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Milí čitatelia nášho školského časopisu Zlatník, 

aj v tomto školskom roku  budeme pre Vás pripravovať rôzne príspevky, do 

ktorých zahrnieme akcie, súťaže či úspechy našich žiakov v súťažiach a okrem 

iného si v jednotlivých číslach časopisu budete môcť prečítať aj iné 

zaujímavosti. Budeme vďační aj za Vaše vlastné príspevky. 

Veríme, že sa stanete našimi vernými čitateľmi a budeme radi, ak nám budete 

svoje podnety či rady posielať na našu emailovú adresu :  

casopiszlatnik@gmail.com 

Prijmeme aj Vaše kritické pripomienky a budeme sa snažiť každým číslom zlep-

šovať. Sme mladý tím a robíme sem-tam aj chyby, veď predsa nikto nie je do-

konalý a človek sa učí celý život... 

Na všetkých čitateľov sa teší naša vždy „uchechtaná“ redakčná rada v zložení: 

LENKA ADAMIČKOVÁ (7.ROČ.) – „POHOĎÁK“ 

SOFIA PLASKONISOVÁ (7.ROČ.) – „MÓDNY GURU“ 

ANETA ŠTICAJOVÁ (7.ROČ.) – „SNÍLEK“ 

DÁVID LOBOTKA (6.ROČ.) – „MAJSTER VTIPOV“ 

MONIKA ŠULOVÁ (8.ROČ.) – „TICHÁ MYŠKA“ 

A dozerať na nás tento školský rok bude pani učiteľka PaedDr. Ivana Hlocká – 

že vraj „ŠÉFICA“  

PRAJEME VÁM PRÍJEMNÉ ČÍTANIE! 

 

mailto:casopiszlatnik@gmail.com
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V tejto rubrike Vám milí čitatelia budeme prinášať rôzne akcie našej školy, 

súťaže či úspechy našich žiakov. Pochopiteľne sa nám do časopisu nezmestia 

všetky , takže Vám ponúkneme iba zlomok z nich spolu s fotografiami. 

O všetkých akciách ako aj o dianí  na našej škole sa dozviete na našej 

internetovej stránke:  https://zszlatniky62.edupage.org/ 

 

JESENNÝ DEŇ 

Každoročne sa koná v našej škole „Jesenný deň“, kde si deti spolu so svojimi 

rodičmi vyrezávajú tekvice a vyrábajú jesenné dekorácie z rôznych plodov, kto-

ré nám príroda v tomto ročnom období ponúka. Aj tento školský rok sa akcie v 

septembri zúčastnili žiaci 1.stupňa a 

aj tí najmenší, naši škôlkari. Príjem-

ne strávené popoludnie zakončili 

všetci zúčastnení opekaním špeká-

čikov a popíjaním  teplého čaju.  

Veríme, že sa všetkým akcia páčila 

a poďakovanie za zorganizovanie 

patrí pani učiteľke Mgr. Idunkovej 

a pani vychovávateľke Rédekyovej.                                          

                                                                                                              

 

 

autor: Sofia Plaskonisová 

 

AKTUALITY 

https://zszlatniky62.edupage.org/
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EXKURZIA DO UHROVCA 

Rok 2015 sa nesie v znamení 

osláv 200. výročia narodenia 

Ľudovíta Štúra, kodifikátora 

spisovnej slovenčiny, jazyko-

vedca, spisovateľa, učiteľa, 

novinára, poslanca uhorského 

snemu a nositeľa mnohých 

ďalších zvučných prívlastkov.  

