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Milí naši verní čitatelia.   

Myslím, že všetci pre slzy šťastia, (či  

smútku, tak ako náš Bifľoš) keďže tu máme KONIEC ROKA, asi 

nevidíte, čo budete čítať v tomto čísle. TAK VÁM TO ZVAČŠÍME!!! 

V tomto čísle sme si pre vás pripravili opäť veľa 

zábavy, RECEPTOV, SUPER ČLÁNKOV NAŠICH DETÍ, 

TAJNÝ ŽIVOT Cuky a Luky či filmovú zábavu.  
O pár dní začnú prázdniny, tak si ich všetci užite, zabavte sa, 

oddýchnite si. Ale predtým si nezabudnite upratať triedu, vydrhnúť 

lavicu a zobrať svoje smradľavé prezuvky zo šatne. HAHAHA! 

Ďakujeme Vám, že ste nás čítali, budúci rok by sme tu boli radi 

zasa.

Pozdravujú naši redaktori.

Anketa Chodíš do tábora ?

Pýtali sme sa 100 detí z toho 72 detí chodí do tábora a 28 detí nechodí .

Z tých, čo chodia, sa 66 deťom páčia tábory a 6 deťom sa  tábory nepáčia. Tých detí, 

ktoré chodia do tábora, sme sa pýtali aj prečo sa im tam páči, väčšina nám 

odpovedala, že tam sú zábavní animátori, je tam pekne a zabávajú sa.

Ale niektorým sa v táboroch nepáčilo a tiež som sa opýtala prečo, ale väčšina mi 

nevedela odpovedať.  A z detí, čo do tábora nechodia vôbec, odpovedali na otázku, 

či by chceli chodiť, ale väčšina nechcela ako druhá polovica, ktorá chcela.       

PRE ZVEDAVCOV
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PROJEKT na vyučovaní výtvarnej výchovy alebo

ako sa siedmaci s topánkami pohrali.

Na začiatku bol 

jednoduchý nápad....

a zopár starých

topánok. Čo tak dať 

im nový výzor, nový

zmysel?

Veď taká chuderka 

stará topánka nemusí

byť hneď odsúdená na 

posmrtný život na

smetisku?

A takto to celé dopadlo.... Nech sa páčia PONDÁLE.... Ide 

o čosi medzi ponožkami a sandálami. Alebo exkluzívne topánočky pre luxusnú fakírku.  Alebo má váš 

malý brat problém s malou topánkou pre Mikuláša? Vieme na zákazku vyrobiť omnoho, omnoho 

väčšiu.     

Siedmaci mali ku každej topánke úžasnú

prezentáciu.

Pani učiteľka sa dozvedela to, ako vznikal 

daný nápad, aj akú značkovú firmu plánujú 

osloviť, prípadne aj približnú cenu výrobku. 

(Na niektoré by fakt, ale fakt určite do konca 

života nezarobila.)

Hlavne to celé bola úžasná zábava a všetci

sme sa riadne nasmiali.

INFO Z HODÍN...
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DIAGNÓZA NECHCE SA MI

Samko, chlapec ako iný,
má na sebe jednej viny.

Nechce mamke pomáhať, 
ani s bračekom sa hrať. 

Vždy si nájde výhovorku.
Hnevá to brata aj mamku.

Často vraví: „Nemám čas!“ 
Inokedy: „Prečo zas?                                                                                                                          

Včera: „Pohrám sa s ním zajtra mami.“ 
A dnes: „Mám DIAGNÓZU NECHCE SA

MI...!“

Mamku čosi napadlo: 
„Keď si ty tak vážne chorý,  

pôjdeme ku doktorovi.“
Mamka tam hneď vyvoláva. 
Zdvihol to pán doktor Tráva.

Mama sa s ním dohodla
a hneď rázne rozhodla.  

Na druhý deň u lekára, 
Samka doktor prehmatáva.
Nakoniec mu píše liečbu. 

dvakrát denne pomôcť mame! 
Hrať sa s bratom popri dome! 

Upratať si svoju izbu, pretrieť prach! 
Zabávať sa s bratom na spoločenských 

hrách.

