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28. marec – Deň učiteľov 
 

 
 

Všetko najlepšie... 
 

 
 

Zamyslenie na úvod 
Milí čitatelia! 
 
 Konečne na dvere zaklopala jar. Dokonca ich už aj pootvorila 
a pomaly „nakúka dnu“. 
V jarnom období máme v kalendári niekoľko významných dní. 
28. marec – Deň učiteľov, Veľká noc, Deň narcisov... 
Každoročne si aj my v našej škole pripomíname Deň učiteľov. Bolo 
tomu tak aj tento rok. Mnohí z vás potešili kvietkom a milým slovom 
svojho pána učiteľa, svoju pani učiteľku. Patrí sa poďakovať im za 
ich prácu, ktorú pre vás robia. 
K jari neodmysliteľne patrí aj Veľká noc. Tento rok síce trochu 
zasnežená, ale predsa len bola signálom toho, že jar je už blízko. 
Všetkým čitateľom prejem veľa radosti, veľa jarného slniečka, ale aj 
veľa úspechov v poslednom štvrťroku tohto školského roka! 
                                                                                 p. uč. Kubríková 
 
 



Zábavný kútik 
Uhádneš? 
Ako volajú na Kube astronauta?   

Čo je totálny nezáujem? 
 

Čo robia ľudožrúti na loďke? 
 Ako hovoríme vtákom, ktoré odlietajú na jeseň? 
 
Čo je pravý opak oka? 

Čo je maximálna smola? 
 

Kam chodia Slováci na dovolenku? 
 Čo vznikne skrížením kravy a korytnačky? 
 
 
Susedia 
 

2 2 3 1 

1 4 1 2 

3 0 3 1 

0 3 1 1 

 
Hľadaj zvieratá vo vetách 
 
Klamú mu, chatu nepredajú. 
Müsli má krajší obal. 
Máte ľahkú úlohu.  

Zábavný kútik 
Sudoku 
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Viete, že... 
... život v oceánoch a moriach je rovnako pestrý a bohatý ako 
kdekoľvek na súši? 
... podľa sčítania, ktoré trvalo desať rokov, má v slaných vodách 
domov viac ako 230-tisíc druhov morských živočíchov? 
... tmavé rovinaté oblasti na Mesiaci  tiež označujeme ako moria? 
Podobnosť s pozemskými majú len pri pohľade voľným okom zo 
Zeme, lebo neobsahujú vodu. 
... novelu Starec a more napísal Ernest Hemingway na Kube v roku 
1951? Za príbeh starého rybára Santiaga, ktorý zvádza nerovný boj 
na mori o potravu i svoju česť, získal Pulitzerovu cenu i Nobelovu 

cenu za literatúru. 
 



Zábavný kútik 
Vylúšti 
Poznáte hlaholiku? Nie? 
Žiačky 5.B triedy Frederika a Bianka si pre vás pripravili „tajničku“ 
práve z tohto písma, ktoré priniesli na Veľkú Moravu sv. Konštantín 
a sv. Metod. 
Skúste vylúštiť, čo sa skrýva v tejto krátkej vete. 
 

 
 

                      

Spýtali sme sa našich učiteľov 
 

Jar. Čo Vám napadne pri tomto slove? 
Nový život, prebúdzanie prírody, slniečko, teplé dni... 
                                                                               p. uč. Laciková 
 
Konečne dlhšie dni, teplejšie počasie, pestré jarné oblečenie 
a prebúdzajúca sa príroda.                                   p. uč. Verešová 
 

       
 
Ako ste tento rok strávili veľkonočné sviatky? 
Strávila som ich v kruhu rodiny a priateľov pri dobrých 
veľkonočných dobrotách.                                   p. uč. Laciková 
 
Na veľkonočné sviatky rada zachovávam tradície, a preto ich 
každoročne slávim s celou svojou rodinou. 
                                                                           p. uč. Verešová 
 

       
 



Trochu smiechu pre zábavu... 