Pri tejto príležitosti sa dňa 

16.10.2015 žiaci druhého stup-

ňa pod pedagogickým dozo-

rom v zložení PaedDr. Ivana 

Hlocká a Mgr. Jana Opálená, vybrali na literárno-dejepisnú exkurziu do rodiska Ľudovíta 

Štúra - Uhrovca. Navštívili sme tu jeho rodný dom, aby  sme na vlastné oči preskúmali pome-

ry, v akých táto veľká osobnosť našich dejín vyrastala. Pani sprievodkyňa nás trpezlivo oboz-

námila s dôležitými medzníkmi jeho pomerne krátkeho života. Dozvedeli sme sa aj, že tento 

dom je aj rodiskom ďalšej osobnosti našich dejín – Alexandra Dubčeka. Počas pútavého vý-

kladu nám robil spoločnosť aj milý kocúrik.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroky Ľudovíta Štúra: 

"Národ, v ktorého duši je hlboko zakore-

nená úcta k právam každého človeka a 

pre ktorého je samozrejmosťou, že všetci 

sú si rovní, nosí v srdci lásku k človeku a 

nerobí medzi ľuďmi rozdiel a navyše sa aj 

sám spravuje - len takýto národ môže byť 

úprimným, otvoreným a čestným náro-

dom." 

"My chytili sme sa do služby ducha, a 

preto prejsť musíme cestu života tŕnistú." 
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Z rodného domu Štúra smerova-

li naše kroky na blízky Jankov 

vŕšok, kde sme samozrejme 

nevynechali partizánske bunkre 

Cestou späť  sme zdolali ešte 

poslednú zastávku - Uhrovské 

múzeum, v ktorom sme absol-

vovali prechádzku dejinami 

Uhrovca. Za dopoludnie sme 

toho stihli naozaj veľa, čo po-

viete? 

autor :Lenka Adamičková 

BESEDA S PSYCHOLOGIČKOU 

Dňa 26.10. 2015 nás bola navštíviť pani psychologička Mária Rodinová. Prišla do našej triedy 

7.A a rozprestrela nám na zem rôzne fotky. Povedala nám, že si máme vybrať nejakú z tých 

fotiek a porozprávať jej, prečo sme si vlastne vybrali túto fotku. Každý z nás sme jej o niečom 

povedali, či už to bolo smutné alebo veselé. Ona nám potom dávala rôzne otázky ako naprí-

klad: „Ako sa teraz cítiš?“, „ Aké máš teraz pocity?“ a podobne. Ani sme sa nenazdali a už 

zazvonilo. Tak rýchlo ubehol čas, keď sme sa rozprávali. Pani psychologička nám sľúbila, že 

ešte niekedy príde, pretože nestihla vypočuť všetkých. A tiež nám poďakovala za to, že sme 

dokázali vyjadriť svoje pocity. My sme jej tiež poďakovali za čas, ktorý s nami strávila. Bolo 

to pre nás zaujímavé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

autor: Aneta Šticajová 
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"Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo 

zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s 

deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi." 
 

Október nie je len taký obyčajný 

mesiac. Vedeli ste, že je to aj 

Mesiac úcty k starším?  

V decembri v roku 1990 bol me-

siac október vyhlásený Valným 

zhromaždením Organizácie spo-

jených národov za Mesiac úcty 

k starším a 1. október za Me-

dzinárodný deň starších. Vedeli 

ste, že na Slovensku je približne 

900 tisíc obyvateľov vo veku 60 

a viac rokov, ktorí tvoria 17 % 

populácie? 

 

Starnutie je neodvratnou súčasťou kolobehu ľudského života a týka sa nás všet-

kých. To,  že niekto už nie je v aktívnom veku, nie je previnením, alebo nedos-

tatkom. Starší ľudia si zasluhujú našu trvalú a bezhraničnú lásku, úctu, pochope-

nie, trpezlivosť a pomoc.  

Kto nemá úctu k starším ľuďom, nemôže mať  skutočnú úctu k nikomu 

a ničomu. Mali by sme sa vždy a ku každému správať tak, ako si úplne priro-

dzene želáme, aby sa on správal k nám samotným. 

OKTÓBER – MESIAC ÚCTY K STARŠÍM 
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Prečítajte si jednu peknú básničku, ktorú napísala jedna babička: 

SESTRA STAROBA 

Dobrý deň, sestra staroba! 

