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 Po lete ani chýru, ani slychu, jeseň sa nám už takisto stratila 

z obzoru a pred nami je opäť niekoľko chladných a mrazivých 

mesiacov. Mysleli sme, že možno Mudroško, Váš školský časopis, 

by Vám ich mohol pomôcť spestriť.  

Od začiatku školského roku sa toho už veľa udialo, ale dynamický 

školský život so sebou prináša neustále nové a nové zážitky či 

aktivity. Mudroško by Vás preto rád informoval o všetkom, čo sa 

v škole deje a čo Vás zaujíma. Budeme sa snažiť priniesť Vám 

nielen nové informácie či poznatky, ale rovnako zábavu a články, 

ktoré Vás potešia i obohatia. Veríme, že každý si v Mudroškovi 

nájde to „svoje“. Najradšej však budeme, ak by ste sa sami 

chceli podieľať na tvorbe nášho/Vášho školského časopisu. Preto 

nás potešia Vaše nápady, podnety, básničky, úvahy, čokoľvek, 

o čom by ste sa v Mudroškovi chceli podeliť s ostatnými. 

Na záver Vám chceme zaželať príjemné a inšpiratívne čítanie. 

Redakcia Mudroška   
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 21. septembra 2016 sa v priestoroch 

našej školy konal výchovný koncert 

Ako zachrániť, ktorý nás zábavnou 

formou naučil, ako poskytnúť prvú 

pomoc, ako zachrániť ľudský život...  

 

 

 

 28. septembra 2016 si žiaci z 1. 

stupňa užili krásne slnečné počasie 

púšťaním šarkanov... 

 

 

 

 

 

 

 

 28. – 30. septembra 2016 sme si opäť 

pripomenuli Svetový týždeň mlieka 

v školách. Naši žiaci plnili 

veselé úlohy a aktivity...  

 

 

 Veľkou októbrovou 

akciou bol Deň 

jablka v školách. 

Žiaci vytvorili 

kreatívne kuchárske 

knihy, plagáty 

a zabavili sa pri 

vtipných hrách... 
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 3. novembra 2016 boli slávnostne pasovaní naši najmenší – prváčikovia 

a stali sa tak plnohodnotnými žiakmi našej školy...  

 

 

 14. novembra 2016 bola pre žiakov 

7. ročníka pripravená beseda s pani Mgr. 

Jankou Pavlusíkovou pri príležitosti 

Svetového dňa diabetu... 

 

 

 

 

 

 

 1. decembra 2016 sme 

s našimi žiačkami Katkou 

Dávidikovou a Klárou Ilovskou 

navštívili KNM, kde boli 

slávnostne odmenené ako 

výherkyne vo výtvarnej 

súťaži „Ochranárik 216“. 
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 6.decembra 2016 

nesmeli chýbať oslavy 

sv. Mikuláša spojené 

s hudobným koncertom 

našich žiakov zo ZUŠ. 

 

 

 

 

 

 Blížiace sa Vianoce nám 

signalizoval Vianočný bazár, ktorý sa 

konal 11. decembra 2016. Nikto 

neodišiel naprázdno, mal buď plné 

tašky, alebo bruško. 

 
 

 A keďže vianočné sviatky sú sviatkami, kedy máme byť ľudskejší, 

žiaci našej školy navštívili 

penzión Fantázia. Krásne 

piesne zahriali pri srdiečku 

našich starších občanov, ale aj 

tých, ktorí sa o nich s láskou 

starajú.  
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...dnes pána učiteľa Bc. Lukáša Škrka 

  

Na akú vysokú školu ste chodili? 

p. uč. Škrko: Navštevoval som Žilinskú univerzitu.  

Aké je Vaše obľúbené jedlo? 

p. uč. Škrko: V poslednom čase čínska kuchyňa, sushi, ktoré si viem aj pripraviť. 

Chutí Vám v školskej jedálni? 

p. uč. Škrko: Áno, chutí. 

Aká je Vaša obľúbená farba? 

p. uč. Škrko: Ružová a biela. Rád ich kombinujem. 

Aký je Váš obľúbený herec, spevák? 

p. uč. Škrko: Spevák je Jaroslav Nohavica a Karel Kryl a herec Rudolf  Hrušínský. 

Aká je Vaša obľúbená pieseň a film? 

p. uč. Škrko: Mám rád pieseň Bratříčku zavírej vrátka od Karela Kryla. A filmy mám 

rád všetky od Davida Lyncha, napr. The Straight Story. 