                     
Muž osloví peknú blondínku: 
„Dobrý deň, mohli by ste sa so mnou chvíľu porozprávať?“ 
„A prečo?“ 
„Pretože sa mi stratila žena, a vždy, keď sa rozprávam s nejakou 
ženou, odniekiaľ sa zrazu objaví!“ 
 
„Oci, kde sú Krkonoše?“ 
„Ja neviem, mama stále niečo upratuje.“ 
 
Dedko vyloví zlatú rybku a tá mu hovorí: 
„Keď ma pustíš, splním ti tri priania.“ 
Dedko sa usmeje a vraví: 
„To ti nepomôže, ja som kúzelný deduško!“ 
 
Dve babky sa rozprávajú na ulici: 
„Tá naša mládež je na tom zdravotne ešte horšie než my. Vnúčik 
spomínal, že už polovica jeho triedy má tablety.“ 
 
Na súde sa pýta sudca manžela: 
„A kedy sa začali medzi vami prvé nezhody?“ 
„Keď som trval na tom, že aj ja chcem byť na svadobnej fotografii.“ 
 
Blondínka si v lietadle sadne k oknu, o chvíľu k nej príde fešný 
chlapík a hovorí: 
„Prepáčte, slečna, ale toto sedadlo je moje...“ 
Blondínka: 
„Také finty ja poznám... neotravuj!“ 
Chlapík pokrčí ramenami a prehodí: 
„Tak si s tým boeingom štartuj sama...“ 

Zažili sme... 
 

Jedného dňa sa u nás otvorili dvere a v nich stála neznáma 
pani s kartónovou škatuľou v rukách. Všetci ticho a v napätí 
očakávali, čo sa udeje.  Bola to mama nášho spolužiaka Jakuba. 
V škatuli sa nachádzala torta, s ktorou sa s nami prišla podeliť. Avšak 
nebola to obyčajná torta. Bola to torta od televízie JOJ, ktorú upiekli 
najlepší  cukrári a bola v podobe slnečnej sústavy.  
Toto prekvapenie pre Jakuba vysnívala jeho sestra Lenka, ktorá 
potešila nielen jeho, ale aj nás. 
Torta bola veľmi pekne vypracovaná, a tak sme sa s chuťou do nej 
pustili.  Mala maslovo-mätovú príchuť, ktorá jemne dopĺňala chuť 
čokoládového cesta.  
Veľmi si ceníme, že sme aj my mohli ochutnať kúsok „televíznej 
torty“. 
                                                                      Barbora a Kristína, 9.A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 



Zažili sme... 
Lyžiarsky výcvik 
Až 77 žiakov sa tento rok zúčastnilo lyžiarskeho kurzu na 
Donovaloch v mesiacoch január a február 2013.  
Žiaci sa naučili základy lyžovania a snowboardingu, čo zvládli na 
jednotku. Vynikajúce lyžiarske podmienky a chuť prispeli 
k nezabudnuteľným zážitkom.  
Okrem lyžovania strávili žiaci príjemné chvíle a veľa zábavy 
v penzióne Javorina. 
Večer hrávali hokej na ľadovej ploche pri penzióne, iní sa zabávali na 
diskotéke, iní si vychutnávali chvíle so svojimi kamarátmi.  
Bolo naozaj super!                                                     Žiaci 7. ročníka 
 

 
 
 
 
 
 

Zažili sme... 
Štvrtáci v Planetáriu... 

 
14. marca 2013 sme sa všetci žiaci štvrtého ročníka zúčastnili 
exkurzie v Planetáriu v Žiari nad Hronom. Cesta ubehla rýchlo 
a zrazu sa pred nami objavila budova Planetária, čakajúca na naše 
zvedavé otázky. Sprievodca nás vzal na prvé poschodie. V strede 
miestnosti bol prístroj - planetárium. Pomocou neho nám premietli 
príbeh "Ufove dobrodružstvá". Usadení v pohodlných kreslách sme 
nad sebou videli hviezdu oblohu. Sprievodca nám ukázal hviezdy, ale 
aj súhvezdia a ich mená. Potom sme sa presunuli do ufo-sály. Tam 
sme si prezreli modely slnečnej sústavy. Rozprávali sme sa o tom, 
čo všetko o vesmíre vieme. Dozvedeli sme sa aj o trpasličích 
planétach. Posledná miestnosť nám odkryla tajomstvá ďalekohľadov 
a princíp ich fungovania. Po skončení prehliadky sme si mohli kúpiť 
pohľadnice, 3D obrázky, plagáty, záložky a iné suveníry. Exkurzia sa 
nám veľmi páčila a dozvedeli sme sa  veľa nového o vesmíre. 
                                                                                         kolektív 4.B  

 
 
 
 



                                       Zaujímavosti od A po Z 
 

Vieš, ktoré potraviny ťa dostanú do formy, alebo ťa dokonca 
vyliečia? 
 
