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 Leňošíš a nenaučíš sa na nejaký predmet. Učiteľ/-ka ťa vyvolá 

a ty nevieš. Vždy však môžeš mať vyhraté.  

 Ukážeš ŽOLÍKA  učiteľovi aj s celým číslo Májovkára, prípad-

ne, by lepšie bolo vystrihnúť si ho. 

 Nedostaneš päťku.  

 ŽOLÍKA nemôžeš však použiť, KEĎ sa píše veľká písomka ale-

bo očakávaná písomka, KEĎ ti učiteľ povie, že známka 

z odpovede rozhodne o tvojej známke na vysvedčení. ŽOLÍKA 

môžeš použiť pri ústnej odpovedi v mesiacoch Máj, Jún,  

 September. 

 ŽOLÍKA nemožno oxeroxovať ani nijako prekopírovať!  

 

 

MÁJOVKÁRSKE  OSPRAVEDLNENIE 

Vážená pani učiteľka, vážený pán učiteľ! 

Prepáčte, ale nie som pripravený/-á  na túto 

vyučovaciu hodinu, preto vás prosím, aby ste ma 

vyskúšali inokedy. Oddychoval/-a som totiž.  

Ďakujem!!! 

 

Dátum.......................................   

Predmet.................................... 

Meno žiaka............................... 

                        Podpis učiteľa........................... 

 

Májovkár 

Školské noviny 
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Od Sašky Hoferovej, 

VI.C 

  
Ahojte všetci vášnivý čitatelia aj tý čo až tak veľmi nečítate. 

Pripravila som si pre vás rubriku v ktorej budem písať recenzie na knihy.  

Na začiatok by ste mali vedieť že som veľkou fanúšičkou distopie, takže 

hlavne o týchto knihách budem písať. Ale nebojte sa čítam aj také kde sa 

dievča vášnivo zamiluje do chlapca, takže dievčatá, máte sa na čo tešiť. 

 

Moja naj knihy je asi knižná trilógia The Hunger games. 

Kto by ju nemal rád? Príbeh sa odohráva v budúcnosti a je o dievčati čo sa 

obetuje za sestru a tým sa stane vyvolenou z dvanásteho obvodu. Hry 

majú všetkým pripomínať oceľové zovretie ich hlavného mesta -Sídla. 

Počas hier sa zaľúbi do chlapca menom Peeta. Potom čo seba aj Peetu 

zachráni a stanú sa víťazmi hier o život, si myslí že už bude v bezpečí. No 

mýli sa. O rok sa musí vrátiť do arény a bojovať proti doterajším vyvole-

ným. Z arény ju zachráni tajná skupina usilujúca sa o zvrhnutie Sídla. Pre-

vezú ju do trinásteho obvodu kde sa po čase stane drozdajkou – tvárou 

vzbury. 

No ďalej už nič nepoviem pretože nechcem spoilovať pre tých ktorí túto 

knihu nečítali ale sú skôr fanúšikmi filmu ako aj ja. 

Moje pocity z tejto knižnej trilógie sú fantastické. Veľmi sa mi zapáčila a už 

sa teším na film drozdajka 2. časť. 
Určite vám ju od poručujem a tak isto aj film. 

 

 

Moja ďalšia veľmi obľúbená knižná trilógia ja Divergencia. 

Odohráva sa to v budúcnosti. (tiež) Je o dievčati menom Tris, čo opustí 

svoju rodinu a vyberie si novú frakciu – Neohrozenosť. Tam sa zamiluje 

do chlapca menom Štyri. (v skutočnosti sa volá Tobias) Zistí že je diver-

gentná a že divergencia je veľmi nebezpečná. Snaží sa ju čo najlepšie skryť 

– a pochopiť čo znamená - a v tom jej pomôže aj Štyri. 

A ďalej už račej nič neprezradím. Predsa len čo keď niekto čítal len prvú 

časť. Túto knihu vám odporúčam. Veľmi sa mi zapáčila a čítam ju už druhý 

raz. Veľmi sa mi zapáčil aj film, určite si ho pozrite.  

 

A na budúce napíšem o tých zamilovaných románoch ;-)  
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Príbeh  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

Filip Greš, VI.A 

 

 

 

 

 

 

Nečakaný hosť 

 

Raz Juraj prišiel z práce skôr, aby si oddýchol. 

Ľahol si na gauč a telku zapol on. 

Už skoro zaspal, ked´zvonku cin, cin dakto zazvonil. 

Juraja to naštvalo, zo spánku ho preblalo. 

Letí Juraj naštvaný,nepredbeho by ho ani ferarri. 

Zastavil sa pred dverami, odomkol a otvoril. 

Tam veľký muž stál,že je jeho novým susedom pove-

dal, 

a že by sa  s Jurajom skamarátil, keby ho Juraj dnu 

vpustil. 