Máte v škole svojich obľúbencov? 

p. uč. Škrko: Nie. Všetkých beriem rovnako. 

Aká je Vaša najobľúbenejšia trieda? 

p. uč. Škrko: Najobľúbenejšiu nemám.  

Baví Vás angličtina? 

p. uč. Škrko: Áno. Ale keď vidím, že sa zle učíte, tak to aj mňa prestáva baviť. 

Keď potom vidím, ako to baví Vás, baví to aj mňa. 

Viete aj iné jazyky? 

p. uč. Škrko: Viem trochu po francúzsky. 

Chceli ste študovať angličtinu alebo Vás do toho nútili? 
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p. uč. Škrko: Nechcel. Chcel som študovať elektrotechniku. Ale môj problém bol 

matematika. Preto som išiel študovať práve angličtinu. 2 roky som bol aj 

v Anglicku. 

Aké sú Vaše záľuby? 

p. uč. Škrko: Elektrotechnika a čítanie. 

Športujete? 

p. uč. Škrko: Skôr pasívne. A nie často. Bicyklujem a plávam. 

Aký predmet ste mali najradšej a najneradšej? 

p. uč. Škrko: Najradšej som mal geografiu. A najneradšej asi chémiu. 

Chceli by ste sa ešte vrátiť na ZŠ? 

p. uč. Škrko: Áno. Chcel by som sa lepšie učiť. Hlavne matematiku. 

Čo Vás priviedlo na túto školu? 

p. uč. Škrko: Bola to náhoda. 

Páči sa Vám na našej škole? 

p. uč. Škrko: Som spokojný. 

Aké je Vaše obľúbené ročné obdobie? 

p. uč. Škrko: Jar. Lebo sa dá po troch mesiacoch zimy robiť viac vecí. 

Do akej krajiny by ste chceli ísť? 

p. uč. Škrko: Do Francúzska. Pretože sa mi páči francúzska kultúra, krajina 

a celkovo ich život. 

Máte súrodencov? 

p. uč. Škrko: Áno. Jedného brata. Má 

22 rokov. 

Rozhovor s p. uč. Lukášom Škrkom pripravili: 

Moderátorka: Adriána Mikolajová           

Textárka: Aneta Urbaníková , Adriána 

Mikolajová 

Fotografka: Marianna Vnuková 
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 Keď sa ráno zobudíš s prianím  milovať svojich rodičov, priateľov, 

blížnych, ľudí... V ten deň sú Vianoce. 

 

 Keď v sebe začuješ vnútorný hlas, aby si podal ruku tomu, kto ťa urazil, 

kto ti ublížil... Toto vnuknutie sú Vianoce. 

 

 Keď sa zrazu zamýšľaš nad tým, ako sa 

správaš voči rodine a blízkym... Vtedy sú 

Vianoce.  

 

 Keď sa vieš zrieknuť zbytočných a drahých 

darčekov či hračiek, aby si mohol pomôcť tým, 

čo sú v núdzi... Tento postoj sú Vianoce. 

 

 Keď začneš pomáhať a slúžiť tomu, kto nikoho nemá, keď je niekto 

opustený a navštíviš ho, keď je niekto smutný a potešíš ho, keď je niekto 

utrápený a ty zrazu stojíš pri ňom... Vtedy sú Vianoce. 

 

 Keď si ochotný darovať seba samého pre iných ľudí a robíš to s radosťou... 

Vtedy naozaj prežívaš Vianoce. 

 

Vianoce sú vždy, keď vo svojom srdci pocítiš potrebu byť s inými a pre 

iných. Vianoce sú vždy, keď si skutočným človekom. Človekom so srdcom... 
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Farebné inšpirácie: Modrá je trendy 

Ak váhate akú farbu si v SEZÓNE JESEŇ/ZIMA 2016-17 zvoliť, určite vsaďte na 

modrú. Bude to trefa do čierneho. 

Modrá sa stala top trendy farbou, dokonca vytlačila z prvej pozície i stálicu vo 

farbách a to čiernu. Ak si chcete svoj šatník len doladiť, stačí ho obohatiť o pár 

modelov v nových atraktívnych odtieňoch modrej a budete in. 