Ach, videla som Ťa prichádzať zďaleka 

a nepodala som Ti ruku… 

Musím si asi zvyknúť na Tvoju spoločnosť, 

pretože ma už nikdy neopustíš, 

Zbohom mladosť! A navždy! 

Budeš zaberať stále viac miesta v mojom živote,  

a preto s premenou svojho srdca  

volám teraz na Teba so všetkou úprimnosťou: 

“Sestra moja…” 

Teraz, keď Ťa vidím zblízka, 

objavujem Tvoj pôvab. 

Máš skúsenosti a vieš všetko ako má byť, 

 dávaš veciam ozajstný význam a milosť: 

oslobodzuješ od strojenosti, zbytočnosti, pýchy 

a vnášaš ma do pravdy. 

Moje telo chátra, moja duša je ľahšia, aby sa mohla 

lepšie vzniesť. 

Sestra staroba, prijímam Ťa a mám Ťa rada, 

pretože som vďaka Tebe voľnejšia a pomaly 

sa približujem k Bohu! 

 

A ČO TY?  

AKO SA SPRÁVAŠ K STARÝM 

RODIČOM A STARŠÍM 

ĽUĎOM? 

 

 

 

 

 

 

autor: Lenka Adamičková 
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Milí žiaci, naša redakcia sa rozhodla, že vám všetkým každý mesiac 

prostredníctvom interview priblíži učiteľov našej školy. Možno sa o nich 

dozviete aj niečo nové, pýtali sme sa totiž naozaj hocičo!   

 

Ako prvá nám ochotne na naše zvedavé otázky odpovedala  

PANI RIADITEĽKA MGR. MÁRIA HORVÁTHOVÁ.  

1.Prečo ste sa stali učiteľkou? 

Vždy som mala rada hry a knihy a toto miesto mi to doprialo splniť ešte viac. 

2.Kde ste študovali? 

Základná škola - Námestovo 

Stredná škola - Gymnázium Námestovo 

Vysoká škola - Pedagogická fakulta v Prešove – výtvarná výchova a ruský jazyk 

3.Koľko rokov učíte? 

 30 rokov. 

4. Čo by ste robili, keby nie ste učiteľka?  

Mala by som útulok pre psíkov a mačky.  

 

 

 

 

 

INTERVIEW UČITEĽ 
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5.Ste spokojná s našou školou?  

Vždy je čo zmeniť. 

6.Čo si myslíte o žiakoch našej školy? 

 Len to najlepšie. 

7.Aká je Vaša obľúbená farba? 

Tyrkysová a všetky odtiene modrej. 

8.Aké je Vaše obľúbené jedlo? 

 Chalva.  

(zdravá sladká pochúťka pôvodom z Indie, pozn. redakcie) 

Ďakujeme za rozhovor  

 

 
Prvý rozhovor sa nám veľmi páčil, tak sme húževnato pokračovali ďalej a naše 

otázky smerovali tento krát na pani učiteľku PaedDr. IVANU HLOCKÚ.  

(bolo veselo  )  

1.Prečo ste sa stali učiteľkou? 

To nie je veru jednoduchá otázka. Mám 

rada deti, som nimi rada obklopená a rada 

s nimi pracujem (i keď niekedy je to na-

ozaj náročné). A čo je dôležité, že nielen 

ja učím deti niečo nové, ale aj ja sama sa 

pri nich učím...  

AAA pri deťoch sa môžem cítiť aj večne 

mladá, teda aspoň duchom.(smiech) 

2.Kde ste študovali? 

Základná škola – ZŠ Bobot a ZŠ Motešice 

Stredná škola – Gymnázium Bánovce nad Bebravou 

Vysoká škola - Filozofická fakulta UKF Nitra – história a etická vychová,  

                          doktorát s pedagogiky,  

Štátna jazyková škola Trenčín - anglický jazyk 
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3.Koľko rokov učíte? 