Čokoláda – utešuje dušu.  
 
Banán – zázrak proti depresii. 
Ríbezľa – dodáva odvahu. 

                
 
Syr – rozveseľuje a zároveň rozpúšťa látky, ktoré sa podieľajú na 
tvorbe zubného kazu. 

                    
 
Paradajka – zbavuje bojazlivosti. 
Škorica – zlepšuje náladu. 
Orechy – posilňujú nervovú sústavu. 

                
 
 
Plávajú dve ryby v mori a nad nimi prepláva ponorka. 
„Videla si to?“ 
„Ale, nič zvláštne, ľudia v konzerve...“ 

Vlastná tvorba 
Radosť 
 
Slniečko na nebi svieti, 
lúčom nosia radosť deti. 
Robia zlobu tu i tam, 
ale aj tak radosť mám. 
 
Ako sa tak prechádzam, 
nové veci spoznávam. 
Je to super zábava, 
z toho mama radosť má. 
 
A čo ocko v obývačke? 
Ten sa prihovára hračke. 
Aký šťastný som ja veľmi, 
teraz hovorí mi. 
   
 
 
Ráno 
 
Keď som dobre vyspinkaná, 
rýchlo vstanem zavčas rána.                         
Mamička mi pošušká: 
"Dobré ráno!" do uška. 
Len čo žmurknem žmurki-žmurki, 
zaviažem si obe šnúrky. 

 
                                                                      Lenka, 4.B 



Vlastná tvorba 
Ranné šťastie 
 
Ranné lúče jarného slnka 
spoza hory vykúkajú, 
v rieke sa mihá malá rybka 
a ostatné jej zamávajú.  
 
Kohút začal kikiríkať 
ako malé decko, 
každý sa začal radovať, 
veď mal plné vrecko. 
                                                   Lenka, 4.B 
 
 
„Dieťa sa narodí s túžbou byť milované – a nikdy z toho nevyrastie.“ 
(Clark, F. A.) 
Nad týmto výrokom sa zamýšľali žiaci ôsmeho ročníka.  
Prečítajte si, čo napadlo Romanovi z 8.A. 
 
Keď sa narodím, ľúbi ma mama, 
mám 5, ľúbi ma dievčatko, 
mám 10, ľúbi ma kamarátka, 
mám 16, ľúbi ma frajerka,  
mám 20, ľúbi ma priateľka, 
mám 30, ľúbi ma žena, 
mám 40, ľúbi ma milenka, 
mám 70, ľúbi ma babka, 
mám 80, ľúbi ma zubatá. 

                                            Vlastná tvorba 
Otázka 
 
Prečo mám rád Slovensko? 
Niečo mi už hlavou preblesklo: 
Tu bývam ja i celá moja rodina. 
Tu sa mi každý nový deň začína. 
 
Tu bývajú milí ľudia. 
Pomôžu tým, čo sa rmútia. 
Tu žijeme pekne, svorne. 
Aj keď mnohí veľmi skromne. 
 
Máme sa čím veru popýšiť. 
Môžeme Tatry, Spiš i Liptov navštíviť. 
Prírodu my ozaj krásnu máme. 
S radosťou ju na obdiv požičiame. 
 
Mám rád túto našu krajinu. 
Nevymením ju nikdy za inú. 
 
 
                                                                           Roman, 7.B 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vlastná tvorba 
 

Slovensko a slovenčina 
 

Pred dvanástimi rokmi som sa narodila v krásnej malebnej 
krajine, ktorá sa volá Slovensko. 

