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Vážené kolegyne, kolegovia, milí žiaci, rodičia a ctení priatelia našej školy. 

Stojíme pred bránami konca školského roka 2016/2017, pred vysvedčeniami a pred posledným 

hodnotením nášho roka. 

Myslím, že je na mieste trošku zhodnotiť prácu našej školy v tomto školskom roku, 

ktorý bol nesmierne náročný a to po psychickej aj fyzickej stránke pre nás učiteľov. V prvom 

rade som nesmierne rada, že sme tento školský rok opäť začali vydávať školský časopis, s 

pomocou žiakov a učiteľov, no v prvom rade chcem poďakovať Ing. Lucke Hronyeczovej, 

ktorá časopis vydáva. Vďaka nej to opäť funguje.  

Materská škola tento rok začala fungovať v celodennej prevádzke. Zakúpili sa 

postieľky, matrace, posteľné prádlo. Celý rok naši najmenší usilovne pracujú spolu s pani 

učiteľkami podľa nového školského vzdelávacieho programu. Snažíme sa materskú školu 

zapájať aj do niektorých aktivít školy napriek tomu je dochádzka žiakov do materskej školy 

veľmi zlá. Z 21 zapísaných detičiek, chodí približne 12 deti do materskej školy, čo je veľmi 

nízky počet. Bolo by veľmi dobré a prospešné, keby chodili všetky zapísané deti do materskej 

školy, pretože majú veľké problémy potom v škole. Za obetavú 

prácu plnú inovatívnych metód ďakujem pani učiteľkám Lucke 

Martonovej a Mgr. Mirke Gálovej.  

Som hrdá, že tento rok sme sa zapojili do projektu 

,,Pohni kostrou“ Povedz áno športu. Ako vďaku, že sme sa 

zapojili do tohto projektu sme obdržali video projekciu od 

známeho futbalistu Mareka Hamšíka, kde sa nám poďakoval, že sme 

sa do tohto projektu zapojili. 
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Tento rok bol vyhlásený za rok ,,Čitateľskej gramotnosti“ a my sme každý mesiac 

pripravovali pre všetkých žiakov na triednických hodinách, činnosť zameranú na čitateľskú 

gramotnosť. Každý mesiac sme sa snažili žiakom pripraviť zážitkové vyučovanie alebo 

projektové dni rôznych zameraní: zdravá výživa, čitateľská gramotnosť, športové aktivity, 

finančná gramotnosť v spolupráci s OTP bankou, mali sme pripravené tvorivé dielne pre žiakov  

s individuálnym plánom, kde sme vyrábali rôzne výrobky z hliny. 

Veľká vďaka patrí pani Mgr. A. Repkovej, ktorá nám pripravovala krásne podujatia 

v knižnici. Snažili sme sa, aby život na našej škole bol pestrý a zaujímavý pre našich žiakov. 

Som veľmi hrdá na to, že náš žiak VI. ročníka Tomáš Horváth obsadil 2. miesto v prednese 

poézii a prózy pod názvom Kellnerova Poloma, za čo mu veľmi pekne ďakujem , no vďaka 

patrí hlavne pánovi učiteľovi Mgr. J. Letanovskému, ktorý žiaka pripravoval a podporoval ho 

v jeho talente. Žiak sa zúčastnil mnohých súťaží a reprezentoval školu spolu s inými deťmi. 

Som hrdá na to, že naša škola sa začala zapájať do rôznych súťaží.  

Tento rok sme začali spolupracovať so ZŠ v Gemerskej Polome, kde sme boli pozvaní 

na kultúrne podujatie,,Bašavel“ a my sme pre nich na oplátku pripravili krásne dopoludnie na 

prvom stupni, kde sa zábavnou formou učili, súťažili a vytvárali krásne práce v knižnici.  

Prvýkrát tento rok sme organizovali 

futbalový turnaj o putovný pohár riaditeľky 

školy, kde sme obsadili prvé miesto. Ďakujem 

pánovi zástupcovi Mgr. K. Samselimu za 

prípravu žiakov na futbalové turnaje a prípravu 

spomínaného turnaja. Množstvo zábavy sme 

pripravili pre žiakov vo forme divadelných 

predstavení, hudobné dopoludnie s Viktorom, 

Deň detí, karneval, Mikuláš, Vianoce., Deň 

otvorených dverí v kasárňach a mnoho ďalších. 