Približne osem. 

4. Čo by ste robili, keby nie ste učiteľka?  

Možno aranžérka a rada aj pečiem, tak asi aj cukrárka. 

 

 

 

 

 

5.Ste spokojná s našou školou?  

V podstate som. 

6.Čo si myslíte o žiakoch našej školy? 

Že sú tu šikovné deti, niektoré sú viac šikovné v učení, niektoré v športe, niekto-

ré sú hudobne nadané, niektoré radi kreslia... Ale to je tak asi všade, každé dieťa 

je svojím spôsobom v niečom výnimočné a jedinečné.  

7.Aká je Vaša obľúbená farba? 

Zelená a jej svetlé odtiene. 

8.Aké je Vaše obľúbené jedlo? 

Také klasické jedlo - pečené kura s ryžou 

a jablkovým kompótom . A ešte mám rada slad-

kosti. A nezjedla by som „morské príšerky“. 

Ďakujeme za rozhovor  

 

autori: Lenka Adamičková, Sofia Plaskonisová, Aneta Šticajová 
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Do tejto rubriky časopisu sme sa rozhodli v tomto čísle dať rôzne dni mesiacov september, 

október a november. Vedeli ste, že takéto dni existujú??? HMMM??? 

SEPTEMBER 

8. SEPTEMBER 

 MEDZINÁRODNÝ DEŇ 

GRAMOTNOSTI                                                 

  

 

 

 

13. SEPTEMBER    

DEŇ POZITÍVNEHO    

MYSLENIA 

,,BLÍŽIA SA VIANOCE ,,       

 

DEŇ ČOKOLÁDY  

 „No kto ju nemá rád?“ 

                                                           

 

ZAUJÍMAVOSTI 
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22.SEPTEMBER 

 SVETOVÝ DEŇ BEZ ÁUT                                                        

,,Nič pre lenivcov!“           

 

 

OKTÓBER 

1.OKTÓBER- MEDZINÁRODNÝ DEŇ STARŠÍCH ĽUDÍ            

 

      

  5. OKTÓBER-SVETOVÝ DEŇ ÚSMEVU                                                                                                             
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31.OKTÓBER-SVETOVÝ DEŇ SPORENIA    

,,Aspoň  bude viac € na míňanie,, 

     

NOVEMBER 

17.NOVEMBER- MEDZINÁRODNÝ DEŇ PREDČASNE    

NARODENÝCH DETÍ  

 

   

 

 

 

 

 

25.NOVEMBER- MEDZINÁRODNÝ DEŇ PRE 

ODSTRÁNENIE NÁSILIA NA ŽENÁCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

autor: Monika Šulová 
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Či už chceme alebo nie, počasie nám jasne 

dáva najavo, čo nás najbližšie dni, týždne 

a veru aj mesiace čaká a neminie. Máme tu 

opäť to obdobie, keď nám pribúdajú vrstvy 

oblečenia, ktorými sa zahrejeme v nie veľmi 

vľúdnom počasí. Ale nám to veru nevadí, 

každé ročné obdobie má predsa aj negatíva aj 

pozitíva. 

Pleteniny, dlhé šaty, padavé nohavice či hrejivé 

vzory, to všetko už na nás netrpezlivo čaká na pul-

toch predajní a nepochybne, kolekcie sú opäť in-

špirované trendmi zo svetových prehliadkových 

mól. Túto sezónu nemusí platiť heslo 'Menej je 

viac'. Strihom sezóny je línia do A, ktorá zvýrazní 

pekné nohy a opticky predĺži postavu. Na jeseň sa 

perfektne skombinujú á-čkové sukne s jednodu-

chými košeľami alebo rolákmi. Doplňte ich čiž-

mami nad kolená alebo kotníkovými čižmami s 

vysokým podpätkom. Nebojte sa experimentovať!  

