
Milí 
BZUČÁCI!

Po dlhšej dobe sa Vám prihovárame 
opäť prostredníctvom nášho spoločné-
ho časopisu. Jeho základy boli polože-
né v roku 2009. Áno, je to už 10 rokov. 
S menšími prestávkami vyšlo pár čísiel, 
ktoré nám spríjemňovali svojimi prí-
spevkami voľný čas. 

 Chceme pokračovať v tradícii 
a opäť Vám i v tomto čísle ponúkame 
kopec zábavy v podobe vtipov, háda-
niek, výrokov slávnych a slávnejších, 
samozrejme máme tu i nejaké novinky 
v podobe nových rubrík. 

 No ale aby sme nezabudli na 
to najdôležitejšie, súčasťou časopisu je 
i kupón, takzvaný BZUČÁK. Tí starší ve-

dia, tým mladším uvedieme príklad ako 
ho použiť. 

Bzučák si treba vystrihnúť a starostli-
vo uschovať. Pretože práve on nás môže 
zachrániť pre päťkou. Neviete ako? 

Uvedieme Vám podrobný príklad: 
Žiačka XY sa doma nestihla naučiť. Na 
hodine ju vyvolá pani učiteľka. Žiačka 
XY príde k pani učiteľke, ukáže vystrih-

nutý a podpísaný Bzučák. Odovzdá ho 
pani učiteľke, ktorá nemôže túto žiačku 
vyskúšať, pretože mala Bzučák – kupón 
neskúšania. Žiačka nedostala päťku, 
práve náš Bzučák ju pred zlou známkou 
zachránil.

Teraz ste sa všetci potešili. Veď si len 
stačí nakúpiť Bzuča a je to. No mýlite sa. 
Každý môže použiť takýto kupón, len 
raz za pol roka na jednej hodine.

Milí Bzučáci, pevne verím, že si náš-
ho spoločného Bzuča nebudete kupo-
vať len kvôli kupónom, ale pre niečo 

úplne iné. Ďalej musíte rešpektovať 
fakt, že sa môže nájsť učiteľ, ktorý ku-
pón rešpektovať nebude 

   No nebudeme Vás už toľko 
zdržiavať, iste ste všetci zvedaví, čo Vám 
toto číslo prináša.

NÁŠHO BZUČA MA KAŽDÝ RÁD,
JE TO ĽUDÍ KAMARÁT.

SPRÁVY VŠETKÝM DORUČÍ, 
MNOHO ĽUDÍ SA MU ZAVĎAČÍ.

ČI UŽ BÁSEŇ – ČI UŽ RÝM, 
BERIE VŠETKO, VEĎ SME

   TÍM!

ČASOPIS ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY, ŠKOLSKÁ 252, BELADICE

Bzučo

Prajeme Vám krásne prežitie vianočných sviatkov!

číslo 1 
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Zo života našej školy....
Školský rok nám začal 2. septembra, spoločne sme sa zví-

tali na dvore, porozprávali si zážitky z prázdnin a tešili sa, že 
sa po tak dlhej dobe opäť vidíme. 

Naši učitelia boli plní elánu (doteraz nevieme, kde ho 
toľko berú), hneď nás oboznámili s tým čo nás najbližšie dni 
čaká a na čo sa môžeme tešiť. 

Na začiatku mesiaca sme prijali výzvu od našich učiteliek 
Plothovej a Richter s názvom ODBEHNI SI SVOJ OKRUH. 
Cieľom bolo búrať predsudky a prijímať výzvy. Neodradiť sa 
ani dátumom, hoci nám piatok 13. v kalendári svietil. Spolu 
sme sa postavili na štart a spolu sme si každý svoj okruh od-
behli. Je to priam neuveriteľné, ale zapojilo sa nás 24 plus 
vyzývateľky, spolu sme zabehli 486 okruhov a dali dokopy 
160 km!!! Je to fantastický výkon!!!Sme proste úžasní! Výzva 
splnená! Aká bude ďalšia??? :-)

Žeby jazyková? Presne tak. Pri príležitosti Európskeho 
dňa jazykov sme sa zúčastnili súťaže Brána jazykov otvo-
rená, ktorá sa konala dňa 26.9.2019 na Gymnáziu Janka Kráľa 
v Zlatých Moravciach. Súťaže sa zúčastnilo 26 družstiev. Naše 
trojčlenné družstvo v zložení Samuel Akúč, Alexander Me-
liška, Adela Tokárová – úspešne reprezentovalo našu školu 
a obsadilo veľmi pekné 3.miesto.