Módne trendy jeseň/zima 

2016-17 

http://www.trendymoda.sk/2016/09/14/farebne-inspiracie-modra-sa-stala-novou-ciernou/
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1.MODRÁ – Farba rieky 

Veľmi obľúbeným a trendy odtieňom modrej je farba rieky, ide o mierne 

vyblednutý odtieň tmavo modrej, alebo intenzívne odtiene, ktoré je možné 

vidieť iba v prípade potápania v hlbokých vodách. Sú to unikátne farebné 

variácie, ktoré majú možnosť vidieť iba skúsení potápači, preto sa návrhári 

rozhodli ozvláštniť tuto sezónu a vytiahli na svetlo sveta tento neobyčajný 

odtieň modrej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. MODRÁ – Farba vzduchu 

Druhým módnym odtieňom je modrá v podobe závanu čerstvého vzduchu. 

Táto farba sa hodí na jesenné kabáty, oversize svetre, hrubé šaty s dôrazom na 

jednoduchosť strihu a krásnu siluetu. Tento odtieň je spojený s krásnou 

spomienkou na horúce leto a teplé morské vlny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Spracovala: Adriána Mikolajová, 6.A 
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Učiteľka napomína neposedných žiakov… 

Učiteľka napomína neposedných žiakov :  

- A nehláste sa, keď nič neviete. Tu nie sme v poslaneckej snemovni. 

Jednoduchá matematika 

Pani učiteľka sa v škole pýta:  

- Máte v ruke 2 jablká, z toho jedno zjete, čo vám ostane v ruke?  

Dežko sa prihlási a hovorí:  

- Ohryzok! 

Dve vrecia - ktoré si vyberieš? 

„Tak, Jožko, predstav si, že na zemi pred tebou ležia dve vrecia – v jednom je rozum a v 

druhom sú peniaze, ktoré si vyberieš?“ A Jožko na to:  

„To je jasné, to s peniazmi!“ 

„HA! Chyba!“ Vykríkne učiteľ. „Ja by som bral to s rozumom. A Jožko na to: 

„Pán učiteľ, každý berie to, čo mu chýba.“ 

 

Rozhovor dvoch pubertiakov 

Medzi pubertiakmi:  

- Ty vole, to boli u nás včera fofry, náš pes Nero mi zožral vysvedčenie!  

- A čo si mu urobil  

- Za odmenu rízky! 

Nová pani učiteľka 

Nová učiteľka sa na žiakoch snaží využiť svoje kurzy psychológie. Začala vyučovanie tým, že 

hovorí: „Každý, kto si myslí, že je hlúpy, vstane!“ Po niekoľkých sekundách, sa postavil malý 

Janko.  

Učiteľka povie: „Myslíš, že si hlúpy?“  

„Nie, pani učiteľka, ale nepáčilo sa mi, že stojíte sama.“ 

 

 
Adriána Mikolajová 6.A 

 

 

 

http://vtipy.vychytane.sk/p/12821/ucitelka-napomina-neposednych-ziakov.html
http://vtipy.vychytane.sk/p/12439/jednoducha-matematika.html
http://vtipy.vychytane.sk/p/12599/dve-vrecia---ktore-si-vyberies.html
http://vtipy.vychytane.sk/p/12429/rozhovor-dvoch-pubertiakov.html


13 
 

 

Hovorí sa, že kniha je najlepším priateľom človeka. Čo myslíte, prečo?  

Sú dni, keď nemáme chuť s nikým sa rozprávať, nikoho vidieť. Ani mamu, ani 

kamaráta. Nechceme vysvetľovať, čo nás trápi, že jednoducho nemáme náladu na 

nič. V tej chvíli by sme sa najradšej zatvorili vo svojej izbe so šálkou voňavého 

čaju a... S dobrou knihou v ruke. Ten, kto zažil tento pocit, je šťastný človek, 

pretože kniha je útočiskom, je radosťou. V knihách sa naše sny stávajú 

skutočnosťou. Žijeme iný život, prežívame bolesti i šťastie a napriek tomu, že 

takýto svet je na míle vzdialený tomu nášmu, skutočnému, sme spokojní. Konečne, 

aspoň na chvíľu, môžeme zmiznúť vo fiktívnej realite literárneho diela. Naše 

myšlienky smerujú k tomu, o čom snívame, po čom túžime. Ak teda budete 

niekedy cítiť, že potrebujete niekam „vypadnúť“, vezmite do rúk knihu 

a začítajte sa...  

Možno neviete, aký žáner je pre vás ten pravý, čo by vás zaujímalo, čo bavilo. 

Ponúkame vám prehľad tých najčítanejších a najobľúbenejších kníh posledných 

rokov.  
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Veselá myseľ a humor je vzácny dar. Humor je pravá vnútorná radosť. 

Tieto pravidlá sú vhodné pre kohokoľvek bez ohľadu na stav a vek. 