Žiakom prvého stupňa sme pripravili vedomostné 

súťaže pod názvom Matematko, Vševedko a pre 

druhý stupeň dopoludniu cudzích jazykov pod 

názvom Moja rodina a Vianoce vo svete. Zapojili sme sa do súťaže Hviezdoslavov Kubín 

a reprezentovali sme našu školu v rôznych iných súťažiach.  

Riešili sme množstvo výchovných problémov s našimi žiakmi a ich správaním voči 

učiteľom, neospravedlnené hodiny, záškoláctvo a spolupracovali sme s políciou za čo aj im 

patrí veľká vďaka. Výchovná poradkyňa Mgr. M. Tóthová sa snažila riešiť každý jeden problém 

na škole, spolupracovala s triednymi učiteľmi, rodičmi za čo jej veľmi pekne ďakujem.  

Záver školského roka sme pripravili vo forme už 11. ročníka Detského festivalu 

rómskych piesní a tancov, na ktorý sa nám prihlásilo 12 škôl.  
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Veľké poďakovanie patrí všetkým členom pedagogického zboru. Tento školský rok bol 

bohatý na zmeny a verím, že naša spoločná ambícia stabilizovať školu sa nám začína dariť. 

Ďakujem za Vašu prácu a trpezlivosť a za všetky aktivity, ktoré robíte pre žiakov a našu školu. 

 

V neposlednom rade chcem povedať slová vďaky aj všetkým nepedagogickým 

pracovníkom. Bez nich by chod školy nebol možný a všetci si ich prácu vážime. 

Nesmieme zabudnúť ani nášho zriaďovateľa – obecný úrad, pána starostu a poslancov, 

ktorí k našej škole pristujú so záujmom a vychádzajú nám všestranne v ústrety. 

V neposlednom rade záverečné poďakovanie patrí rodičom. Ďakujeme všetkým tým 

rodičom, ktorí prejavujú o svoje deti záujem a svojou výchovou v rodine podporujú našu snahu 

vychovať z detí a žiakov jedinečné osobnosti. 

 

Všetkým želám veľa oddychu, málo starostí a teším sa na 

stretnutie v septembri. 

Pekné leto Vám praje 

Mgr. Gabriela Tóthová 

     riaditeľka ZŠ s MŠ v Brzotíne 

 

Tak poďme pekne poporiadku. Prejdime sa po 

školskom roku 2016 / 2017. Zaspomínajme si všetci spolu. 

Čo všetko sme zažili, čo pekné sme robili, kde všade sme 

boli a hlavne čo nové sme sa naučili. Nech Vás tieto strany 

do školských lavíc zavedú a pekné spomienky pripomenú. 

Praje kolektív školských novín. 

Finančná gramotnosť. 

Nevyhnutnou súčasťou každodenné-

ho života je schopnosť ekonomického 

rozhodovania. Ako dospelých tak aj deti je 

dôležité viesť k schopnosti hospodárenia 

s financiami. Logickému premýšľaniu 

a kalkulácii. Aj keď mnohí sa zhodli, že 

peniaze nepatria do rúk detí, je nevyhnutné 

ich viesť k pokore, šetrnosti, kalkulácií 

a hlavne k budovaniu vzťahu vedieť 

hospodáriť. Tento školský rok sa niesol v 

duchu Finančnej gramotnosti. Čo to vlastne 

znamená? Finančná gramotnosť je súbor  
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znalostí, ktoré človeku umožňujú 

porozumieť financiám a správne s nimi 

zaobchádzať v rôznych životných situáciách. 

Naša základná škola sa nachádza v sociálne 

slabom prostredí preto môžeme mnoho 

krát  hovoriť  až o finančnej negramotnosti.  

Rodiny majú základný problém 

s hospodárením peňazí, čo spôsobuje 

nekontrolované a hlavne v neposlednom 

rade neefektívne prerozdeľovanie finančných 

prostriedkov. V mnohých prípadoch vieme 

hovoriť o existenčných problémoch rodín. 

Táto životná situácia je spôsobená 

nesprávnym hospodárením rodín. Práve 

preto je veľmi dôležité už na základných 

školách zavádzať odbornú spôsobilosť 

k peniazom vo forme hodín venovaných 

finančnej gramotnosti.   