Samko je už ako nový.
Venuje sa viac bratovi!
Pomáha aj svojej mame,
Je to vidno na tej snahe.
Dokonca už dobrovoľne!  
Bez receptu proste voľne. 

MEDZINÁRODNÉ DNI

Medzinárodných dní je vééééééééľmi veľa... 

Asi všetky nepoznáte, ale dni ako napr: MDD,

MDŽ alebo MDM... Spoznávate však?

1.Medzinárodný deň najlepších 

priateľov (8.6.)    

Strávte jeden celý deň so svojim 

najlepším priateľom. (: 

2.Medzinárodný deň piknikov (18.6.)   

Priam dokonalý deň na vyrazenie si 

s rodinou na piknik

do prírody.

3.Svetový deň žonglovania (19.6.)

Pripomeňme  si poslov dobrej nálady,  

ktorý nás už dlho zabávajú svojimi

trikmi a kúskami.

4.Medzinárodný deň skejtovania (21.6.)

Akčný koníček nie jedného dieťaťa...  

skúste si ho aj vy,

možno sa vám to

zapáči. Veď prečo nie?

5.Svetový deň hudby (21.6.)

Deň pre pohmkávanie, spievanie, hranie a ostatných zvukov 

spojených s hudbou.

LUKNÁROVA IVANKA
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         Patrik Syseľ a Karolína 
Niekedy premýšľam, aké by to bolo nemať brata.  

Určite by to nebol zlý nápad, lebo takého brata, čo vám vtrhne do 
izby a začne si tam púšťať hudbu do slúchadiel, by ste nechceli.  

Raz sa mi stalo toto. Písala som si vtedy denník.

Vtrhol mi do izby, posadil sa na gauč a začal počúvať hudbu.  
Ja som podráždene vstala a podišla k nemu. „Von!“ povedala som mu unavene a mrzuto. Ignoroval ma.

„Von!“ zopakovala som znova. Zase nič, akoby som bola vzduch. Už nahnevane som zopakovala vetu a keď 
zase nič, strhla som mu slúchadlá z uší a na celý dom zvrieskla. „Von!“  

Môj zlatý braček na moje prekvapenie vstal, chytil ma pod pazuchy a vychodil von. A zamkol sa tam. 

Asi ho zaujímal môj denník. Alebo moje hračky? Nie. Môjho pubertálneho brata nebudú zaujímať nejaké 

plyšáky a lego. Bol to predsa len denník. Už mi raz denník zobral a zistil, že so spolužiačkami plánujeme 

zákerný prevrat proti namyslenej žiačke menom Oľga. Povedal to našej učke a tá nás nechala hneď po škole. 

Oľga bola totiž jej dcéra. Rada by som mu to vrátila, ale nie je to zas také ľahké.  

Ani neviem, či si vlastne nejaký denník píše. A navyše má pred dverami scan ruky. Myslela som si, že 

sa tam dostanem, keď podrastiem a zväčší sa mi ruka. Ale na to môžem zabudnúť, lebo on je ôsmak a čoskoro 

pôjde na strednú. A ja som len piatačka. Keď som povedala mame, že chcem tiež taký scan, odvetila, že si 

musím nasporiť 200 eur a potom sa o scane budeme baviť. A to  len ja viem, že každú druhú noc si brat 

potajomky od každého berie z peňaženky asi 5 alebo 10 eur. Niekedy sledujem toho môjho sysľa. Našťastie 

ma ani raz neprichytil.

Môj brat sa v skutočnosti volá Patrik, ale ja ho prezývam Syseľ, lebo má také veľké líčka, že sa mi až 

zdá, že si tie peniaze po lúpeži odkladá tam. Rodičia mi vravia, že mám veľmi bujnú fantáziu. Preto som im 

radšej nič nehovorila. Aby ma nevysmiali ako spolužiačky na začiatku školského roka, keď som si doniesla 

aktovku s ružovým unicornom.

Po pravde som mala, ale aj stále mám, rada ružovú. Podľa mňa by pukli od smiechu, keby zistili, že 

mám ružovú celú izbu. Mám starý 10-ročný Apple s ružovým obalom po otcovi. Syseľ sa mi stále smeje. 