 

 

 

 

MÓDA 
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Bordová 

Bordová sa stala farbou roka 2015, konkrétne odtieň s názvom "Marsala", po-

menovaný podľa druhu talianskeho vína. Možno aj preto si ju dizajnéri vybrali 

ako jednu z popredných farieb svojich kolekcií. Výhodou je, že bordová vynikne 

pekne na skoro všetkých odtieňoch pleti. Je to farba, ktorá sa dá skombinovať so 

širokou škálou odtieňov, aj keď vyzerá obzvlášť dobre spárovaná s ťavou béžo-

vou alebo námorníckou modrou. Naopak, radšej sa vyhnite jasným farbám ako 

žltá alebo oranžová. Taktiež majte na pamäti, že aj keď je bordová tmavšia ele-

gantná farba, je riskantné ju nosiť ako čiernu - „all black everything“. Jeden, dva 

bordové kúsky úplne stačia. 

 

 

 

 

 

 

autor: Sofia Plaskonisová 
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CVIČTE S NAMI  

NA FIT LOPTE 
Ako začať? 

Na začiatku každého cvičenia sa nezabudnite poriadne rozcvičiť a zahriať si svoje telo. Mô-

žete to urobiť priamo na fit lopte. Sadnite si na ňu s nohami ohnutými v kolenách a položte 

chodidlá na podložku. Následne nadskakujte na fit lopte tak, aby ste nohy prisunuli k sebe a 

znovu ich roztiahli. Pre zvýšenie intenzity, zapojte aj vaše ruky. Ohnite ich v lakťoch do pra-

vého uhla pred telom a spolu s pohybom nôh cvičte i s rukami – lakte k sebe a od seba. 

Skúste vydržať aspoň 3 minúty. Po tomto čase by vaše telo malo byť už dostatočne zahriate a 

pripravené na ďalšie cviky na fit lopte. 

 

 

1.CVIK  
Stojte vzpriamene chrbtom k stene tak, aby medzi 

vašim chrbtom a stenou bola vložená fit lopta. Počas 

celého cvičenia sa snažte, aby vaše chodidlá boli 

celou plochou na podlahe. 

Mierne rozkročte nohy na šírku vašich bokov. 

Predpažte, pomaly sa nadychujte a plynulým pohy-

bom urobte podrep tak, aby nohy ohnuté v kolenách 

dosiahli 90-stupňový uhol. 

Fit lopta za vašim chrbtom sa počas celého cviku 

musí dotýkať steny. 

Vydychujte a vráťte sa do pôvodnej, vzpriamenej 

polohy. 

Cvik opakujte 15-krát v troch sériách. Po skončení 

každej série si doprajte 30-sekundový odpočinok. 

AKO BYŤ FIT 
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2.CVIK 

Ľahnite si na zem s dlaňami opretými o podložku 

pozdĺž tela. Chrbát držte na zemi a nohy ohnuté 

v kolenách oprite chodidlami o fit loptu. 

Vytvorte chodidlami tlak na fit loptu, nadýchnite 

sa a napnite vaše sedacie svaly. Následne za vý-

dychu sa snažte zdvihnúť panvu tak, aby sa steh-

ná s trupom dostali do jednej roviny. Silou na-

pnutých stehien zabezpečte, aby sa fit lopta po-

čas cviku nedostala mimo vašej kontroly. 

S nádychom sa vráťte do pôvodnej polohy. Opa-

kujte 15-krát v 3 sériách Pre  zintenzívnenie toh-

to cviku, na konci každého opakovania nepoložte 

zadok na podložku, ale snažte sa so  zdvihnutou  

panvou  20x vystrieť nohy tam a naspäť.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.CVIK 

Ľahnite si chrbtom na podložku a uchopte fit loptu nohami. Vaše ruky sú dlaňami opreté po-

zdĺž tela. 