Je strechou Európy. Rozprestierajú sa v nej tie najkrajšie  
nížiny, údolia, horstvá. Kto z nás by nepoznal Tatry? Zasnežené 
vrchy plné bystrých potôčikov a pestrej flóry? 
Som šťastná, že ma rodičia od útleho detstva viedli k láske 
a poznávaniu všetkých krás Slovenska. Vystúpila som na strmý 
a nebezpečný vrchol Lomnického štítu. Nikdy nezabudnem na 
úchvatný pohľad zhora. Pripadala som si voľná ako vták – neďaleko 
oblakov, bližšie k slnku. Obdivovala som už aj hrdé končiare Pienin, 
do ktorých Dunajec vrezal svoje úzke koryto. Nemôžem zabudnúť na 
laná, rebríky, stúpačky, ktoré sú typické pre Slovenský raj. Fascinuje 
ma príroda nášho krásneho Slovenska. V každom ročnom období je 
iná, a predsa vždy zaujímavá. Nepoznám žiadnu krajinu, ktorá by 
bola taká bohatá na prírodné skvosty. Obdivujú ju nielen naši, ale 
i zahraniční turisti. 
 Aj história a kultúra našej vlasti má svoje čaro. Kto by 
nepoznal povesti a rozprávky nášho najznámejšieho rozprávača 
Dobšinského, či verše významných básnikov – štúrovcov, Rúfusa, 
ktorí píšu našou slovenčinou – rečou ťažko vydobytou? 
 Je mi však ľúto, že sa vo svete nájde málo ľudí, ktorí ju 
poznajú. Tí, ktorí do jej tajov prenikli, stali sa obdivovateľmi nášho 
krásneho mäkkého jazyka. 
Som hrdá na to, že mojím domovom je Slovensko a mojou 
materčinou slovenčina. Vždy zostanem verná svojmu rodisku. Patrím 
sem. 
                                                                                         Liliana, 7.B 

 
 
 
 

 

Spýtali sme sa našich žiakov 
Jar. Čo ti napadne pri tomto slove? 
Všetko krásne kvitne, rodia sa mláďatká, je teplejšie, slniečko 
príjemne hreje. 
                                                                                  Bianka, 5.B 
Topí sa sneh, všetko krásne  kvitne a rozvoniava. 
                                                                                  Nancy, 7.A 
Krásne počasie, slnko, teplo, radosť...                      Katka a Zuzka 
 

          
 
Ako si tento rok strávil/-a veľkonočné sviatky? 
Ja som bola pred Veľkou nocou u starkej, ale na sviatky som sa už 
vrátila domov. Boli to super sviatky! 
                                                                               Bianka, 5.B 
Veľkonočné sviatky som prežila výborne a hlavne „v suchu“. 
                                                                               Nancy, 7.A 
Strávila som ich doma s rodičmi,  pomáhali sme mamine pri pečení.   
                                                                              Katka a Zuzka                                                
 

                    



Kútik pre najmenších 
Vyfarbi si obrázok 
 
 
 
 

Kútik pre najmenších 
 

 
5 – žltá 7 – modrá 9 – červená 11 – zelená  

13 - hnedá  



 
                                            Zo života školy 
Veľkonočné kraslice 
Žiaci, ktorí navštevujú krúžok Kuchár bez čapice, vyrábali pred 
Veľkou nocou kraslice. Na tieto tradičné veľkonočné ozdoby použili 
rôzne techniky. Samozrejme, že im nechýbala dobrá veľkonočná 
nálada, a preto výsledok práce bol naozaj nádherný. 

                      
 
 
28. marec – Deň učiteľov 
Tento deň už tradične patrí učiteľom. Žiaci zo Žiackeho parlamentu 
odovzdali našim učiteľom kvietok spolu s gratuláciou 
a poďakovaním za ich prácu. 

                            
 
 
Týždeň ľudovej rozprávky 
16. marec je vyhlásený za Deň ľudovej rozprávky. Školská knižnica 
pripravila v týždni od 11.3. do 16.3. týždeň ľudovej rozprávky. 
Zapojili sa žiaci 1. – 5. ročníka. Ich úlohou bolo zistiť názvy 
rozprávok, v ktorých vystupujú zvieratá a tiež mali napísať rok, 
v ktorom naša školská knižnica získala dnešnú podobu. Víťazom sa 
stala trieda 4.C. 