„Karolína, Karola, ty si ale patrola.“ No a čo, ja mám svoj Apple tak rada. Dostala som ho na Vianoce alebo 

na narodeniy. Presne neviem.

 Moc často môjho tata nevídam, rád veľa cestuje. Stále si kladiem otázku, čo má radšej – cestovanie 
alebo rodinu? Podľa mňa je on a cestovanie niečo ako ja a ružová.  

No, ale ja keby som mala na výber medzi ružovou a rodinou, tak to bude asi rodina.
Ale nie kvôli Patrikovi Sysľovi. 

LUKNÁROVA IVANKA
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Kde zmizla farba
Toto je ďalšie DIY, 

s ktorým som sa

chcela podeliť s vami.  

Začneme.  

Budete potrebovať:

Nožnice, Lepidlo, Farebný papier, Obyčajný 

papier, Farbičky (ľubovoľné), Fóliu, Pravítko, 

Čiernu fixku 

Z obyčajného 

papiera si

vystrihneme

obdĺžnik, na 

ktorý si

nakreslíme

ľubovoľný 

obrázok. Potom si odmeriame fóliu, aby bola

tak isto veľká, ako obdĺžnik. Z farebného 

papiera si vystrihneme kúsok a preložíme na

polovicu.

Fóliu položíme

na obdĺžnik 

s obrázkom

a zoberieme

malý kúsok

farebného papiera preložený ne polovicu

a z ľavej strany ich zlepíme.  

Potom si čiernou fixkou obtiahneme na fólii 

obrázok, ale nevyfarbíme ho.

Z farebného papiera si vystrihneme obdĺžnik 

s otvorom. Čistý obdĺžnik z bieleho papiera 

preložíme po krajoch (viď obrázok) a na 

preložené kraje nanesieme lepidlo.

Biely

obdĺžnik 

prilepíme

okrajmi na

farebný

obdĺžnik 

a farebný obrázok vložíme pod biely obdĺžnik  

a fóliu dáme na biely obdĺžnik.  

A už len posúvame s obrázkom doboku, tam a späť.

Dobré, že?

AKO NA TO...



NAJLEPŠIE ANIMÁKY
ROKU 2018

Hotel Transylvania 3:

Strašidelná Dovolenka

Aj upíri nás budú tento rok strašiť. Nebudú to 
však tí strašidelní, ale tí vtipní. Partička našich 
obľúbených strašidiel sa totižto vracia, no a 
tentoraz, sa Dracula znovu zaľúbi. Na výletnej
plavbe totižto spozná krásnu kapitánku, ktorá
má však veľké tajomstvo. Je to dcéra
obávaného lovca upírov. Celý film sa bude
odohrávať na výletnej lodi. 

HURÁ DO KINA
Sherlock Gnomes

Pokračovania celkom úspešnej adaptácie 
Rómea a Júlie. Asi málo z vás tušilo, že
sa toto pokračovanie naozaj chystá, no je 
to presne tak ako vidíte. Obľúbení 
trpaslíci zo záhrady tentoraz budú
riešiť zmiznutie ich vodcu. Aby prípad
vyriešili, budú potrebovať pomoc 
najlepšieho detektíva na svete, Sherlocka

Gnomesa.

Máte na tent
netuším. Zat
skôr o dospe
príbeh je o
z Japonska
hrozný víru
12 ročný chl
milovaného 

rok v kinách určite nevynecháme. 

ostalo jeho
ISLE OF DOGS

o animák zobrať deti? Nuž, fakt 
iaľ to však vyzerá, že sa bude jednať 
lý film, ako ten pre deti. Celý
tom, ako boli všetky psy vyhostené
 na vlastný ostrov, keďže prenášali 
s. Na ostrov sa však dostane jeden
apec, ktorý si prišiel späť po svôjho 
8

domáceho maznáčika 

 očiam skryté. 
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Fantastická D
pokračovaním
videohier v p
a Penellope totižto p
Spider-Man: Into The
Spider-Verse