Následne napnite brušné svaly, zaprite sa rukami o podložku a snažte sa zdvihnúť vašu hlavu 

smerom k fit lopte. Súčasne pritláčajte nohy k sebe, čím posilníte vnútornú stranu vašich ste-

hien. 

Cvik opakujte 15x v 3 sériách. 
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4.CVIK 

Vráťte sa do pôvodnej pozície s vystretými nohami vo vzduchu a fit loptou uprostred. Teraz 

sa zaprite do vašich rúk a snažte sa mierne nadvihnúť zadok. 

Opäť cvik opakujte 15-krát v troch sériách s 30-sekudovým odpočinkom. Dajte si záležať 

na tom, aby vám fit lopta nespadla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO AKO PRIATELIA? SKÚSITE NIEKTORÉ CVIKY AJ VY??? 

 

Viete, že taká obyčajná fit lopta je ZDRAVÝ SPOLOČNÍK a má priaznivé účinky na naše 

zdravie? 

Vďaka svojim širokým možnostiam využitia sa cvičenie na fit lopte radí k jedným z najefek-

tívnejších. Už len obyčajný sed je vlastne dynamický a tak sa stará o zapojenie stabilizačných 

svalov, ktoré ináč majú sklon k ochabnutiu a zanedbaniu. Keďže fit lopta nemá operadlo, núti 

vás neustále zapájať svalstvo trupu, čím sa súčasne posilňujú chrbtové aj brušné svaly. Ak 

sa k sedu pridá jemné pohupovanie, do činnosti sa dostávajú aj ďalšie menej používané, ale 

zato nesmierne dôležité hlboké svaly. Takýto húpací pohyb blahodarne pôsobí na platničky, 

pretože ich odľahčuje a podporuje optimálny sklon panvy. 

Vzhľadom na skutočnosť, že následkom súčasného sedavého spôsobu života prevažná časť 

populácie trpí bolesťami v driekovej časti chrbtice, je množstvo cvikov na fit lopte zamera-

ných práve na posilnenie i natiahnutie chrbtového svalstva. Cvičenie však vo všeobecnosti 

zvyšuje pružnosť tela i zlepšuje jeho držanie, aktivuje kĺby, zvyšuje výkonnosť a odstraňu-

je v súčasnosti tak frekventované napätie, nervozitu, nepokoj.       

A super vec je aj to, že za fit loptou nemusíte dokonca ani chodiť do fitnes centra, stačí ju mať 

doma, či v kancelárií a pri voľnej chvíľke ju šikovne využiť. Urobíte tak nielen niečo pre svo-

je telo, ale tešiť sa bude predovšetkým vaše zdravie. 

autor: Aneta Šticajová 
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Radi maškrtíte? My veru áno  Kto by odolal koláčikom či zákuskom? Iste 

uznáte, že jabĺčka, ktoré okrem toho, že sú zdravé aj v surovom stave, majú ši-

roké využitie aj pri pečení rôznych dobrôt. My vám ponúkame celkom jednodu-

chý recept a dúfame, že sa vám naše tortičky podaria a budú chutiť všetkým, 

komu ich upečiete.  

Tortičky s jablkami 

Potrebujeme: 
5 jabĺk 

1 lístkové cesto 

1 lyžica masla 

1 vajce 

kryštálový cukor  

mletá škorica  

práškový cukor na posypanie 

formičky na pečenie  

 

Čas prípravy: 

30 minút  

 

Ako na to? 
Umyté a ošúpané jablká pokrájame na štvrtky, vyrežeme jadrovníky a jablká nakrájame na 

plátky. 
Lístkové cesto nakrájame nožom na 6 rovnakých častí. 

Formičky na tortičky dôkladne vymažeme maslom a vyložíme lístkovým cestom, zľahka do-

tlačíme prstami. Prebytočné cesto odstránime. Formičky s cestom vložíme na 10 minút do 

mrazničky. 