Juraj z toho radosť nemal, dokonca si v duchu nadá-

val, 

ale dnu ho pustil, dokonca aj pohostil, a na meno sa 

spýtal. 

Veľký pán mu povedal, že meno ešte nikdy nemal,  

ale mohol by ho Juraj volať Durak. 

Juraj sa usmial, čakal, kým Durak odíde, ale Durak 

chcel tu ostať a aj prespať. 

Juraj nechcel byť zlý, tak nechal Duraka prespať na 

gauči. 

Ráno, keď sa zobudil, Durak na gauči neležal. 

A Juraj hneď zistil, že to nie je jeho sused ale len 

bezďak, 

čo u neho rád prespal.  
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ÚVODNÉ SLOVO 

 

 

Od Karolína Fritzovej, 

IX.D 

 

 

 

 Ahojte, spolužiaci, 

isto ste si všimli, že sa k nám leto nenávratne prikráda. Dni sa predlžujú 

a slnko svieti omnoho dlhšie ako v zime. Teplé slnečné lúče nás šteklia na 

tvárach a vyháňajú nás preč od učebníc. Počítame dni, kedy s radosťou 

vhupneme do dvojmesačných prázdnin a budeme môcť spoznať nových ľudí 

a zažiť niečo nové. Skúsiť si pešiu túru do hôr, opäť vytiahnuť bicykel 

a korčule z pivnice a previezť sa nimi po cyklotrasách s prilbou na hlave.  

   Aj ja sa, pravdaže, teším na prázdniny... ibaže za školou mi predsa len bude 

smutno. Prázdninové nič nerobenie nás môže skoro omrzieť a voľky-

nevoľky nám škola bude schádzať na myseľ. Radi by sme sa učili a sedeli 

v laviciach, i keď to nahlas nepriznáme. Síce frfleme na ranné vstávanie, ale 

máme školu v srdciach. Je to náš druhý domov. Trochu si od nej oddýchne-

me a o chvíľu budeme vedľa svojich spolužiakov znova. S neskrývaným ús-

mevom na perách. 

Vaša redakcia 
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Moja škola... 

                       Na Májovku chodím prvý rok. 

Každé ráno do školy ma vedie 

veselý môj krok. 

Naša triedna učiteľka, usilovná ako včielka! 

Tá nás učí písmen veľa, je z nich celá abeceda! 

Písanie, čítanie, počítanie, to je hračka! 

Som malá, šťastná prváčka! 

Kamarátov v triede veľa mám, 

u prvákov - béčkarov nikto nikdy nie je sám! 

Každý deň sa teším do školy, 

aké ma tam čakajú nové úlohy? 

Naša škola 30 rokov má. 

Koľko žiakov vychovala a koľko ešte vychová? 

Prajem Ti k sviatku školička moja, 

veľa dobrých žiakov, 

aby si vítala stále nových, 

 učenia chtivých prvákov. 

 

                          Knihomoľka Sofinka Balážová 
 

 MOJA  

ŠKOLA 
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    Kam na 

prázdniny? 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Miklušová 5.A 

Jazdiť na koňoch a pretekať 

Bianka Šoltesová  5.C 

Ísť so spolužiačkou na výlet 

Marián Šimkovič  5.B 

Ísť von a na dovolenku 

Matúš Langer  6.C 

Chcem ísť na kúpaliská a na dovolenku 

Tomáš Jakub 5.A 

Chcem ísť k moru 

Ľudovít Bálint  6.C 

Chcem ísť do tábora 

Nikola Iblová 6.C 

Sťahujem sa do Anglicka  

Tamara Šimová 5.B 

 ísť k moru 

 

Michaela Hnatová  5.B 

Kúpať sa v bazéne , ísť na Oravu, jazdiť na ko-

ňoch  

Miriam Vargová 5.B 

Ísť na svadbu do Česka 

Daniel Krištan 

Idem do tábora  

Anna Mária Dvoriaková  

Ideme na dovolenku 

 

 

  

 
 

 

Našich májovkárov sme sa 

pýtali: „Kam pôjdu cez 

prázdniny?“ 
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Vlastná tvorba  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modlitby z hodín ná-

boženstva našich 

májovkárov 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natália Michalčinová, 

VI.B 

 

 

Ja som strom a ty si miazga. 

Ty si vo mne a ja v tebe. 

Keď jeden z nás opúšťa 

druhého, 

vtedy som ja zlom a ty dob-

rom. 

Ty si moja duša, 

Duša, ktorá ma posväcuje. 

Vtedy sme ako symfónia. 

Ty ma sprevádzaš životom. 

Bez duše a miazgy strom 

nemôže žiť. 

