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Šťastný nový rok 2013 
   

 
 

Veľa zdravia, šťastia, 
spokojnosti... 

 

                
 
 
 
 

Zamyslenie na úvod 
Milí čitatelia! 
 Máme niekoľko týždňov po Vianociach. Ten krásny čas 
pokoja, čas sviatočných chvíľ je už za nami. Prežili sme ho v kruhu 
najbližších, v kruhu rodiny. 

V novom roku sme si navzájom želali zdravie, lásku,  
porozumenie, radosť. Nech sa nám tie novoročné priania aj splnia 
a novoročné predsavzatia podarí splniť. 

Vy, žiaci, ste opäť zasadli do školských lavíc. Vrátili sme sa 
všetci oddýchnutí, plní nových síl. Určite ich budeme potrebovať, 
pretože polročné hodnotenie sa nezadržateľne blíži. Snažte sa tento 
čas využiť  na „opravu“ toho, čo sa ešte stihnúť dá.  

Všetkým čitateľom nášho časopisu prajem úspešný nový rok, 
plný lásky, zdravia, pohody, porozumenia... 

                                                                     p. uč. Kubríková 
   
 
 

 
 
 
 
 



Zábavný kútik 
Uhádneš? 
 
Prečo kôň erdží od radosti? 
 Aký je rozdiel medzi slovami veľa a málo?  
 
Ako nájdeme majiteľa mobilného telefónu? 
 Aký je rozdiel medzi soplíkom a špenátom? 
 
Prečo blondínka polieva počítač? 
 Ako delia muži svoje oblečenie? 
 
Čo znamená, keď má blondínka pramienok hnedých vlasov? 
 Čo sa stane, keď na blondínku spadne regál s knihami? 
 
Čo chýba blondínke pri švédskom stole? 
 Prečo blondínka hádže sliepkam čokoládu? 
 
 
Susedia 
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Zábavný kútik 
Sudoku 
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Vedeli ste že... 
...človek má za rok 1460 snov? 
...Thomas Edison, vynálezca žiarovky, sa bál tmy? 
...za život zjeme okolo 27 ton jedla, čo je váha asi 6 slonov? 
...najstaršia objavená žuvačka na svete má asi 9000 rokov? 
...astronauti vo vesmíre nemôžu plakať, lebo bez gravitácie slzy 
netečú? 
...väčšina Egypťanov pred 3000 rokmi zomierala vo veku do 30 
rokov? 
...rebrá človeka sa pohnú asi 5-miliónkrát ročne tým, že dýchame? 

 
 
 
 
 
 
 
 



Zábavný kútik 
Testík 
 
1. Ktorý z týchto živočíchov nepatrí medzi ryby?  
    a) pstruh    c) veľryba 
    b) kapor    d) šťuka 
 
2. Kedy SR vstúpila do EÚ? 
    a) 2. júna 2004   c) 1. mája 2004 
    b) 2. mája 2004   d) 1. júna 2004 
 
3. Ktorá z týchto krajín sa nenachádza v Európe? 
    a) Španielsko   c) Portugalsko 
    b) Peru    d) Taliansko 
 
4. Rafael Nadal je 
    a) spevák    c) hokejista 
    b) inštalatér    d) tenista 
 
5. Daniel Hevier je 
    a) spisovateľ   c) športovec 
    b) politik    d) tréner 
 
6. Radoslav Židek je 
    a) hokejista    c) snoubordista 
    b) moderátor   d) spevák 

 

                
 

 
 

 
 

Spýtali sme sa našich učiteľov 
 
Ako zvyknete tráviť vianočné sviatky? Čo pre Vás znamenajú 
Vianoce? 
Tohtoročné Vianoce boli pre mňa výnimočné, pretože sa mi vrátili 
deti zo zahraničia. Opäť sme sa mohli celá rodina stretnúť pri 
štedrovečernom stole. 
Vianoce mám veľmi rada, pretože majú neuveriteľné čaro. Už od 
začiatku Adventu zdobím svoj byt vianočnými dekoráciami, ktoré 
dodávajú teplo domova. Na Štedrý deň zvykneme držať pôst až do 
večera. Počas celého dňa znejú u nás koledy, vianočné piesne, 
pečieme, varíme a chystáme rôzne dobroty na štedrovečerný stôl. Na 
bohato prestretom stole nesmie chýbať chlieb, oblátky, med, cesnak, 
hríbová polievka, ryba, zemiakový šalát, koláče, ovocie. Po večeri 
rozbaľujeme darčeky, na ktoré sa všetci veľmi tešíme, pričom si 
vychutnávame tú pravú rodinnú atmosféru. 
 