Tento rok nečakajte klasického 
Spider-Mana. Sony nám ide v
novom filme ukázať príbeh Milesa 
Moralesa a zároveň predstaviť svet 
Spider-Verse, v ktorom žije mnoho
hrdinov s rovnakými pavúčimi 
vlastnosťami. Zatiaľ sa film môže 
pýšiť krásnou animáciou, ktorá nám 
len dokazuje to, že tento film budúci
RAČLOVEK   Tento film
i berie na paškál hrdinov z doby
amennej, práve v čase, kedy sa 
rechádzalo na dobu bronzovú.
aujímavý nápad, predvedený
ádhernou stop-motion animáciou,
edenou oscarovým Nickom Parkom.
SMALLFOOT
Tento zaujímavý a
originálny animák nás
zaujal už svojou prvou
ukážkou. Ak ste totižto
fascinovaný mýtami o
príšerách Yeti, tento je
ako stvorený pre vás. V
tomto animáku sa
stretneme s rodinkou
Yeti, ktorí veria v to, že
niečo ako človek je len 
vymyslený mýtus.
Hlavný hrdina Migo, sa
rozhodne prebádať celý 
svet, aby zistil, čo všetko 
RALPH ROZBI TO 2

isneyovka z roku 2012 sa vracia s
. Ak ste si užili navšetovavanie rôznych 

rvom dieli, druhý si zaručene vychutnáte. Ralph

reskúmajú všetky zákutia internetu.
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Hlášky našich žiakov a učiteľov:
Ako sa určuje ľavý a pravý breh rieky? Do rieky hodíš drevo a keď bude plávať doľava, tak tam je 

ľavý breh. 

Ako ukazujeme na podstatné mená? S prstom. (ten, tá, to)

Ako delíme podstatné mená? Na vlastné a nevlastné.

Barbora sedí. „Je holá.” (veta)

Naťahoval sa spolužiak, dal ruky hore. 

Učiteľka hovorí: „Nevetraj si pazuchy!” 

Nadpisy v zošitoch: GNÓMEO a KÚLIA

FEFRUÁROVÁ REVOLÚCIA,

CUKY, TUKY, CIELKOVINY

Neandertálci sú slepá vývojová metla.

(vetva)

Na fyzike – napätie: 12,5 VOLDEMORTA (12,5 Volta)

Ohmov zákon... TO JE NEJAKÝ BOH?

My nemáme vypočítaný obsah postavy. (podstavy) 

Ak chcete odobrať krk (krv), musíte ísť do 

Bratislavy.

Vo Vysokých Tatrách je najväčšie Štrbské pleco. 

(pleso)

A akým I sa píše UNICORN? Veď tam I nie je!

THE GRINCH

Očakávaná adaptácia slávneho vianočného príbehu sa konečne blíži. Dočkali 
sme sa už dvoch modenrých animákov, ktoré adaptovali slávne príbehy Dr.
Seussa. Prvým bol Horton a druhým Lorax. Tento pestrofarebný svet však ešte
zďaleka nekončí, keďže do mesta Whoville prichádza Grinch. Ten totižto
neznáša Vianoce, a bude sa ich snažiť ukradnúť všetkým v meste. .  

INCREDIBLES 2

Na prvom mieste nemohol byť nikto 
iný, ako najočakávanejšia Pixarovka 
posledných rokov. Čakali sme na nich 
14 rokov, a sme radi, že čakanie 
skončilo. Už budúci rok si totiž
pozrieme, ako pokračujú osudy našej 
obľúbenej rodinky úžasných. Ak ste
jednotku sledovali ako dieťa, určite vás 
poteší, že film začne presne v tom 
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Cuky a Luky sú konečne slávne

Jedno pekné prázdninové ráno, keď sa Cuky a Luky vyspinkali do rúžova, chceli si dať, tak ako 

každý normálny deň, svoje BIO raňajky.  