Strana 5 

Májovkár  

Letná turistika 

 

 

 

 

 

Fotografia: Zlá Diera 

 

Zdroj: google.sk 
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Vyznanie 

Májovke 
 

 

 

 

 

 

VYZNANIE  MÁJOVKE 

 

          Milá naša školička, 

bozkáme Ťa na líčka. 

Krásny sviatok máš, 

30 rokov májovkárov vzdelávaš. 

Prajeme Ti múdre a dobré deti, 

učiteľom nech stále úsmev na tvári 

svieti. 

Tvoje brány nech vždy opustí 

žiak vychovaný, slušný 

a kvalitne vzdelaný. 

 

                Knihomoli z Májovky 
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Upleť a uháčkuj  

štvorec 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Májovkári majú dobré 

srdiečka a pomáhajú 

sirotám, opusteným 

deťom a deťom s 

AIDS v Južnej Afrike. 
Pletú a háčkujú farebné 

štvorce, z ktorých zoší-

vajú prikrýv-

ky. 



Strana 18 

Májovkár  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Modlitby z hodín nábožen-

stva našich májovkárov 

 

 

 

 

Ó, Bože, 

Si môj pastier a moja skala, 

a ja som baranček a pelikán 

čo krídlami máva. 

Ty si moje slnko, 

čo pod ním je strom. 

Ó, Bože, 

ďakujem, že chrániš náš dom. 

Ty si ako svieca, 

čo svieti ako hviezda jasná. 

Končín túto báseň, 

ja viem, že je krásna. 

 

Zuzana Tureková a Alexandra 

Šofranková 

 

Vlastná tvorba  
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Letná opekačka 
Fotografia:  

opekačka Zlá Diera 

 

 

 

 

Zdroj: 

google.sk 
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MÁJOVKE... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Májovka... 

 

Naša škola – školička, 

to je naša mamička. 

Už má 30 rokov, 

vychovala kopec  žiakov! 

Po jej chodbách veľa kriku – behu. 

Cez prestávky všetci kričia – melú. 

Keď zazvoní zvonec, 

odrazu je kriku – koniec! 

Všetci si posadajú do lavíc 

a tvária sa ako nič. 

Jedno šťastie v našej škole máme! 

Trpezlivé učiteľky, 

super spolužiaci, 

tablety a krúžky 

nám spríjemňujú vzdelávanie. 

Prajeme Ti škola naša,  

ešte veľa krásnych rokov, 

vychovávať  dobrých a múdrych žiakov. 

                                                                

Tomáš Spratek a knihomoli 
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    Letný oddych  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: google.sk 
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ZASPIEVAJME SI... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: p. učiteľka 

Mgr. Magda   

Gombárová a žiaci IV.B 

 

  

 

 

 

 

 

3. "Na tej Detve studňa murovaná..." 
    PRE VŠETKY TRIEDNE UČITEĽKY 
V našej škole trieda vyprataná a v nej sedí 
triedna uplakaná. 
Sedí, sedí, ruky zalamuje, že zas celá trieda 
maróduje. 
Neplač, neplač,triedna milovaná. Keď nebude 
písomka sľúbená, 
my sa ti do školy zas vrátime a učiť sa s rados-
ťou budeme. 
 
4. "Z Východnej dievčatá, čím sa umývate..." 
              PRE VŠETKY  TRIEDY 
Chlapci: Dievčatá IV.B /VIII.A/, ako to robíte, 
             že vy stále domov jednotky nosíte? 
Dievčatá: My sa bifľujeme každý deň do noci, 
               keď chceš byť úspešný, niet inej po-
moci.  
Chlapci: A ja žiak - som lajdák, bez päťky to ne-
jde. 
            Pomôžte, dievčatá, nech zlosť mamu 
prejde. 
Dievčatá: Úlohy rob doma, otvor učebnice,  

             dovoľ vedomostiam vojsť do makovice. 
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Letný pobyt pri 

ohnisku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fotografia:  

Pobyt pri ohnisku 

Zlá Diera 

Zdroj: 

google.sk 
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 STOP DROGÁM! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drogy 

(Po prečítaní úryvku - Agatha Christie: Dio-

medove kone) 

Koľko lásky a nenávisti v jednom. 

Osamelý sedí v izbe, vôkol neho biely prach. 

Myšlienky mu víria hlavou, 

sprevádza ich túžba, strach. 

Má odmietnuť a či prijať? 

Odpoveď má len on sám. 

Rozmýšľa a už hlbšie dýcha. 

Dnes na výber opäť má... 

Toto je zlo, práca diabla... 

Cíti sa jak zločinec. 

Či odmietne, či si vezme? 

Je to však len jeho vec. 

Je to droga v bielom prášku, 

pár týždňov ho sprevádza. 

Neodmietol a už si aj berie. 

Zdravý rozum odchádza... 