                     
 
Dávate si nejaké novoročné predsavzatia? 
Joooj, novoročné predsavzatie??  
Mnoho ľudí si dáva predsavzatia do nového roku. Áno, toto je ďalšia 
vec, ktorú si, samozrejme, dávam aj ja. 
Tento rok som si dala také, aby som to aj dodržala, ale neprezradím 
aké... 
                                                                                p. uč. Laciková 
 

                     
 

 



Poznáme ich? 
V predchádzajúcom čísle sme uverejnili fotografiu  p. uč. 
Trenčanskej. Opäť sa nikomu nepodarilo uhádnuť, o koho ide. Je to 
pre vás naozaj dosť ťažké.  
V tomto čísle prinášame ďalšiu fotografiu p. učiteľky. Uhádnete, kto 
je na nej? 
Ak viete, napíšte na lístok odpoveď spolu s vaším menom a triedou 
a prineste p. uč. Kubríkovej. Správne odpovede odmeníme. 
Tak skúste tentokrát!! 
 

 

 

 
 
 
 

Trochu smiechu pre zábavu 
 

Araňa pribehne na policajnú stanicu s krikom: 
„Pán kapitán, okradli ma!“ 
„A čo vám ukradli?“ 
„Kabelku!“ 
„A čo ste v nej mali?“ 
„Asi 6 peňaženiek!“ 
 
Rozprávajú sa dve deti: 
„Vy sa vždy pred jedlom modlíte?“ 
„Áno, a vy nie?“ 
„Nie, my nemusíme, naša mama vie variť.“ 
 
Na hodine náboženstva: 
„Peťko, povedz nám, kto všetko vidí a počuje?“ 
„Naša pani suseda!“ odpovie Peťko. 
 
Manželka hovorí manželovi: 
„Musím sa ti priznať, že som farboslepá.“ 
„A ja nie som zo Serede, ale zo Senegalu.“ 
 
Mamička hovorí synčekovi: 
„Budúci rok už budeš tretiak, už môžeš utierať aj riad.“ 
„Tak to radšej prepadnem.“ 
 
Pani učiteľka sa pýta Jožka, prečo vyhynuli mamuty. 
Jožko odpovedá: 
„Lebo v tej dobe neboli spolky na ochranu zvierat.“ 
 
 

                   

 



Zažili sme... 
Vianočná Viedeň 
 4. decembra ráno sme sa pred 6.00h. stretli pred školou. 
Okoloidúci len neveriacky pozerali, či sme sa nepomýlili, keď sme 
tak skoro pred školou. No my sme v tento deň šli na exkurziu do 
Viedne. Cesta ubehla veľmi rýchlo a ani sme sa nenazdali,  už sme 
vystupovali pred čokoládovňou Hauswirth, kde sme mali krátku 
prehliadku spojenú s premietnutím filmu o výrobe čokolády. Bolo to 
celkom zaujímavé. Niektorí konštatovali, že by sa im aj páčilo 
pobudnúť tam aj dlhšie. Potom sme si zopár sladkostí nakúpili 
v malom obchodíku, ktorý patril k výrobni. Pokračovali sme v ceste 
do viedne. Zastavili sme sa v nákupnom centre a potom nasledovala 
prehliadka Viedne. I keď trochu spŕchlo, bolo to fajn. Prehliadka 
s výkladom sa nám tiež páčila, prechádzali sme historickým centrom 
Viedne, prezreli sme si nádherné historické budovy či chrámy. 
Nakoniec sme navštívili aj vianočné trhy pred radnicou. 
Vo večerných hodinách sme sa vydali na spiatočnú cestu a pred 
školou nás už čakali naši rodičia. Rozlúčili sme sa so spolužiakmi, 
aby sme sa ráno opäť stretli v škole a porozprávali si zážitky. 
Bolo nám super!!!                                                               Žiaci 7. roč. 

 

Zažili sme... 
 