 Finančná gramotnosť bola  zahrnutá už od 

začiatku školského roka do učebných plánov 

povinných predmetov a samozrejme aj ako 

prierezová téma bola začlenená do 

jednotlivých predmetov  kde sme uplatňovali 

medzipredmetové vzťahy.  

Za cieľom ukázať reálne situácie, čo všetko 

môže spôsobiť nevedomosť 

v oblasti financií sme privítali 

kolektív Príma banky 

z Rožňavy, kde pod vedením 

pána riaditeľa vysvetľovali 

reálne životné situácie.  

Prednášky boli rozdelené pre 

prvý aj druhý stupeň zvlášť. 

Naši najmenší sa hravou 

formou zahrali na predavačov 

a  nakupujúcich. Všetci si vyskúšali obe roly 

a aby to nebolo až také jednoduché, používali 

registračnú pokladňu a hračkárske euro 

bankovky. Ak si minuli všetky peniažky tak sa 

rozprávali o dôležitosti vecí čo si v obchodíku 

nakúpili. Mnohí si uvedomili aj nepotrebnosť 

vecí, ktoré si nakúpili a to bol hlavným 

cieľom. Naučiť  sa premýšľať  čo je 

nevyhnutné a myslieť aj na zajtrajšok. 

Na druhom stupni sa zamerali na motiváciu 

žiakov, ktorá by ich mala inšpirovať do 

budúcnosti. Ukázať správnu cestu 
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a postupnosť ako si zarobiť, ušetriť a zveľadiť 

svoje financie. Dôraz sa kládol  pokračovať 

v štúdiu na stredných školách, získať 

odbornosť, zamestnať sa a mať istotu 

v živote. Žiaci boli poučení pred nekalými 

praktikami úžerníkov a nevýhodách nebanko-

vých inštitúcií. Politika požičať a vrátiť je 

dočasné riešenie, problém nerieši len ho 

odďaľuje. Dôležité je, aby žiaci pochopili 

politiku správneho hospodárenia finacií.

V rámci finančnej gramotnosti sa žiaci druhého stupňa zúčastnili na prednáške ,,Ako sa uplatniť 

na trhu práce“, kde pracovníčky Úradu práce systematicky žiakom zdôrazňovali ako potrebujú 

napredovať a čo robiť preto, aby po odbornom štúdiu si našli prácu a boli zárobkovo 

sebestační.  

 

V školskom roku sa naša škola zapojila do mnohých športovo- branných aktivít, ktorými 

sme upevňovali svoje zdravie a fyzickú kondíciu.  

27.10 2017 sa zúčastnili všetci naši žiaci a zamestnanci školy na projektovom dni pod 

názvom "Pohni kostrou"- Povedz áno športu, podporeným Národným športovým centrom.  

Spoločne sme zdolávali 

mnohé športové aktivity. Boli 

to: spoločný beh a cvičenie na 

hudbu, cvičenie v telocvični, 

preťahovanie lanom, hod na 

kôš, hod granátom, cyklistická 

zručnosť a na záver futbalový 

turnaj. Najväčšou odmenou 

bolo poďakovanie formou 

videozáznamu od slovenského 

futbalového reprezentanta M. 

Hamšíka. 
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23.2. 2017 bolo zrealizované Účelové cvičenie pre žiakov 5.-9. ročníka pohyb a pobyt v prírode 

pre žiakov 1.-4. ročníka. Deň pred uskutočnením prebehla teoretická príprava tém: 

mimoriadne situácie, zdravotná príprava, orientácia v teréne, dopravná výchova. Praktická 

príprava sa uskutočnila v blízkosti Kružnianskych rybníkov. 

 

Na škole pracovali dva športovo zamerané krúžky : 

 futbalový-starší žiaci  

 športovo-futbalový-mladší žiaci 

V okresnom kole starších žiakov vo futbale sme obsadili siedme miesto z dvanástich 

zúčastnených mužstiev. 

Dňa 19.5. 2017 naša škola zorganizovala futbalový turnaj o "Pohár riaditeľky ZŠ s MŠ Brzotín". 

Turnaj sme suverénne vyhrali a pohár zostal na škole.   