Lenže, keď otvorili svoju PRÁZDNU CHLADNIČKU, nič v nej nebolo. Ani ovsená 

omrvinôčka. A tak sa rozhodli, že sa ide do RAKÚSKA na veľké BIO nákupy. Obliekli si svoje 

šatičky a keď chceli nastúpiť do ich kabrioletu menom Princezná, no zastavil ich neznámy čudák 

a začal sa ich pýtať na otázky z YouTubu. Cuky a Luky nechápali, čo to ten YouTube vlastne je a čo 

ak aj nie je?! Keď sa Cuky odvážila spýtať sa na YouTuberove meno YouTuber len skratka 

odpovedal:,,Expl0ited,“ a zasmial sa. HA HA HA! My nehovorte, že neviete, kto som? Veď každý 

pravý Slovák ma pozná! Cuky a Luky na YouTubera pozerali, ako kravičky na nové vráta 

a nechápali, kto to je, čo sa ich pýta a prečo sa, sakra, rozpráva s tou kamerou.Po chvíli Expl0ited 

odišiel. Konečne! Ide sa na nákupy. Nakúpili, a keď sa Cuky a Luky vrátili z nákupov domov, stiahli 

si ten

YouTube, vyhľadali si meno Expl0ited a neverili vlastným očiam. Expl0iteda sledovalo pol miliona 

fanúšikov.

Pozreli si od neho nejaké videá a našli aj video, kde boli ony dve a mali 5319650873543 tých

palcov hore. A tak sa Cuky a Luky stali slávnymi.

VEĽKÉ PREKVAPKO



11

Rubrika ParanenormÁlnych javov.

SkutoČnÝ PRÍBEH????

Mám pre Vás ďalší príbeh, síce sa nestal mne, ale rád sa s ním  

podelím, aby sme sa trošku báli. Bu,bu,bu! ;-)

Tak môžete začať čítať.  

Príbeh sa odohráva z nedávnej minulosti v starom dome. Kde sa nasťahovala mladá 

rodina. Býva v ňom matka, otec a malý syn.  

Keď matka vybaľovala veci v spálni...  Dostala pocit,že ju niekto pozoruje.... Jej malý 

synček sa hral vedľa v izbe a zrazu počuje, že sa s niekým rozpráva. Prišla k synovi potichučky 

a pozerala na neho... A naozaj sa s niekým zhováral.. Tak sa ho pýta, že s kým sa tak dobre

baví...že tu nikto nie je. Malý

synček sa pousmial a povedal, 

že sa rozpráva s novou

kamarátkou... Terezou, že je v

roztrhaných šatách a je smutná,

že sa nemá s kým hrať... Mama 

mu neverila ani slovo. Tvrdila,

že je malý a má veľkú fantáziu. 

;-) Až do tej doby, keď sa 

Terezka neukázala aj matke. Tak rozhodila susedské siete a zisťovala, kto bol prvý majiteľ 

domu.. Staručká babička jej porozprávala príbeh o rodine, ktorá bývalá v dome.. Veľmi dávno. 

Zapálili sviečku... Na kríži na cintoríne a mali už pokoj.. Teraz sa im už dobre býva v dome..  

Tak posúďte sami, či by takýto príbeh mohol byť pravdivý ;-) 

POĎME SA BÁŤ
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Prázdniny z pohľadu BIFLOŠA
Ráno som sa zobudil o 6:00 s myšlienkou: „Jéj škola, aspoň, že nie sú prázdniny. To by som 

neprežil!!!“ Tak som išiel von z izby a dole do kuchyne, aby som si urobil desiatu. Pravdepodobne

som zobudil našich, pretože keď som zišiel dole, tak na mňa 

začali vrešťať, že či mi šibe. Ale ja som im povedal, že oni ešte 

môžu kľudne do siedmej spať. Ale aj tak na mňa pozerali ako 

vtedy, keď som uprednostnil čítanie pred čerstvým vzduchom. 

Spýtal som sa ich, či sa niečo stalo. Stalo sa to najhoršie, čo sa 

mohlo stať! Nikto z našej rodiny nezomrel, ani sa nič nikomu 

nestalo.

Trvá to 2 mesiace 8 týždňov a 62 dní.  

Sú prázdniny!!!!