Vianočný program 
Žiaci z krúžku Kuchár bez čapice zhotovili nádherné ikebany, 
napiekli  a vyzdobili medovníčky, ktoré potom predávali na 
vianočných trhoch spojených s vianočným programom. 
13. decembra v popoludňajších hodinách sa kinosálou Spoločenského 
domu ozývali tóny vianočných piesní, slová dialógu medzi 
Snehulienkou, kráľovnou a trpaslíkmi. 
Áno, tak ako každoročne, opäť si deti z našej školy pripravili 
vystúpenie pre rodičov, pedagógov a pozvaných hostí. 
Program sa každému veľmi páčil, o čom svedčil aj dlhý potlesk 
v hľadisku. Fotografie z tejto akcie si môžete pozrieť aj na stránke 
našej školy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zaujímavosti od A po Z 
Vianočná ruža 

„Vianočná ruža“ pochádza z Mexika, zo Strednej Ameriky, 
kde ako krík dorastá do štvormetrovej výšky. 
Kedysi ju využívali ako zdroj červeného farbiva v textilnom 
priemysle. Uplatnenie našla aj v lekárstve. 
Ako rezaná vianočná kvetina sa začala pestovať až začiatkom 20. 
storočia. Až neskôr sa rozšírila do Európy. Postupne sa z nej začali 
šľachtiť nové odrody v rôznych veľkostiach i farebných odtieňoch.  
Dnes je symbolom najkrajších sviatkov roka. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaujímavosti od A po Z 
Mikuláš 
Mikuláš, Santa Claus, Bradatý deduško, dedo Mráz... 
Tradícia obdarúvania sa na Mikuláša sa udržiava od stredoveku a je 
rozšírená po celom svete, hoci dátumy „kedy chodí“ sa líšia. 
V našich končinách chodia spolu Mikuláš, anjel a čert. 
Kým maska čerta je strašidelná, Mikuláš a anjel jej hrôzostrašnosť 
zmierňujú. Mikuláš je ten, ktorý je múdry, láskavý, anjel stelesňuje 
nehu, pokoru, čerta sa deti boja. 
U nás si deti môžu nájsť v čižmičkách, ktoré umiestnia čisté do okna, 
balíčky so sladkosťami v predvečer sviatku Mikuláša, teda 5. 
decembra, prípadne 6. decembra ráno. 
Existuje aj veľa rozprávok, príbehov či legiend o Mikulášovi. 
Asi najznámejšia je ruská rozprávka Mrázik. 
No známe sú aj legendy o tom, ako biskup Mikuláš pomohol trom 
dcéram chudobného šľachtica či námorníkom. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vlastná tvorba 
Naši žiaci sa zapojili v tomto polroku do rôznych výtvarných súťaží. 
Prinášame vám niekoľko prác žiakov, ktoré boli ocenené. 

 
 

 
 

Vlastná tvorba 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vlastná tvorba 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Spýtali sme sa našich žiakov 

                                              
 
Aké boli pre teba tohtoročné Vianoce? Dodržiavate nejaké zvyky 
a tradície? 
Pre mňa boli Vianoce krásne! Sama ozdobujem stromček, je to pre 
mňa zábava. Vždy sa spolu navečeriame a najviac sa teším na 
darčeky. 
                                                                                          Viktória, 5.C 
 
 
 
 
Tohtoročné Vianoce boli veľmi dobré. Každú štedrú večeru sedíme 
celá rodina spolu pri stole, do kútov hádžeme orechy. Potom si 
spoločne sadneme k stromčeku a rozdávame si darčeky. 
                                                                       Henrieta a Angelika, 6.A 
 
Spoločne sa modlíme pred večerou, potom hádžeme do kútov orechy. 
Predtým spoločne zdobíme stromček.                               Dadka, 5.C 
 
Pre mňa sú Vianoce super. My máme taký zvyk, že dopoludnia na 
dvere zavesíme ceduľku – NECHODIŤ!!! Spoločne staviame 
stromček. 
                                                                                            Liana, 5.C 

 
 
 
 
 
 
 



Kútik pre najmenších 
Vyfarbi si obrázok 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Kútik pre najmenších 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

E L V O I É N A C S 

 
Vypočítaj nasledujúce príklady a miesto výsledkov doplň 
písmená. 
 