V septembri sme sa ešte stihli zúčastniť výstavy ovocia, 
zeleniny a ručných prác pod názvom Jeseň na dedine v Kul-
túrnom dome Beladiciach, kde sme sa i my prezentovali na-
šou tvorbou.

Hneď na začiatku októbra sme sa zúčastnili cezpoľného 
behu a 9.10. školských majstrovstiev okresu v stolnom 
tenise v Zlatých Moravciach, kde naše dievčatá postúpili zo 
skupiny. Týždeň na to postúpili i chlapci a my sme s napätím 
očakávali ako to dopadne. Dievčatá sa dňa 22.10.umiestni-
li na 4.mieste a chlapci o deň neskôr na krásnom 3. mieste. 
Týmto, ale naša víťazná šnúra neskončila a chalani pokračo-
vali ďalej. Na pôde ZŠ v Topoľčiankach sa dňa 28.11. konal 
stolnotenisový turnaj Mikroregiónu Tríbečsko, na ktorom 
sme sa umiestnili vďaka Šimonovi Pechovi a Michalovi Pinde-
šovi hneď v dvoch kategóriách na krásnym dvoch 3.miestach.

V konečnom hodnotení sa naša ZŠ BELADICE v okresných 
majstrovstvách v stolnom tenise žiakov a žiačok umiestnila 
na krásnom 3.mieste.

Ako i po minulé roky i tento rok sme súčasťou projektu 
HRDÁ ŠKOLA, ktorým cieľom je zahnať každodenný stereo-
typ na škole prostredníctvom rôznych aktivít. Prvou bol SUIT 
UP DEŇ. Do školy sme 15.10. mohli prísť slávnostne oblečení 
avšak nemohli sme zabudnúť na to, že „gentlemana“ a „lady“ 
nerobia šaty, ale vhodné správanie a šarmantné vystupovanie.

V tomto duchu sme pokračovali i koncom mesiaca, keď 
sme prostredníctvom našich žiakov mohli dňa 19.10. v KD 
Beladice vyjadriť úctu k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa 
nám žilo lepšie. Úctu k naším otcom a k naším mamám, k na-
ším prarodičom. Ku všetkým, ktorí si zodrali svoje ruky, aby 
naše zostali hladké a nepoškvrnené.

Po dvoch mesiacoch tvrdej driny sme sa i my začali tešiť 
na jesenné prázdniny a ich sviatky, ktoré sú plné farieb, no 
hlavne spomienok. Na chvíľu sa pozastaviť a spomenúť si na 
ľudí, ktorí nás opustili a dívajú sa na nás z krajšieho, no nepo-
znaného sveta. Sveta, kam živé bytosti po smrti odchádzajú.

Zo života našej školy....



BZUČO 1/20193

Mnohé školy si spájajú tieto sviatky s americkým  
Halloweenom. Pretože väčšina žiakov chce zažiť halloween-
sku párty. Premeniť sa na rôzne masky, stráviť so spolužiakmi 
i učiteľmi deň plný zábavy, súťaží a strašenia.

Úlohou našej školy je poukazovať na slovenské tradície, 
teda aj na pamiatku zosnulých. No keď chceme vychovávať 
a vyučovať efektívnejšie je vhodné poukázať aj na zvyky 
v  iných krajinách napr. USA. Zámerom je hlavne rozveseliť 
deti – žiakov, nás, myslíme si, že sa nám to podarilo a všet-
ci sme spoločne zažili krásne predprázdninové popoludnie 
v podobe HALLOWEENSKEJ PARTY.

Oddýchnutí po návrate z prázdnin sme prijali výzvu a za-
pojili sa to SVETOVÉHO DŇA BEHU, ktorý spája tisíce ľudí v 
stovkách miest po celom svete. Hoci sme do ulíc my nemohli 
vybehnúť, rozhodli sme sa, že nám počasie nemôže pokaziť 
tento deň a odbehli si symbolické dva kilometre v budove 
školy, pretože: „Kde je vôľa, tam je cesta!“

O dva dni neskôr sme navštívili zábavno-poznávacie 
centrum Atlantis, kde sme si pozreli program o ROBOTOCH, 
stali sa súčasťou náučno zábavnej fyziky, spoznali bublinky 
z vnútra a čo je hlavné, celé dopoludnie si užili s kamarátmi.