1. Tvárte sa veselo a radostne. 

Keď vás niečo vo vnútri rozladí, pozrite sa do zrkadla skôr než pôjdete medzi ľudí 

a usmejte sa. 

2. Majte po ruke vždy dobré slovo. 

Nič vás to nestojí. Nedovoľte aby vaše srdce zo seba nevydalo vľúdne slovo. 

3. V každej situácii zmýšľajte dobre. 

Hovorte o iných dobre, spôsobujte im radosť. 

4. Čo vás pohoršuje, o tom nevykladajte iným. 

Zlosť je nákazlivá. Hovorte o tom čo je dobré. 

5. Vystúpte pešo alebo v myšlienkach na horu. 

Zhora zlo vôbec nie je vidieť. Silu a radosť, ktorú tam získate prineste do údolia. 

6.  Pozorujte oči detí, kvety a hviezdy. 

Všetko rozohreje srdce a myseľ. 

7. Spievajte  a nechajte spievať iných. 

Kde znie pieseň tam je pokoj. 

8. Kúpte sa v teplej a studenej vode. 

Získate pokoj a radosť. 

9. Zachovajte poriadok. 

Neporiadok vedie k náhleniu a rozčuľovaniu. 

10. Dobre spite. 

Vyspaný človek je veselý. 

11. Nezabudnite sláviť sviatky. 

Patrí to k rytmu života.  

12.Milujte sa. 

Majte radi všetkých ľudí. Preto že láska povznáša. 
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„Kde je láska, tam sa dejú veľké veci, kde sa nič 

veľké nedeje, je to preto, lebo tam niet nijakej 

lásky.“ (Ignác z Loyoly) 

„Život je niekedy taký tragický, že sa musíme 

vedieť zasmiať, aby sme ho vydržali.“ (Peter 

Strauss) 

        „Dieťa je živý kvet zeme.“ 

                                              (Maxim Gorkij)      

 

„Aký strašný by bol svet, keby sa 

ustavične nerodili deti prinášajúce so 

sebou nevinnosť a možnosť rozličnej 

dokonalosti.“ (John Ruskin) 
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Som, kto som 
 

Ja som Radko, piatak, žiak 

zručný som jak deviatak. 

Kosím trávu, suším seno 

aby v humne plno bolo. 

Zajačikom na zimu, 

pre našu hostinu.  

 

Potom ešte rúbem drevo,  

aby v zime teplo bolo. 

V zime staviam snehuliaka 

pre malého Miška brata. 

 

Pre sýkorky búdku spraviť, 

aby mohli hniezda robiť. 

Aj bicykel opravím, 

koleso si zalepím, 

po prekážkach poletím. 

 

Plávam, behám, športujem,                                                                     

futbalu sa venujem. 

Hasičom som tiež už bol,  

skončil som to s úspechom.                                                                      

Povedal som, kto som.       

Autor: Radoslav Cabadaj 

 

 

 

 

 

 

Som, kto som 
 

Toto si celý ty, 

počúvam od kamošov a rodiny. 

A je to príbeh pravdivý,  

celé dni stváram vylomeniny. 

 

Od rodičov často počúvam,  

že im stále odvrávam. 

Ja si však myslím, 

že ich poslúcham. 

Tak neviem prečo stále 

domáce väzenie dostávam. 

 

V škole veľmi nevynikám,  

na hodine občas päťku schytám. 

Niekedy sa jednotka pritrafí, 

keď sa poriadne naučím. 

 

S kamarátmi futbal hrávam, 

aj pri počítači rád sedávam. 

Pri knihách moc nesedím,  

behaním to vynahradím. 

 

Tak toto som ja.                                                                                       

A iný už nebudem,                                                                                               

možno až keď vyrastiem.  

Autor: Branislav Pavlusík                                                                      
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A úloha pre všetkých, ktorí by sa chceli podieľať na našom časopise!  

Skúste vymyslieť a nakresliť do ďalšieho čísla, ako by mohol vyzerať náš Mudroško – 

postavička, ktorá je maskotom našej školy a časopisu. Tešíme sa na Vaše nápady.  

Svoje návrhy posielajte na adresu: maria.bartekova1@gmail.com alebo odovzdajte osobne p. 

uč. Al. Vnukovej, M. Bartekovej 

Redakcia časopisu Mudroško: 

Mgr. Mária Barteková 

Mgr. Alena Vnuková 

Na príprave časopisu sa podieľali: Adriána Mikolajová, 6. roč, Marianna Vnuková 6. roč., 

Aneta Urbaníková, 6.roč. 

mailto:maria.bartekova1@gmail.com