2 + 1 =     3 – 0 = 
5 – 4 =     2 + 3 = 
5 + 5 =     5 + 3 =  
1 + 0 =     4 + 3 = 
6 – 4 =     3 + 1 = 
2 + 4 =     5 + 4 = 
     10 – 9 =  
 
 
Hádaj, na čo myslím... 
 
Slimákov domček 
 
  I  A 

 
 

Miesto, kam rád chodím 
 
 K   A 

 
 
 
 
 



Zo života školy 
Imatrikulácie prvákov 
V októbri  sa v našej škole konali Imatrikulácie našich prváčikov. 
Najstarší žiaci, deviataci, si pripravili pre nich pekný program. 
V úvode sa p. riaditeľka prihovorila prváčikom a ich rodičom a po 
krátkom kultúrnom programe nasledovalo „pasovanie“ každého 
prváčika „za riadneho žiaka našej školy“. 
Potom im ich „krstní rodičia“, teda deviataci, odovzdali malé darčeky 
na pamiatku a nasledovalo malé občerstvenie a diskotéka v jedálni 
školy.  
Spoločne sa zabavili a nasledujúce dni, keď sa stretli na chodbách 
školy, spomínali na toto pekné popoludnie. 
 

                    
 
 
Venček 
Ako sme vás informovali v 1. čísle časopisu, že našich deviatakov 
čaká nácvik spoločenských tancov, ktorý úspešne zavŕšia 
v novembri, naozaj sa tak stalo. Koncom novembra predviedli žiaci 
svojim rodičom i pedagógom svoje tanečné majstrovstvo. Prišli 
naozaj krásne vyobliekaní a predviedli ukážky rôznych tancov. 
Potom sa spoločne zabávali a veru sa im nechcelo ani domov odísť. 
 
 

                        
 
 
 
 

Zo života školy 
 
Stretnutie pri príležitosti mesiaca úcty k starším... 
 Mesiac október je mesiacom úcty k starším. Tí skôr narodení 
v dnešnom uponáhľanom svete mnohým, vekom mladším, prekážajú. 
Nemajú o nich záujem, veď treba naplno žiť, a na ľudí, ktorí strácajú 
životné sily, niet času. 
Rozumný človek predvída starobu a pripravuje sa na ňu. Ani my 
nezabúdame na svojich starších kolegov, ktorým síce pribudli šediny 
a vrásky, no nič neubudlo z ich lásky k svojmu povolaniu. 
30. októbra 2012 sa v našej škole stretli bývalí zamestnanci – 
dôchodcovia na priateľskom posedení, aby si spoločne zaspomínali 
na chvíle strávené so žiakmi. 
Keďže sme sa stali v školskom roku 2011/2012 nástupníckou školou 
ZŠ na Tovarníckej ulici, pozvánky putovali aj do schránok 
zamestnancov tejto školy, ktorí si užívajú zaslúžený odpočinok. 
V školskej jedálni na adresu seniorov zazneli ďakovné slová 
riaditeľky školy Mgr. Márie Bezákovej. 
Slzy v očiach vysušili a na zvráskavených tvárach úsmev vyčarili 
žiačikovia, ktorí predviedli „starkým“ svoje básnické, spevácke či 
tanečné výkony. Neustále im vštepujeme, že vážiť si treba všetkých 
starých ľudí – doma v rodine, na pracovisku, v dopravných 
prostriedkoch, jednoducho všade. Kto sa naučí vážiť si šediny, 
nemusí sa báť, že zostane v starobe nepovšimnutý. 

Mnohým zdravotný stav nedovolil prežiť večer spsomienok 
v kruhu priateľov. Tí, ktorí sa ocitli opäť v škole, si vďačne 
vymieňali rady, podporovali sa a tak dokazovali, že staroba 
neznamená koniec životnej aktivity. Jeseň života prežívajú príjemne, 
len nech slúži zdravie. 

Rozchádzali sme sa s pocitom spolupatričnosti, vzájomnej 
úcty a pokory. Každý si odnášal nielen hrejivý pocit „človečenstva“, 
ale aj milé prekvapenie – spoločnú fotografiu na pamiatku. 