Michaela Motýľová   (9.A) 
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Športové okienko  

   

 

 

 

Letné kúpanie... 

 

Zdroj: google.sk 
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Hudobné okienko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaspievaj si s nami  spoločne s pani 

učiteľkou   

Mgr. Magdou Gombárovou 

 

 

 1. "Dolina, dolina, aká si mi dlhá ..." 
        MATEMATIKA 
Matika, matika, aká si preťažká, 
akože ťa zvládnem, ach, jaj, hlavička 
mi praská. 
Prišla matikárka, písomky doniesla 
a naša veselosť ach, jaj, na bod mrazu 
klesla. 
 
2. "Chodzili by do nás parobci ..." 
        ŠPORTOVÉ  TRIEDY 
My sme tí športovci, čo bedminton hra-
jú, 
víťazné trofeje, medaily, diplomy do-
mov prinášajú. 
Florbal máme radšej ako slovenčinu, 
hokejkou zvládneme, loptičkou zahrá-

me každú frajerinu.  
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Výlet Zlá Diera 
Naši redaktori 

 v teréne. 

V zlej diere bolo najúžasnejší prelez cez „pôrodnú dieru.“ 

Zuzana Timková, VI.B 

 

V zlej diere bolo super. Boli tam netopiere, kosti zvierat 

a prekážky, cez ktoré sme mohli ísť. Bol to výlet, turistika 

a opekačka zároveň.   

Viktória Klobušovská, VI.B 

Na jaskyni Zlá diera sa mi páčila hojdačka 

a jaskyňa..... A hlavne kolektív... 

Laura Mončeková, VI.C 

   

 

 

 

V Zlej diere sa mi celkom páčilo. Celkom pretože mám menší 

strach z uzavretých priestorov. Ale inač tam bolo fajn. 

Saška Hoferová, VI.C 

 

V Zlej diere sa mi celkom páčilo. Celkom pretože mám menší 

strach z uzavretých priestorov. Ale inač tam bolo fajn. 

Lukáš Kočerha, VI.B 

Páčila sa mi atmosféru, ktorú  sme naladili a ostala po celý vý-

let. 

Julka Jakubková, VI.C 

Cesta do Zlej diery bola zábavná.  Jaskyňa bola dlhá 

a zaujimavá . Všeci sme sa zabavili a neskôr sme opekali. 

Nina Hoferová, VII.B 
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STOP DROGÁM! 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Liek“ 

(Po prečítaní úryvku - Agatha Christie: Dio-

medove kone) 

Liek, ktorý nám náladu tvorí, 

Nebezpečný pre teba je a iných to bolí. 

Dočasná chvíľka radosti sa odplaví. 

Životných starostí ťa veru nezbaví. 

Zapadáš hlbšie do tmavej jamy. 

Neskôr uzrieš tie rany. 

Nevidíš okolo seba nikoho. 

Pochopíš neskoro, časy už nevrátiš. 

Pravý priateľ ti v omámená nepriateľom 

bude. 

Ten priateľ ti pomôcť chce, 

nepodľahne ani nude. 

Podrží ťa v každej chvíli,  

vždy pri tebe bude. 

Michal Hurka  (9.A) 

Strana 13 

Májovkár  

 

 

 

    

OSEMSMEROVKA  

 

 

 

 

 

Autor: Nina Hoferová, 

VII.B 

 
 

 

 

 

 

 

Z K Ľ U Č K A D A P O O P 

A D E I R T D I V A D L O 

R O B I L A V I C A P H T 

B O B O R B E A T A A C ô 

O K N O K U R Č A Š D Ý Č 

L A B U Ť L E K I Č O K I 

K O U U N Á S T E N K A K 

S V R T B I L I A R D L K 

N T E D O I O G N I D U P 

U E O T O M E A Á L U Ž L 

L H Ó L Y M O N K K U O A 

C L O N I Ť O B O I E P B 

S A I R K Č N V I K Z T T 

E V N Ý K A K I Č L Í Y U 

M A K T B A J A A K T O F 

KĽÚČ, OBRAZ, TRIEDA, OKNO, TABUĽA, SKLO, LAVICA, STOLIČKA, 

NÁSTENKA, DVERE, CHODBA, LABUŤ, ROBILA, ŽULA, BOBOR, KVE-

TY, DIVADLO, KÝCHLO, POTôČIK, TEHLA, LÚČKA, PADÁK, OPADÁ, 

ODPADOK, NEÓNKA, HLAVA, CLONIŤ, BUBIENOK, LORD, AUTO-

MOBIL, UHORKA, BILIARD, FUTBAL, PUDING, FYZIKA, FOTKA, JABL-

KÁ, RÝĽ, BEÁTA, KURČA, KALUŽ, KOČÍK, UTEKÁ, POŽUL, DOMOV 