         Mažoretky ZŠ s MŠ 
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Dňa 30.5. 2017 futbaloví reprezentanti našej školy hájili svoje kvality na "Unifikovanom 

futbale“ a obhájili už dva krát za sebou putovný pohár  

V utorok 20.6 2017 sa žiaci našej školy zúčastnili turnaja tímov v integrovanej BOCCII. Chcem 

spomenúť aj ďalšie dva krúžky, ktoré rozvíjajú pohybové aktivity a sú to tanečný a 

roztlieskavačky. 

 

Posledná aktivita, ktorá bude 28.6. 2017 je návšteva dopravného ihriska s ukážkami 
policajnej techniky. Na záver ďakujem všetkým pedagógom a žiakom, ktorí podporujú tieto 
aktivity a robia dobré meno našej škole.  

 Mgr. Karol Samseli zástupca ZŠ 

Od roku 2012 vediem tanečný krúžok s dievčatami z II. stupňa. Stretávame sa raz do 

týždňa vo forme krúžkovej činnosti po vyučovaní. Na našich stretnutiach spoločne vyberieme 

pesničku, ktorá sa hlavne páči dievčatám a snažíme sa cvičeniami vymyslieť tú najlepšiu 

choreografiu, ktorou potešíme naše publikum. V našom repertoári majú mix štýlov. Tradičným 

tancom je rómsky tanec, na ktorý majú dievčatá krásne kostýmy. Moderné tance si dievčatá tiež 

veľmi obľúbili, kde tanečným krokovým variáciám nekladieme medze. Podarilo sa nám 

nacvičiť aj spoločenský tanec, pri ktorom nám partnersky vypomohli chlapci z našej ZŠ.  
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Dievčatá si krúžok veľmi pochvaľujú a rady sa ho zúčastňujú. Chodia tam s nadšením. 

Samý na sebe vidia pokroky a úspechy z našich vystúpení.  

Každoročne sa zúčastňujeme s našim 

programom na Ovčiarskych dňoch 

v Brzotíne. Rôzne vystúpenia sme 

absolvovali aj v Rožňave. 

Samozrejmosťou u nás sú vystúpenia 

na školských akciách, kde sa snažíme 

našimi choreografiami spestriť 

program  

Na krúžku sa nám pracuje veľmi 

dobre. Dievčatá sa tešia z každého 

nového tanca a vystúpenia. Na ich 

tvárach vidím radosť, chtivosť 

a nadšenie čo ma motivuje k vedeniu 

krúžku aj naďalej.  

Mgr. Mária Tóthová vedúca krúžku

 

ZŠ Brzotín verzus ZŠ Krásna Hôrka 

Dobré vzťahy treba 

posilňovať a utužovať. 

Každoročne si žiaci 

zmerajú svoje poznatky a 

zručnosti v školskom 

Kvíze. Už sa stalo 

tradíciou, že v jarných 

mesiacoch sa 

stretávajú žiaci zo ZŠ 

v Brzotíne a žiaci zo 

ZŠ Krásnohorské 

Podhradie. Spolu si 

takto pripomínajú Deň 

knižníc. Aj tento rok, aj keď 

o čosi neskôr 5.5.2017 sa stretli na spoločnom kvíze, ktorý sa niesol v 

znamení dvoch významných osobností a dejateľov: Matejovi Hrebendovi a Jozefovi 

Miloslavovi Hurbanovi. V marci sme si na Jozefa pripomenuli 200 rokov od 

narodenia tohto básnika, prozaika, politika, novinára a v neposlednom rade veľkého 

národovca. Žiaci sa prostredníctvom prezentácií zoznámili s Matejom Hrebendom, 
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ktorý je považovaný za predchodcu knižníc, lebo aj napriek tomu, že nevidel, chodil 

po Slovensku a ponúkal ľuďom z dediny do dediny knihy.  

 

V druhej prezentácii žiaci si 

otestovali vedomosti o 

Hurbanovi a štúrovcoch. Aby, 

žiaci boli pozorní, niektoré 

úlohy boli bodované.  Dvanásti 

žiaci boli rozdelení do 

štyroch skupín po piatich 

žiakoch. Dve skupiny vytvorili 

žiaci zo ZŠ Brzotín a dve 

skupiny žiaci zo ZŠ Krásnohorské Podhradie. 