Dovidenia o rok, milí naši! 
                                                          p. zást. Mgr. E. Muchová 

 
 



Zo života školy 

 
Európsky deň rodičov a škôl 
 Tento rok sa dvere v ZŠ na Škultétyho ulici  otvorili 
dokorán 22. októbra  o 9.00 hod. Po odznení znelky sa pani riaditeľka 
Mgr. Mária Bezáková prihovorila cez školský rozhlas rodičom, 
učiteľom a žiakom. Potom sa  rodičia  rozišli do jednotlivých tried či 
špeciálnych učební, kde mohli vidieť svoje deti pracovať počas 
vyučovacieho procesu, tiež sa mohli zapojiť do práce v spoločných 
tvorivých dielňach, ktoré si  učitelia pripravili. Na týchto otvorených  
hodinách si rodičia i starí rodičia  mohli  pozrieť, ako dnes vyzerá 
vyučovacia  hodina a porovnať ju s vyučovaním v časoch, keď ešte 
oni boli žiakmi. V priestoroch školy sa žiaci prvého aj druhého 
stupňa  prezentovali tvorivými dielňami - tvorili ikebany, kvety zo 
šúpolia a lístia, vyrezávali tekvice, jesenné plody sa menili na 
ozdobné košíky, obrazy so semien a vyrezávané strašidlá, ktoré 
okrášlili okná a interiér školy. Už tradične medzi najnavštevovanejšie 
tvorivé dielne patrili tie, od ktorých sa šírila vôňa, teda išlo o 
prípravu rozličných dobrôt spojenú s ochutnávkou zdravej výživy, 
bylinkového a ovocného čaju. Kreativitu a logické myslenie si mohli  
žiaci vyskúšať i v šachu. Žiakov v ich tvorivosti  podporovali a 
usmerňovali  učitelia a do kreatívnych aktivít sa priamo zapojili aj 
niektorí rodičia. Mnohí sa len tak prišli pokochať výtvormi svojich 
ratolestí a neformálne sa porozprávať s pedagógmi a odbornými 
pracovníkmi, ktorí informovali o svojej práci, predstavovali špeciálne 
pedagogické pomôcky a rozdávali informačné letáky. Po skončení 
akcie boli všetci bohatší o nové skúsenosti a pocit spolupatričnosti 
a môžeme konštatovať, že cieľ podujatia bol naplnený vrchovatou 
mierou.  
22. október sa opäť stal  výnimočným a nezabudnuteľným pre 
všetkých návštevníkov  a v konečnom  dôsledku je to jedna 
z možností, ako zefektívniť spoluprácu školy s rodiny.   
                                                                                               p. uč. Laciková 

Blahoželáme k úspechom 
 

Olympiáda zo SJL – školské kolo 
1. miesto Peter Božik, 9.B 
2. miesto Zuzana Záňová, 9.B 
3. miesto Adriana Gabajová, 9.B 
 
Majstrovstvá okresu v basketbale žiakov 
2. miesto družstvo chlapcov 
 
Medzinárodný turnaj v karate 
1. miesto Michaela Šaligová, 3.C 
 
Mestská polícia očami detí – výtvarná súťaž 
3. miesto Sebastián Chmelár, 6.H 
Čestné uznanie – Lea Chudá, 2.B 
                            Gabriela Gerbelová, 8.B 
                            Trieda 4.B 
                             
 
Všetkým srdečne blahoželáme!!! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Medzi nami dievčatami... 
Čo by sme mali vedieť o parfumoch... 
 
Vedeli ste, že niektoré zložky parfumov sú také vzácne alebo ich 
výroba je taká zložitá, že sú drahšie než zlato? Napríklad pižmo, 
ktoré produkujú samce kabarov pižmových. Ich lov je zakázaný, 
a tak sa vyrába synteticky. Podobne vzácny je aj bulharský ružový 
olej. Na jeho výrobu sa spotrebujú až 3 tony kvetov. 

 
 
 
 
 
 
 
Vedeli ste, že slovo parfum vzniklo z latinského „per fume“, čo 
znamená „cez dym“? 