Dňa 14.11. sa uskutočnila finančná zbierka pod názvom 
„Hodina deťom“, ktorej výťažok 61 € bude venovaný tým, 
ktorí to najviac potrebujú, deťom!!!Svojim príspevkom sme 
vyjadrili nielen spolupatričnosť, ale i to, že nám nie je život 
druhých ľahostajný. 

Pre našich piatakov bola tretia novembrová streda veľmi 
významným dňom. Svoje vedomosti si zmerali v celosloven-
skom meraní vedomostí zo SJL a MAT T5, na oficiálne výsled-
ky ešte čakáme.

Dňa 22.11. sme sa už tradične zúčastnili výchovného kon-
certu Príbeh hudby – O nesmrteľnosti. Na základe koncer-
tu sme si uvedomili, že vyjadriť vďaku vieme nielen prostred-
níctvom materiálnych vecí, ale i pomocou hudby.

Prvýkrát sme sa zúčastnili vedomostnej súťaže Expert 
geniality show, ktorá sa konala 28.11.2019. Vďaka nej sme 
mohli predviesť naplno svoje vedomosti, čítanie s porozu-
mením, logické myslenie a správny úsudok. Súťažilo sa v rôz-
nych oblastiach. Prvé výsledky sa dozvieme už 20.decembra.

Robíme našej škole, ale i nám v poslednom čase nesku-
točnú radosť, reprezentujeme nielen v športových súťažiach, 
ale i vo vedomostných, dôkazom toho je aj Samko Akúč, kto-
rý si na OK OSJL počínal viac než úspešne a od druhého mies-
ta ho delil jeden bod. My sme však sklamaní neboli, pretože 
sa stále riadime heslom: „Nie je dôležité vyhrať, ale dokázať, 
že na to máme.“

V slovenskom jazyku a literatúre sme pokračovali aj za-

čiatkom decembra kedy sa konalo školské kolo recitačnej sú-
ťaže v prednese povesti: ŠALIANSKY MAŤKO JOZEFA CÍGE-
RA HRONSKÉHO. Zúčastnilo sa ho 13 žiakov, z ktorých víťazi 
vo svojich kategóriách: Simon Žňava, Nina Cebová, Šimon 
Pecho nás budú reprezentovať v okresnom kole v Zlatých 
Moravciach.

Po jazyku prišla na rad matematická súťaž Pytagoriáda, 
v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhodu-
je aj čas. Zúčastnili sa jej žiaci tretieho až ôsmeho ročníka. Tí 
najlepší postupujú do okresného kola.

S príchodom vianočných sviatkov sme sa boli vianočne 
naladiť na vianočných trhoch v Budapešti ,kde vôňa punču 
a perníkov umožnila zažiť skutočnú predvianočnú atmosfé-
ru. Predtým než sme toto všetko okúsili, sme navštívili Tro-
picarium a Oceanárium, v ktorom nás fascinovalo žraločie 
akvárium, tajomný prales, tropická klíma a množstvo tropic-
kých a oceánskych živočíchov.

Vianočne to rozvoniavalo punčom i u nás v škole, kde ro-
dičia s učiteľmi a Radou školy strávili zdobením perníkov prí-
jemné popoludnie. I keď sa perníky rýchlo minuli a výrobky 
na vianočných trhoch vytvorené z lásky pre Vás predali. Ne-
znamená to, že vianočné chvíle skončili, práve naopak, teraz 
sa začali......

Vločky pristáli konečne na školských oknách, nástenky 
pokryli zimné krajinky. Z rozhlasu vianočné koledy hrajú, 
niektorí učitelia si pri tom spievajú. Mnohí z nás sú práve na 
korčuliarskom kurze, iný pre zmenu namiesto korčúľ skúšajú 
na blížiaci sa lyžiarsky výcvik lyže. 

A my? My dopisujeme posledné riadky našich príspevkov 
a aby sme nezabudli ešte na niečo: „Dobrý skutok... je viac 
ako dobrá rada,“všetkým Vám, ktorí ste sa akokoľvek podieľa-
li na zbierke patrí naše úprimné ďakujem!!!
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Listy pre Ježiška 
od ôsmakov

Vážený Ježiško, 
tento rok som bol veľmi poslušný. 