Spýtal som sa ich, že či si zo mňa robia blázna alebo čo. Ale nie, je to pravda. Tak teda čo mám 

robiť?! Naši mi povedali, že učenie je v prvom mesiaci prázdnin ZAKÁZANÉ!!!! Jediné, čo mi 

zostáva je to, aby som sa učil tajne. Ale prázdniny nemám rád hlavne preto, lebo keď chodíme na 

dovolenky, tak si nemôžem zobrať učebnice. A ani žiadne knihy!!! Ja sa si zbláznim!!! Potom ma 

rodičia poslali dole, aby som si zapol televíziu. Ale povedal som si, že to tak nenechám. Hneď ako sa 

zabuchli dvere, tak som vybehol hore, zavrel som sa  a schmatol som knihu. Čítal som asi do 11:00 ale 

potom som počul, ako sa otvorili dvere rodičovskej spálne. Rýchlo som dal knihu pod vankúš a tváril 

som sa, že ešte spím. Vošli do mojej izby a povedali: „Dokonca to vydržal aj bez knihy. Potom zišli

dole a ja som schmatol knihu a čítal som ďalšiu hodinu. Keď som sa “ZOBUDIL“ tak mi oznámili,

že ideme na dovolenku do Chorvátska na dva týždne. V Chorvátsku určite nebudú slovenské knihy. 

A ak sa pýtate, že prečo si nezoberiem nejakú svoju knihu, tak dôvod je, že už ich mám všetky 

prečítané. Tak som ich poprosil aby mi nejakú knihu kúpili, ale odmietli.  Hovoria, že som sa narodil 

s Filipom v hlave. Ale podľa mňa je normálne to, že človek v mojom veku by sa mal učiť. Teraz 

poviem niečo mimo témy. Mám spolužiačku Doru Dokonalú, ktorá má na vysvedčení dvojky, štvorky 

a päťky. Kebyže som ja ňou tak ufff. No čo už. Asi to budem musieť prežiť...

PRÍBEH
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DOMÁCA OVOCNÁ ZMRZLINA

Blížia sa prázdniny a s nimi aj letné horúčavy.                                                   
A ako stvorená na osvieženie je predsa ZMRZLINA.
Že vás už niekedy napadlo si ju vyrobiť? Ale ako na                                                 
to? V dnešnom receptíku sa to dozviete. Tak poďme                                                     
na to!
  Budeme potrebovať:                                                                                       
1 veľkú kyslú smotanu, 1 banán, 125g černíc                                                             
(odporúčam aj banán s: ananásom, malinami,                                                            
jahodami alebo čučoriedkami.) nôž, dosku na                                                          
krájanie, lyžicu, krabičku aj s vrchnákom, mixér                                            
a vanilínový cukor.

POSTUP:
1. Začneme tým, že si umyjeme černice a  
nakrájame banán.

2. Umyté černice a nakrájaný  
banán dáme do mixéra, zalejeme
smotanou a nasypeme vanilínový
cukor podľa vašej potreby.  
MIXUJEMEEEEE....

3. Pomixovanú zmes nalejeme do
nádoby a zavrieme vrchnákom.

4. Krabičku vložíme na 5 hod. do 
mrazničky. 

PO 5 HODINÁCH... Vyberieme z mrazničky a Hotovo! Dobrú chuť!         

MŇÁÁÁM
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DOZVEDELI SME SA....
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-”Mami, dnes som urobil dobrý skutok.” - chváli sa Dežko.
-”Čo také synček?”  
-”Videl som, že jeden ujo zmešká autobus, tak som pustil nášho rotvajlera a on ho
nezmeškal!”

Učiteľka nakreslila na tabuľu jablko a pýta a sa 
detí: -”Čo som to nakreslila?”  
Prihlási sa Janko:
-”Zadok.”

Učiteľka sa rozplakala a vybehla z triedy.  
Za chvíľu do učebny vkročí riaditeľ a kričí:  

-”Prečo ste pani učiteľku dohnali k slzám?  
A kto nakreslil na tabuľu ten zadok?” 

Malá Evka uvidí po prvý raz
svätojánsku mušku a kričí:  
- Mami, mami, pozri elektrická blcha.

Výpis zo žiackej knižky:
”Váš syn sa mi smial do očí za mojim 
chrbátom!”

ZÁBAVA