        
 
 

Zo života školy 
Besedovali sme a rýmovali... 
 Dňa 26.3.2013 prišiel medzi nás spisovateľ, básnik Ľudovít 
Potúček. V školskej knižnici sa stretol so žiakmi 4. – 8. ročníka. 
Počas besedy daroval p. uč. Dobrovodskej knihu s venovaním jej 
zosnulému manželovi. 
P. uč. Dobrovodský priviedol nášho hosťa k písaniu poézie aj ako 
jeho triedny učiteľ a vedúci krúžku STYLO.  
Po besede v tvorivej dielni ukázali svoj talent a nadanie aj deti. 
Radi sme prijali dar v podobe básnickej zbierky 16 čiernych ruží. 
Ďakujeme za príjemné chvíle. 

                                                                         Pripravila Natália                                                                         
 

 
 

                



Zo života školy 
Spája nás farba oblečenia 
V týždni od 18. do 22. marca 2013 sme si pripomenuli Týždeň boja 
proti rasizmu. V tejto súvislosti prebiehala v škole akcia s názvom 
Spája nás farba oblečenia. Jej cieľom bolo rovnakou farbou oblečenia 
vyjadriť odmietavý postoj voči rasizmu. Žiaci sa obliekali každý deň 
do farieb olympijských kruhov. 

 
 
 

Česko - Slovenská liga v hádzanej mladších žiakov 
V mesiacoch január – marec sa odohral súťažný ročník 2012/2013 
Česko – Slovenskej ligy mladších žiakov za účasti družstiev – 
Karviná, Kopřivnice, Frídek-Místek, Považská Bystrica, Bojnice 
a Topoľčany. V konečnom poradí obsadili hráči HK Topoľčany  
2. miesto. 
 
                                              
 
17. festival pohybových skladieb 
52 dievčat z TOSUMY sa zúčastnilo v Trnave na Festivale 
pohybových skladieb so 4 choreografiami. Obsadili dve 3. miesta 
a jedno 2. miesto. Víťazný pohár za 1. miesto získali najmladšie 
mažoretky. 

 
 

 
 
 
 

 

 
                                     Blahoželáme k úspechom 
 
Hviezdoslavov Kubín – školské kolo 
- postup do spádového kola: 
Sofia Sitárová, 3.B – 3. miesto v spádovom kole 
Nina Jakubíková, 4.C 
Petra Papšová, 5.B – 3. miesto v spádovom kole 
Liliana Čepčeková, 7.B 
Diana Remeňová, 8.B – 3. miesto v spádovom kole 
 
Európa v škole – výtvarná súťaž 
- do obvodného kola postúpilo 12 prác 
1. kategória Lenka Rusňáková, 4.B 
2. kategória Tamara Jamrichová, 6.D 
3. kategória Alexandra Lesayová, 8.B 
 
Gymnastika 
Chlapci – 1. miesto Alex Palcát, 4.B 
Dievčatá – 1. miesto kat.A: Diana trenčanská, 1.A 
                                             Nina Adamčíková, 2.B 
                                             Ema Cápayová, 2.B 
                                             Leona Božiková, 2.B 
                                            Iveta Haluzová, 2.B 
 
Vesmír očami detí – OK 
Mirka Mištíková, 4.B 
Kristián Stuchlík, 6.H 
Klaudia Némethová, 7.C 
 
Čo vieš o hviezdach – OK 
2. miesto Timotej Šándor 
3. miesto Matej Jurík 
- postup do KK 

                                    



Medzi nami dievčatami... 

 
Význam symbolov 
Poznáte význam niektorých symbolov? Máte svoj obľúbený talizman 
a nie ste si isté, čo znamená? Tak čítaj ďalej... 
 
Anjel = dobré správy   Ryba = úspech 
Balón = krátkodobé starosti  Ruža = sláva 
Džbán = výhra   Slnko = šťastie 
Husle = sebectvo   Sviečka = pomoc od iných 
Holub = dôležité správy  Taška = strata 
Hviezda = šťastie   Sieť = pozor na pascu 
Jablko = pracovný úspech  Ruka = priateľstvo 
Kľúč = vyriešenie problémov Oko = treba byť opatrný 
Loď = úspešná cesta   Motýľ = nestálosť 
Medaila = odmena   Koľaje = dlhá cesta 
Náhrdelník = šťastie   Kvety = spokojnosť 
Okno = priateľstvo   Lyžica = veľkorysosť 

 
 
 
 