Prvé dve úlohy zvládli žiaci vynikajúco, iba s minimálnymi rozdielmi. Ďalšie úlohy 

boli zamerané na šikovnosť, tvorivosť, hravosť. Žiaci riešili tajničky, 

osemsmerovky, vytvárali spolu ilustrácie slovenskej ľudovej rozprávky- Veterný 

kráľ. Na prekvapenie žiaci riešili úlohy s radosťou. V kvíze nešlo len o body a 

víťazstvo najlepších. Zvíťazila myšlienka, úsmevy na tvárach žiakov obidvoch škôl. 

Nadväzovanie kontaktov žiakov oboch škôl je prioritou. Preto umiestniť sa na 

druhom, treťom či štvrtom mieste nie je hanba ale česť.  

Prosím ponorte sa do tvorivej poézie, ktorú žiaci vytvorili. Básne sú prepísané tak 

ako ich žiaci vytvorili, preto prosím o prepáčenie chýb, ktoré sa im podarili. 

 

Básnička skupiny LM10 

Láska je nebo, láska je sen, 

Láska je rozprávka v ktorej žiť chcem. 
 

Čítanie je nádej v ktorých nájdeme 

pravdu, 

Lásku a niekedy aj nonsens. 
 

Kniha je múdrosť, ktorú vedieť chcem, 

ak chceš tak ti ju darujem. 
 

Marec je čas keď sa všetko prebúdza 

A nádej v nás ostáva. 

 

Básnička skupiny Mladí 
 

Marec čítanie kníh o múdrosti plných! 

Rozprávka stále pravdivá a nádej je len 

márnivá. 

Láska v básni je kráska. 

Čítať bez rozmýšľania je ako jesť bez 

vychutnávania. 

Marec je ako reálny mravec. 

Múdrosť je ako úzkosť knihy, 

pri čítaní je ako rozmýšľam o nádeji  

a čítaní s láskou.  

Čítanie je ako neustáli dialóg 

pri ktorom nás kniha rozosmieva.
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Básnička skupiny AG8 

Marec mesiac kníh, 

povedal múdry mních. 

Povedal on rozprávku 

za knihy a lásku. 

Poviem vám ja pravdu, 

neurobím Vám hanbu. 

Čítať mi už azda viem, 

ako múdrosť ktorá v nás 

drieme. 

Mních sa teraz čudne tvári, 

Nadýcha sa trochu púpavy. 

 

Do dnešného dňa bolo zapísaných do zošita 

výchovného poradcu 109 zápisov. Tie sa týkali hlavne 

správania sa  žiakov, ktorí porušovali školský poriadok.  Vo 

väčšine prípadoch boli riešené agresívne prístupy žiakov 

k svojim spolužiakom, k majetku školy a aj k vyučujúcim.  

Ďalším kameňom úrazu sú vymeškané neospravedlnené 

hodiny žiakov. Čoraz častejšie si žiaci dovolia meškať na 

vyučovacie hodiny a dokonca aj svojvoľne opustiť vyučovanie 

i celý areál školy. Žiaľ, nám vyučujúcim je veľmi ťažké znášať 

nezáujem žiakov o vyučovanie. Záujem o nové poznatky, ich 

využitie vo vyšších ročníkoch, resp. v ďalšom štúdiu na 

stredných školách je minimálny. Robíme maximum aktivít 

a motivačných cvičení, ktorými by sme mohli u žiakov vzbudiť 

záujem k učeniu. Výsledok nezodpovedá vynaloženého úsiliu 

učiteľského kolektívu.   

Od začiatku školského roka do ¾ hodnotiacej porady, žiaci 

vymeškali 1061 neospravedlnených hodín. Uvedomujeme si, 

že tieto hodiny sú vo veľmi vysokom čísle. Žiakom boli udelené 

znížené  známky zo správania a pokarhanie triednym učiteľom 

alebo riaditeľkou školy.  

Výchovná poradkyňa sa zúčastnila aj Rady školy, kde všetkých 

oboznámila so situáciou v našej škole. Samozrejme sme 



 Základná  škola s materskou školou  Berzehorská 154  Brzotín  

12 
 

neustále  v kontakte s rodičmi žiakov, ktorí si sami nevedia rady s vlastnými deťmi. Napriek tomu, že 

sľubujú pomoc k žiadnej zmene nedošlo. 