Kvôli tomuto dôvodu si želám, zdravie, 
šťastie a hlavne darčeky. Ja osobne si 
želám: nový počítač, peniaze, sneh, tiež 
si želám pozitívne výsledky volieb. 

 Anonym
Na Vianoce si želám, aby sme boli 

celá rodina pokope, nech sa nestresu-
jeme v zháňaní darčekov a v pretekaní 
sa o najlepší. Mohlo by nám konečne 
nasnežiť a postavili by sme si snehulia-
ka, ktorý by vydržal dlhšie než tri dni. 
A hlavne, nech sme všetci spokojní 
a šťastní.             Anonym

Milý Ježiško, 
Na Vianoce by som si prosil najväčší 

darček pre celú rodinu: zdravie, šťastie 
a lásku. Ja si prajem skateboard. No ani 
pyrotechnika by nebola na škodu. Môj 
brat si prosí novú kolobežku a rodičom 
pošli hlavne zdravie. Už teraz sa teším  
na 24.12, kedy budeme za stolom celá 
rodina pokope.                               Anonym

Milý Ježiško, viem, že budeš mať asi 
problém s doručovaním darčekov pre 
našich ôsmakov, nakoľko sa nikto z nich 
nepodpísal. Mám ich veľmi rada a záleží 
mi na nich. Rozhodla som sa, že Ti pomô-
žem a poskytnem Ti všetky adresy, ktoré 
budeš potrebovať. K adresám Ti pripájam 
aj zoznam knižiek, po ktorých podľa môj-
ho názoru veľmi túžia, no neodvážia sa Ti 
to napísať.

Ježiško, prosím Ťa, pošli každému žia-
kovi PRAVIDLÁ SLOVESKÉHO PRAVOPISU. 

Ďalej prosím Ťa o zaslanie publikácií AKO 
NEHREŠIŤ PROTI SLOVENČINE a SLO-
VENČINA BEZ CHÝB. Ak by si ešte mohol 
namiesto tých skateboardov, počítačov, 
pyrotechniky, zabaliť nejakú dobrú slo-
venskú klasiku. Výber je len na Tebe. Už 
teraz mi je ľúto, že nebudem vidieť tú ra-
dosť v očiach pri rozbaľovaní Hviezdosla-
va, Kukučína....

Z celého srdca Ti ďakujem. Ich mi-
lujúca slovenčinárka.

Táto rubrika je venovaná deviata-
kom. Iste ste už všetci postrehli šum 
súvisiaci s podávaním prihlášok na 
stredné školy. Áno je to tak, pomaly ale 
isto nás opustia najstarší, najskúsenejší 
spomedzi nás.

My sme sa ich preto rozhodli vyspo-
vedať. Majú už v hlave jasno, kam po 
skončení základnej školy, alebo si všet-
ko nechávajú na poslednú chvíľu? Nuž 
čujte, tu ich máme:

Deviaty ročník tvorí 10 žiakov, 
6  chlapcov a 4 dievčatá. Spomedzi 
nich nám svoj prvý pohľad na danú vec 
ozrejmil Samko.

SOŠ TECHNICKÁ ZLATÉ MORAV-
CE, lebo tam chcem ísť kvôli určitému 
odboru, ktorý zatiaľ inde nefunguje – 
mechanik počítačových sietí. Možno 
by prišla do úvahy ešte škola v Mlynár-
ciach, ale nemám dostatok info na to, 
aby som vedel povedať či áno alebo 
nie Každopádne zámer a cieľ je škola 
ohľadom PC a programovania, tak uvi-
díme.....

O niečo stručnejšia bola Danka, kto-
rá zvažuje dve školy, jednu v Zlatých 
Moravciach a druhú v Nitre. Myslí si, 
že by ju odbor Podnikanie pre rozvoj 

vidieka bavil a momentálne si nevie 
predstaviť, či by išla niekam inde a či by 
ju to bavilo.

Adelka by chcela pokračovať v štú-
diu na gymnáziu a to z dôvodu, že sa 
práve nevie rozhodnúť, čo by chcela 
robiť a čo by ju bavilo. „Nechcem sa 
vyhradiť len na jeden odbor, chcem sa 
učiť naďalej viacej predmetov a tým pá-
dom zistím, čo ma baví najviac.“

Marko zdieľa ten istý názor ako Dan-

ka, tiež by sa vedel v budúcnosti zao-
berať rozvojom  vidieka, ale nevyluču-
je momentálne možnosť, že by sa stal 
elektromechanikom.