                                 
 
Vedeli ste, že až 60% svetovej produkcie parfumov sa vyrába vo 
francúzskom meste Grasse? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Práca ŠKD 
Školský klub detí ponúka zaujímavé aktivity pre deti v ich voľnom čase  
a p. vychovávateľky ich s radosťou pripravujú. A čo sa udialo v ŠKD? 
Okrem činností v záujmových krúžkoch v ŠKD, mnoho aktivít, ktoré 
deťom priniesli relax, radosť a potešenie sme už  pripravili : 
- deti aj s p. vychovávateľkami usilovne pracovali v tvorivých dielňach 
v triedach a na   chodbách  počas Európskeho dňa rodičov, a tak prispeli 
k spestreniu tohto dňa, 
- súťaž v skladní Lega, 
- vyrobili záložky – zapojili sa tak do projektu Záložky do knihy spájajú 
slovenské školy, 
- zapojili sa do výtvarnej súťaže Mestská polícia očami detí, 
- deti nakreslili mnoho pekných obrázkov na tému Drogy nie sú vitamíny, 
- k Vianociam vyzdobili priestor školy a vyrobili vianočné dekorácie, 
výrobky,  
- svoju fantáziu ukázali deti a p. vychovávateľky aj pri príprave vianočného 
programu   Vianoce so  Snehulienkou – p. vychovávateľky obetavo 
pomáhali a podieľali  sa na  príprave programu  v jednotlivých triedach, 
výzdobe a pripravili vianočné trhy, 
- besedovali s Dr. Gočárovou o nebezpečenstve internetu, počítačov, 
mobilných telefónov a   zábavnými aktivitami si vyskúšali, či dokážu tieto 
moderné prostriedky komunikácie rozumne využívať. 
Činnosť bola pestrá a tešíme sa na nové aktivity, súťaže. Okrem klasických 
činností (pracovnej, výtvarnej, športovej...) v jednotlivých oddeleniach,  
pripravujeme aj spoločné aktivity: 
Január : 

Slušnosť naša každodenná – kvíz po ročníkoch                                       
Zhotovenie darčekov pre budúcich prvákov  
Zábavné popoludnie – Stavby v snehu 
 
Február : 
Karneval -  výstavka najkrajších prác, zábavné popoludnie 
Ľudské  práva - kvíz pre deti 3.a 4.roč.1. časť                                     
 
 
                                                                      Pripravila p. vych. Sedlárová 

 



Zo školských správ 

 
Opäť vám  prinášame stručný prehľad udalostí za ďalšie  mesiace, 
aby ste aj vy vedeli, že u nás v škole sa stále „čosi deje“. 
 
December: 
- OAJ – školské kolo, 
- stolný tenis – dievčatá, 
- „Vianočná Viedeň“ – 7.A, B, C, 
- vianočný program „Vianoce so Snehulienkou“, 
- zasadnutie Žiackeho parlamentu, 
- Pytagoriáda, 
- exkurzia do Mochoviec, 
- OSJL – obvodové kolo, 
- šach – obvodové kolo. 
 
Január: 
- vyhodnotenie zberu papiera, 
- polročné previerky, 
- Šaliansky Maťko – obvodové kolo, 
- zápis žiakov do 1. ročníka, 
- OAJ – obvodové kolo, 
- lyžiarsky kurz – 7. ročník, 
- matematická olympiáda. 
 
 

                

 

Z redakčnej pošty 
 
Milí čitatelia! 
        Tak ako Vianoce sú časom lásky, porozumenia, pokoja, veríme, 
že taký bol pre vás aj tento  kalendárny rok. 
Snažili sme sa pre vás pripraviť toto druhé číslo s radosťou, aby sme 
vám všetkým, milí čitatelia, spríjemnili vianočné a novoročné voľné 
dni.  
Všetkým prajeme šťastný a úspešný nový rok 2013!!! 
 
 
 

 

 

 

                     
 
 



Riešenie úloh 
Zábavný kútik 
Uhádneš? 
Teší sa, že aj keď má dve uši, nie je nákupná taška. 
Keď chceš stavať dom, jedna tehla je málo, ale keď ti padne na nohu, je to veľa. 
Odstáva mu iba jedno ucho. 
Deťom špenát nechutí. 
Lebo chce plávať v mori informácií. 
Na špinavé a špinavé nositeľné. 
Nádej. 
Bude to prvá blondínka zasypaná vedomosťami. 
Tlmočník. 
Chce, aby jej znášali kindervajcia. 
Susedia 
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Testík 
1.c, 2.c, 3.b, 4.d, 5.a, 6.c 
Kútik pre najmenších 
Tajnička: VESELÉ  VIANOCE 
Hádaj, na čo myslím: ULITA, ŠKOLA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