 
                                 Práca ŠKD 

Školský klub detí  ponúka zaujímavé aktivity pre deti v ich voľnom 
čase.  
Deti spoločne s p. vychovávateľkami plánujú, pripravujú činnosti a 
tešia sa na nové aktivity, súťaže. Okrem klasických činností 
(pracovnej, spoločensko-vednej, prírodovednej, výtvarnej, 
športovej...) v jednotlivých oddeleniach  pripravujeme aj spoločné 
aktivity:  

Marec : 
Stretnutie s rozprávkou - štvrtáci čítajú prvákom  
Čo vieme o knihe - kvíz 
 
 

 
 
 
Apríl : 
Týždeň s ENVIRKOM, Deň Zeme – aktivity, súťaže v týždni od 
22.4. – 26.4 2013 na témy: 
- pondelok:  Ochrana životného prostredia 
- utorok: Zem, Voda 
- streda: Odpad 
- štvrtok: Ovzdušie 
- piatok : Doprava 
Beseda so spisovateľom D. Hevierom   
Kilo sem, kilo tam - cvičenie s hudbou  
 

 
 
 
 
 
 

                                                              p. vych. Sedlárová  



 
Zo školských správ 

Aj v tomto čísle prinášame stručný prehľad udalostí  v našej škole za 
uplynulé mesiace. 
Február: 
- polročné prázdniny, 
- prednášky pre 5. ročník – „Predsudky a multikultúra“, „Doprava 
a bezpečnosť“, 
- Dejepisná olympiáda – obvodné kolo, 
- zasadnutie Žiackeho parlamentu, 
- lyžiarsky kurz – 7. ročník, 
- rodičovské združenie, 
- exkurzia – Hvezdáreň Veľké Bielice – 9. ročník. 
Marec: 
- jarné prázdniny, 
- Fyzikálna olympiáda – obvodné kolo, 
- „Týždeň ľudových rozprávok“, 
- Testovanie 9, 
- zasadnutie Žiackeho parlamentu, 
- gymnastika – súťaž, 
- týždeň boja proti rasizmu – „Spája nás farba oblečenia“, 
- Pytagoriáda, Hviezdoslavov Kubín – spádové kolo, 
- súťaž o najkrajšiu kraslicu, 
- tvorivé dielne + beseda so spisovateľom p. Potúčkom. 
Apríl: 
- veľkonočné prázdniny, 
- hádzaná chlapci, dievčatá – obvodné kolo, 
- Dejepisná olympiáda – KK, 
- zasadnutie Žiackeho parlamentu, 
- Deň narcisov – relácia + zbierka, 
- Fyzikálna olympiáda – KK, 
- rodičovské združenie, 
- TOPTALENT, 
- exkurzia – divadelné predstavenie v Bratislave – 7. ročník, 
- exkurzia – „Mladý tvorca“ – 8. ročník, 
- beseda so spisovateľom D. Hevierom, 
- týždeň s ENVIRKOM, 
- školské kolo prezentácií v POWERPOINTE, 
- „Čo vieš o hviezdach“ – KK. 

                                                                              Pripravila Katka 

Z redakčnej  pošty 

                          
 
Milí čitatelia! 
Jar je už tu a s ňou aj toto jarné číslo nášho časopisu. 
Veríme, že si s radosťou prečítate, čo sme pre vás pripravili, čo sa 
udialo v škole, zasmejete sa na vtipoch či vylúštite sudoku. Budeme 
radi, keď budete aj naďalej prispievať do časopisu aj vy. Tešíme sa 
na spoluprácu so všetkými kreatívnymi kamarátmi. 
Prajeme všetkým krásnu jar a už sa aj my tešíme na leto!! 
                                                                                      Redakčná rada 
 
 

 
 
 
 

 
 

            



Riešenie úloh 
Zábavný kútik 
Uhádneš? 
Castronaut. 
Keď sa už nestaráš ani do svojich vecí. 
Idú si dať utopenca. 
Dovidenia. 
Ako. 
Keď má včeľa alergiu na peľ.    
Kam ich vietor zaveje. 
Teľa s prilbou. 
Susedia 
2 2 3 1 

1 4 1 2 

3 0 3 1 

0 3 1 1 

Zvieratá vo vetách 
Mucha. Slimák. Teľa. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