Miško Farkaš v tom má jasno už  
dávno, od detstva ho bavia autá a preto  
iné povolanie ako automechanik nepri-
chádza do úvahy.

My pevne veríme, že akokoľvek sa 
naši deviataci rozhodnú, istotne budú 
prijatí na ich vysnívané školy a možno v 
budúcnosti, práve my budeme s hrdos-
ťou využívať ich služby. 

Držíme palce.

Ako ďalej deviataci? 
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Uprostred jedného lesa bola drevenička. Blížili sa Vianoce. 
Bývalo tam dievča, ktoré rozumelo reči zvierat. Na Vianoce jej 
zvalili strom a veveričky jej pomáhali s výzdobou. Za odme-
nu im Melánia dala oriešky a medveďom med. Ale tieto Via-
noce to bolo iné. Tieto Vianoce sa niesla nielen krásna vôňa, 
ale aj prekrásny spev. A pod stromčekom si každé dieťa našlo 
darčeky. Melánia bola šťastná, že sa to zvieratkám páči. Ale 
potom si uvedomili, že Melánia nemá žiadny darček. Melánia 
ako keby videla ich myšlienky, povedala: „Mojím najväčším 
darom ste VY!“                                                     Mimi A. 5.ročník

Bol raz jeden škriatok, ktorý nená-
videl Vianoce a celú atmosféru okolo 
nich. Všetci boli plní lásky a radosti a to 
sa mu nepáčilo. Tak sa jedného dňa roz-
hodol, že zničí tieto Vianoce. Dlho mu 
trvalo kým všetko premyslel, ale nako-
niec sa mu to podarilo.

„Ukradnem všetky darčeky, ktoré si 
želajú a nahradím ich tými, ktoré si ne-
želajú,“ pomyslel si zlomyseľne škriatok.

Vianočné prípravy boli v plnom 
prúde a Vianoce sa blížili, Santa mal zo-
znam prianí všetkých detí a škriatok o 
tom vedel. 

„Musím sa k tomu zoznamu dostať čo 
najrýchlejšie, aby som do Vianoc stihol 
vymeniť tie darčeky,“ uvažoval nahlas.

 Celé dni sledoval Santu, aby vedel 
kde necháva zvyčajne ten zoznam.

 „Dúfam, že sa to tieto Vianoce ko-
nečne podarí. Pokúsil som sa o to už 
minulý rok, ale to nevyšlo,“ konštatoval 
škriatok. Prichytili ho Santovi pomocní-
ci a dostal trest, ktorý bol pre neho naj-
krutejší, musel spievať vo vianočnom 
zbore.  Po asi týždni sledovania Santu 
konečne vystopoval, kde Santa nechá-
va zoznam.

„Dnes prišiel ten čas!“, skríkol škria-
tok.

V noci, keď už boli všetci vo svojich 
domčekoch, sa pomaly blížil k Santovej 
pracovni a rýchlo schmatol zoznam so 
slovami: „A mám Ťa!“ Dlho sa však nera-

doval, pretože počul kroky blížiace sa k 
nemu  V tom sa otvorili dvere.

 „Ty tu čo robíš?“ skríkla na neho 
Emily. Emily bola pravá ruka Santu.

„Emily, nie je to tak ako to vyzerá,“ 
rozpačito povedal Toly.

„Hej,  a ako to teda je?“ nahnevane 
sa spýtala Emily.

„Prosím ťa, trochu tichšie, všetko Ti 
vysvetlím,“ povedal Toly naliehavo.

„Ja viem čo máš v pláne, ty potvora 
jedna!“ nahnevane skríkla Emily.

„Tak to vieš...ja nemám rád Vianoce,“ 
rozčuľoval sa Toly, „všade je plno rados-
ti a dobrej nálady a všetci sú so svoji-
mi blízkymi, len ja nie. Toly zosmutnel. 
Emily videla jeho smútok v očiach, roz-
hodla sa preto pre zúfalý krok. Na jed-
nej strane chcela zachrániť Vianoce, na 
druhej mu ukázať, že ho má rada a zá-
leží jej na ňom ako na nikom inom. Zo-
brala ho preto k sebe do svojho domče-
ka s úmyslom prežiť s ním Vianoce. 