Škola spolupracuje s Centrom pedagogicko-psychologického 

poradenstva a prevencie v Rožňave.  Sociálna pedagogička niekoľkokrát 

navštívila našich žiakov, kde vykonávala depistáž ich správania sa. ZŠ s 

MŠ sa  vo viacerých prípadoch požiadala o pomoc PZ SR v Rožňave. 

Príslušníci PZ, vo forme besedy uskutočnili stretnutie s našimi žiakmi 

a ich rodičmi.  

Žijeme v uponáhľanom svete, kde idú  deti  na vedľajšiu koľaj kvôli 

nedostatku času zo strany rodičov. Tí sú uponáhľaní  za prácou 

a zabezpečenia základných potrieb pre život rodiny.  Pozastavme sa aspoň na chvíľu a zamyslime sa 

nad životom a pokúsme sa urobiť všetko pre to, aby sme nepremeškali chvíľu na lepšiu zmenu.  

Výchovná poradkyňa Mgr. Mária Tóthová 

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna škola. 

Keď sme nastúpili do prvého ročníka, tak sme 

sa učili abecedu. A naučili sme sa sčítať aj 

odčítať do 20. V druhom ročníku sme sa učili 

čítať, písať a odpisovali sme články z čítanky. 

V treťom ročníku sme sa učili násobiť aj deliť. 

A teraz sme štvrtáci a naučili sme sa pracovať 

s kružidlom. Na slovenskom jazyku sme sa 

naučili vybrané slová, podstatné mená, prídavné 

mená, zámená, číslovky, slovesá, príslovky. 

Zajtra sa budeme učiť predložky. 

V septembri budeme piataci. Rada chodím do 

školy, rada sa učím. Ja mám rada predmet 

matematiku. 

 

Veronika Lázoková, žiačka 4. ročníka  
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Ako to už v živote chodí, vzdorovanie, oponovanie 

a výstredné správanie je životná etapa asi každého 

žiaka, preto je nevyhnutné so žiakmi stále 

komunikovať na odbornej úrovni a vysvetľovať 

dôsledky konania. Tento školský rok sme sa 

zamerali aj na preventívne prednášky na tému - 

Trestnoprávna zodpovednosť,  zodpovednosť 

zákonného zástupcu za správanie neplnoletého dieťaťa. Nebolo nič 

výnimočné ničenie školského majetku, ustavičné úniky z vyučovacieho 

procesu, urážky vyučujúcim.  

Odborné prednášky, ako nespraviť chybu a žiť 

plnohodnotne nám bolo prezentované Ing. M. 

Korintuša, ktorý formou prednášok hovoril 

o reálnych životných situáciách, ktoré skončili 

mnohokrát až tragicky. Prednášky boli zamerané 

na trestnú činnosť, porušovanie zákona, 

a o deštruktívnych vlastnostiach drog. Považujem 

to za nevyhnutnú prevenciu lebo málo podnetné prostredie je hlavným 

spúšťačom. Mnohí žiaci majú prvé skúsenosti za sebou s alkoholom, mäkkými 

drogami a fajčenie nie je žiadne tabu. Ušetriť a nevystavovať žiakov k takýmto 

podnetom je nevyhnutné. 

Tvorivé dielne 

O tom, že máme šikovných 

žiakov svedčia výrobky, 

ktoré tento rok vyrobili. Je  

to zážitok pre žiakov. Za 

dobre odvedenú prácu majú 

výrobok, ktorý si sami 

vyrobia a môžu si ho 

ponechať. Svoju šikovnosť si 

mali možnosť vyskúšať 

s hlinou, kde vyrábali 

sliepočky, stojany na 

servítky, maľované obrazy, 

náramky, záložky a dokonca 

sa môžeme pochváliť aj 

ručne vyrobeným mydlom.  
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Žiaci sa radi zapájajú do tvorivých 

projektov, majú z nich pekný zážitok 

a rozvíjajú svoju fantáziu. 

 

Naše akcie 
 

Tento rok bol veľmi náročný, ale myslím, 

že ho môžeme zhodnotiť ako úspešný rok aj keď nie stále svietilo slniečko. 

Mnoho plnohodnotných akcií, či to boli divadlá, koncerty, projektové dni boli 

predsa super. Krásne spomienky a prežité zážitky ostanú.  

