa dvor našej školy premenil na veľké cyklistické parkovisko. Naša trieda 
sa vybrala na výlet  bicyklami. Na tento deň sme sa všetci veľmi tešili. Hneď ráno sme prišli na školský dvor 
s prilbami na hlavách a s ruksakmi na chrbtoch. Keď sme sa všetci zhromaždili , vypočuli sme si 
bezpečnostné pokyny od našej triednej. Bolo vidno, že jej veľmi záleží na našej bezpečnosti. My sme však 
už boli myšlienkami na ceste a počúvali sme len na pol ucha. Konečne prišiel čas vyraziť. Po jednom sme 
vychádzali zo školskej brány a na ceste sme vytvorili pelotón. Šoféri, ktorí nás videli, boli úplne v šoku. 
Pohľad na toľko mládeže, ktorá dáva prednosť športu pred „čumením“ do monitorov, ich úplne vyviedol z 
rovnováhy. A na čele tohto skvelého športového zoskupenia bola naša triedna. Neohrozene nás previedla 
nástrahami mestskej premávky a po krátkom čase sme prešli blízkymi dedinami a zabočili sme do lesa. 
Tam sme sa schladili v tieni vysokých stromov a obdivovali sme krásy prírody. Naživo to bolo oveľa lepšie 
ako učiť sa biológiu z učebnice. Najzaujímavejšou časťou tohto názorného vyučovania boli otázky, ktoré 
sme mohli klásť našej triednej.  Pretože sme boli v lese pri potoku a nie v triede, potrápili sme ju aj 
otázkami, ktoré celkom nesúviseli s učivom. Napríklad sme vyzvedali, ako sa zoznámila s manželom. V 
príjemnej debate sme zvoľnili tempo a pomaly sme stúpali do kopca. Naša triedna išla tentoraz na konci s 
tými najslabšími a povzbudzovala ich. Konečne sme dorazili do cieľa, ktorým bola obec Závažná Poruba, 
známa ako rodisko básnika Milana Rúfusa. Tu sme prežili príjemné popoludnie plné smiechu, zábavy, 
zmrzliny, vtipov, hier a rozhovorov s našou super triednou. Deň rýchlo ubehol a prišiel čas na návrat 
domov. Sme vďační našej triednej za to, že mala odvahu vziať na bicyklový výlet triedu plnú pubertiakov. 
Sme radi, že nám verila a vedela, že to zvládneme, a že naša disciplína bude lepšia ako počas vyučovania. 
Venovala sa nám celý deň bez prestávky a my sme sa od nej naučili veľa nového. Je to proste super triedna 
a my ju máme veľmi radi. 

 
Pani učiteľka Jarka 
nič neberie len tak zľahka.  
Múdra je, pekná je, 
vždy sa na nás usmeje.  
 
Keď žiak päťku dostane, 
smutná z toho zostane.  
A aj keď nás niečo trápi, 
s jej úsmevom sa všetko stratí. 
 
Vie byť prísna, to je známe, 
aj tak ju však radi máme.  
Zasrandovať sa s ňou dá, 
zmysel pre humor veru má. 
 
Naučí nás všetko smelo, 
svoju práci si plní skvelo. 
V triede nám to veľmi páli,  
hodín s ňou sa nám máli.  
 
A aby nás zabavila,  
výlety nám vybavila.  
Tarzánia, sánkovačka ... 
JE TO PROSTE SKVELÁ UČKA! 
 



Výtvarné práce niektorých našich talentov 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotoalbum (Na záver z každého rožka troška ☺) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