V jej domčeku už bola všade via-
nočná výzdoba a príjemná atmosféra. 
Sadli si za štedrovečerný stôl a počúvali 
vianočné koledy. Tolymu sa to tak zapá-
čilo, mal konečne pocit, že niekomu na 
ňom záleží. A takto si naša dvojica uží-
vala Vianoce v blízkosti jeden druhého.

Pretože na Vianoce by nemal byť 
nikto sám!

 Saška Z. 7.ročník

Vianoce z lesa

Nezbedný škriatok a Vianoce

Vianočný príbeh o chlapcovi Albertovi
Bol raz jeden chlapec menom Al-

bert. Albert mal skoro všetko, mal rôzne 
hry a hračky. Okrem toho mal aj brata 
Alexa. On bol veľmi dobrý chlapec, no 
Albert bol zlý.

Prišli Vianoce a Alex dostal rôzne 
čokolády, no Albert len jedno pero do 
školy a knihu o Vianociach. 

Keď išli spať, Albertovi sa snívalo, 
že sa stretol s Ježiškom a hovorí mu: 
„Albert, keď chceš mať veľa kamarátov, 
veľa šťastia a hračiek, musíš byť dobrý.“ 
Na to sa Albert zobudil a išiel sa všet-
kým ospravedlniť. Na Vianoce dostal 
veľa, veľa hračiek a potom bol aj obľú-
bený v škole.              Maťko F. 4. ročník 
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Pani učiteľka sa pýta v škole detí: „Deti 
poznáte nejakého cicavca?“
•	 Janko sa prihlási: „Áno, ja poznám 

svojho deda.“

Idú dvaja kriví a jeden hovorí:
•	 „Nemáš požičať 5€, zajtra sa vyrovná-

me “

Pani učiteľka sa pýta žiakov: „Koľko je 
10+3?
•	 Janko odpovedá: „30, veď je to ľahké.“

•	 Idú dva tanky a jeden tankuje.

•	 Pán doktor som nerozhodný? Alebo 
nie?

Pán doktor, zabúdam.
•	 Odkedy?
•	 Čo odkedy?

Išla Janka do školy a hovorí: „Veď tu mala 
stáť škola, tak prečo tu stojí môj dom.“

Marienka pije prvýkrát mlieko a hovorí: 
„Mami, to mlieko mi nechutí, tá krava 
musela byť po záruke.“

Idú dve stíhačky a jedna nestíha.

Blondínka ide po schodoch do veže.
Zrazu sa ozve neznámy hlas a hovorí:
•	 „Na každom párnom schode Ti po-

viem vtip, ak sa zasmeješ, musíš 
opustiť vežu.“

Blondínka ide 2, 4, 6 ... nezasmeje sa.
Po chvíli, keď už sa blondínka dostane na 
180 schod sa blondínka zasmeje.
Neznámy hlas sa znovu ozve a pýta sa jej:

•	 „Prečo si sa zasmiala? Veď som Ti žia-
den vtip nepovedal.“

Blondínka mu odpovie:
•	 „Ja som práve pochopila ten 1.“

Stretnú sa dve blondínky a jedna hovorí:
•	 „Včera, keď sa vypol prúd, ostala som 

tri hodiny zaseknutá vo výťahu!“
•	 „To je nič! Ja som zasa tri hodiny stála 

na pohyblivých schodoch!“

Na strednej škole prváci píšu písomku. 
Učiteľ zbadá, že jeden žiak má ťahák. 
Žiak ho inštinktívne rýchlo schoval a pri-
šiel k nemu učiteľ. Hľadá ho a učiteľ ho po 
dôkladnej prehliadke nevie nájsť: 
•	 „Kam si ho schoval?!“
•	 „To by som aj ja rád vedel ...“

 Mamička oznamuje synčekovi:
•	 „Gustík, budúci rok už budeš v druhej 

triede a to budeš môcť utierať riad...“
•	 „ Tak to radšej prepadnem...“

Slon sa kúpe vo vode. Príde mravec a pre-
sviedča ho, aby vyšiel von. Nakoniec slon 
vyjde a mravec hovorí:
•	 Dobre, len som chcel vedieť, či nemáš 

moje plavky.