 

Trocha úsmevu prosím 
 
V base 
Jožo vraví, že by radšej sedel v base ako v škole. Pani učiteľka sa spýta prečo, Jožo odpovie: 
- No v base viem za čo sedím, ale v škole musím sedieť a neviem prečo. 

 
Učiteľka napísala žiakovi do žiackej knižky poznámku:  

,,Váš syn nič nevie." 
Otec dopísal: 

,,Práve preto ho posielam do školy." 
  
Od Arabov máme číslice, - vysvetľuje 

učiteľ, - z Číny máme porcelán, kalendár od Rimanov. Vie 

mi niekto povedať ešte nejaký príklad? 

- Pán učiteľ, - začne Dežo, - my máme poháre z krčmy, 

taniere z reštaurácie, víno zo susedovej pivnice, papriku zo 

susedkinej záhrady a mladší brat je od poštára.  
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V čase učiteľských štrajkov oznamuje malý prváčik svojej učiteľke: 

- Pani učiteľka, ak pôjdete do štrajku, aj ja neprídem do školy! 

 

Dobré rady na záver. Vedeli ste? 
 
Zrkadlo – najlepšie očistíme horúcou octovou vodou, prípadne 

pretrieme surovým zemiakom, opláchneme čistou vodou a vyleštíme novinovým papierom. 
Škvrny od pera vyčistíme, ak na ne ihneď použijeme kolínsku vodu, prípadne textil 
zastriekame lakom na vlasy, lak necháme chvíľu pôsobiť a vyperieme. 
Biele fľaky od soli na čižmách z brúsenej kože odstránime pomocou octu. 
Škvrny od atramentu na textile. Vytlačíme na ne citrón, po pár minútach namočíme do 
horúceho mlieka (cca 5 minút) a vyperieme v práčke. 
Zápach alebo zlý vzduch v miestnosti odstránime zapálením jedného či dvoch bobkových 
listov v popolníku. 
Zápach potu z oblečenia – pred praním namočíme do vody z octom (1 lyžica na 1 liter 
vody). Podobne postupujeme u textilu z čínskych obchodov, ktorý zapácha sám o sebe. 
 
Čaj 
 
- čajové vrecúška upokoja boľavé oči, či popálenú pokožku 
- čerstvý čaj je vynikajúce hnojivo na paprade 
- mätový čaj pôsobí hojivo na zapálené ďasná 
- utíši bolesť po injekcii 
- čistí nábytok aj zrkadlá 
- hnisavá vyrážka zmizne, ak vrecúško s čajom namočíme do vody, 
priložíme k vyrážke a prelepíme leukoplastom 
- šedivé vlasy pôsobia sviežo, ak ich umyjeme vodou, v ktorej sme za horúca vylúhovali 3 
sáčky čaju 

Acilpyrín 
 

- pôsobí proti lupinám. Rozdrvíme dve tabletky a pridáme k šampónu (množstvo, ktorým si 
bežne umývame vlasy). Necháme pôsobiť dve minúty. 

- zálievka z jednej tabletky acylpirínu a 3 dcl vody likviduje plesne v kvetináči 
- 6 tabletiek acylpyrínu, rozpusteného v pohári vody zvýrazní farbu vašich vlasov 

Ústna voda 
 
- vyčistí LCD monitor 
- dezinfikuje rany 
- odstráni lupiny 
- možno použiť miesto prípravku proti plesni na nohách 

Zubná pasta 
 

- vybieli gumené časti tenisiek 
- vyčistí žehličku 

- ak natrieme bielou zubnou pastou zrkadlo a vytrieme 
dosucha, nezarosí sa 

- odstráni hnisavé vyrážky 
- odstráni škvrny na nábytku po pohároch 

 
Zdroj: www.dobrárada.sk 

 

 

 

http://www.dobrárada.sk/
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Milí čitatelia, práve ste sa 

„prečítali na záverečnú stranu 

nášho ďalšieho čísla časopisu 

„Štvorlístok školy“, ktorý 

vychádza pre vás o nás. 

Celá redakčná rada verí, že aj 

obsah tohto vydania sa vám páčil 

a umožnil vám nazrieť do života 

našej školy, do jej rôznorodých 

činností školských aj 

mimoškolských. 

 

Za celú redakčnú radu Vám želám 

veselé prázdniny, plné zážitkov, 

slnka a vody  

 