Žĺtok oddelíme od bielka. Bielok vyšľaháme vidličkou a potrieme ním každý košíček. Tortič-

ky naplníme plátkami jabĺk, podľa chuti posypeme kryštálovým cukrom a škoricou. Pečieme 

ich vo vyhriatej rúre pri teplote 220°C asi 20 minút. 

Po upečení počkáme, kým tortičky mierne vychladnú, vyberieme ich z formičiek a posypeme 

práškovým cukrom. 

Čo poviete, celkom jednoduché, však? 

Dobrú chuť!                                          autor: Aneta Šticajová 

DNES VARÍME MY  
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Malý Ďurko hovorí v škôlke 

pani učiteľke:  

„ Viete, ja mám veľmi dobrú a 

tichú mamičku, ale keď zareve 

na mňa, tak začnú upratovať aj 

deti u susedov.“ 

 

Príde pani učiteľka… 

„Jožko poď sem.“ 

„Áno pani učiteľka.“ 

„Priznaj sa ty si opisoval od Janka.“ 

„Máte nejaký dôkaz???“ 

„Mám, v 3. otázke dal Janko "neviem“ a ty si dal 

„ani ja“." 

 

 

Večer pred spaním číta mamičke 

dcérke, aby zaspala, na dobrú noc 

rozprávku. Po polhodine hovorí dcér-

ka mamičke: 

- Mami, nemohla by si si ísť čítať nie-

kde inde? Ja chcem už spať! 

 

VTIPY 
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Leží mucha na stole a trepe no-

hami. Letí okolo druhá a pýta sa:  

–„Aerobik, aerobik?“  

– „Biolit, Biolit!“ 

 

Ťava ide po púšti a stretne agenta 007. 

Agent sa slušne pozdraví: 

 „Bond. James Bond.“ 

A ťava odpovie: „ Bloud. Velbloud.“ 

 

Idú dvaja chlapi po púšti a rozprávajú sa.   

„ Prečo nesieš koľajnice?“ 

„ Keď uvidím leva, tak ich odhodím a bude sa mi ľahšie bežať.“ 

„A ty máš prečo dvere od auta?“ 

„ Keď budem utekať pred levom, tak si otvorím okienko, aby mi nebolo 

teplo.“ 

 

 

Teta sa pýta malého chlapčeka: 

„ Ako sa voláš?“ 

„ Mojavec.“ 

„ Ty si ale nevychovaný,“ – vraví 

teta. 

„ Teta, ale môj brat ešte nevie hovo-

riť r,“ –upozorňuje chlapcova star-

šia sestra. 

 

autor: Dávid Lobotka 



23 
 

A na záver jedna prosba pre všetkých: 

ZBER  PET VRCHNÁKOV  

ZA ÚČELOM POMOCI DRUHÝM 

 

 

Milí žiaci i učitelia, rozhodli sme sa v tomto školskom roku zbierať vrchnáky 

z PET fliaš pre charitu, ktorá ich predajom získa peniaze na POMOC ĽUĎOM, 

ktorí to POTREBUJÚ. 

PRISPEJTE AJ VY a prineste nám nepotrebné vrchnáky! 

Vopred Vám vyslovujeme obrovské ĎAKUJEM ♥♥♥ 

Typy PET vrchnákov na zber  

Zbierame PET vrchnáky z PET fliaš alebo krabíc od nápo-

jov: 

 minerálne vody (napr.: Rajec, Fatra, ... ) 

 sladené nápoje (napr.: Kofola, Coca Cola, ... )  
 nápoje z tetrapakov (napr.: mlieko, džúsy, Acidko, 

... ) 

 vrchnáky z olejov 

Nezbierame vrchnáky z nenápojových výrobkov hlavne 

ako drogéria (napr.: šampóny, spreje, ...). Niektoré z 

nich sú síce z PET plastov, ale veľká väčšina nie je. 

http://www.horebpet.sk/ako-pomoct/62-typy-pet-vrchnakov-na-zber
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