Pani učiteľka skúša Janka: 
•	 „Prečo vyhynuli mamuty?“
•	 „Lebo v dobe kamennej ešte neboli 

spolky na ochranu zvierat.“

Lenka s mamkou idú k zubárovi. Lenka 
otvorí ústa a zubár povie: 
•	 „Lenka, máš malé ústa!“
Mama zakričí: 
•	 „Ale doma má veľké ústa!“

Hádanky
V každom rožku a v strede najviac. Čo 
je to?
 (anirep)
Má to červený nos, farebné vlasy a nosí 
vysoké topánky. Čo je to?

Keď to vyhodíš je to biele, keď to spad-
ne, je to žlté. Čo je to?

(ecjav)
Čo je cez deň plné a cez noc prázdne?

(yknápot)

Najlepší vtip: ZÁKLADNÁ ŠKOLA!

Pani učiteľka, môžem byť potrestaná za 
niečo čo som neurobila?
•	 Jasne, že nie, čo Ťa to napadlo?

•	 Tak dobre, neurobila som si domá-
cu úlohu.

Čo sú hmotné pramene na spoznávanie 
minulosti?
•	 zlato, striebro, uhlie, železo, cukor

Čo je archeológia?
•	 miesto, kde sa vyskytujú zaujímavé 

veci

Čo je rodokmeň?
•	 je spodok stromu

Výroky
•	 Pred štyrmi rokmi sa stala hrozná 

vec. Začala som chodiť do školy

•	 Nehovorte mi, že keď sa Vám uči-
telia zdravia DOBRÉ RÁNO, tak Vám 
nikdy neprebehlo hlavou 

•	 AKO PRE KOHO 

•	 Žiak sa mi smeje za chrbtom do očí.

•	 Váš syn behá po chodbe nepovole-
nou rýchlosťou.

•	 Žiak má k vyučujúcej neustále po-
známky.

•	 Odmietol písať poznámky s tým, že 
škoda pera.

VTIPY
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Ďakujeme pán učiteľ...

...kozmonauti, fyzici, programátori, hudobníci, 
technici, lekári, inžinieri aj právnici majú jednu 
vec spoločnú: skvelého učiteľa, ktorý im vniesol 
svetlo do života.                 Vy takým učiteľom ste.

Za všetko Vám ďakujeme!!!! 
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 No tak sa veľmi neteš! Po celý 
týždeň si dá na teba pozor p. uč. Balog. 
Veľa šťastia.

 Po celý týždeň sa na Teba bude 
usmievať šťastie. Dostaneš 1 z matema-
tiky a aj z anglického jazyka.

 Nechcem byť v Tvojej koži. Do-
staneš 3 z matematiky a 4 z anglického 
jazyka.

 V tomto období si dávaj dobrý 
pozor na učiteľov, ktorí Ťa učia sloven-
ský jazyk. Nikto nevie, čo sa môže stať. 

 Tento mesiac sa dobre pripravuj 
na všetky predmety, určite Ťa niekto z 
nich vyskúša. 

 Teraz Vás čaká krásne obdobie. 
Pani učiteľka Vás pochváli. Hlavne tá, 
ktorú máte najradšej. 

 Tento rok budeš mať šťastie. Bu-
deš zdravá. No môžeš dostať 3 z bioló-
gie. No dávaj si pozor aj na triednu pani 
učiteľku.

 Pomáhaj slabším, najviac ako 
vieš. Určite sa Ti to vyplatí.

 Tento mesiac bude určite lepší, 
keď sa niečo nepodarí – vždy Ti niekto 
pomôže. 

 Nemaj strach z ničoho. Všetko 
zvládneš, keď niekomu pomôžeš.

 Už si nerob nepriateľov, lebo 
keď sa stretnú, určite Ti pomôžu.

 Vysvedčenie Ti dopadne nad 
Tvoje očakávanie. Teš sa z toho! 

Horoskopy

Školský časopis ZŠ Beladice. Školský rok 2019/2020. Číslo: 1.
Redakčná rada: všetci dobrí žiaci
Prispeli: žiaci I. a II. stupňa
Milí spolužiaci. Toto číslo vzniklo vo veľmi krátkej dobe, napriek tomu sme sa 
všetci snažili. Možno by ste nám vedeli pomôcť s vylepšením nasledujúceho 
čísla, preto Vás prosíme, prípadné návrhy nám poskytujte priebežne, aby to 
ďalšie číslo spĺňalo Vaše i naše predstavy. Ďakujeme 

BZUČÁK
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