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. 30. jún sa blíži... 
   

 
 

...prázdniny klopú na dvere 
 

 
 
 

Zamyslenie na úvod 
Milí čitatelia! 
 

Opäť je ďalší školský rok za nami. Čas nezastavíme, uteká, 
priam beží, september – jún – prázdniny. Je to ustavičný kolobeh 
diania v živote učiteľa i žiaka.  
Aký bol tento rok? Čo nám priniesol? 
Myslím si, že každý školský rok je veľmi náročný, ale tento bol 
obzvlášť. Čiastočne sa zmenila koncepcia školy. Okrem vzdelávania 
jazykov nám pribudli športovci.  
Stali sme sa nástupníckou školou pre žiakov – hokejistov. No nielen 
tento šport sme chceli ďalej rozvíjať. Pridali sme k nim hádzanárske 
triedy. Takto na našej škole od septembra vznikli športové triedy. 
Novej situácii sme sa museli postaviť po každej stránke. Pripravili 
sme triedy, učebne a podmienky na plynulé vyučovanie.  
No nielen vyučovací proces bol náročný, ale aj výchova nám „dala 
zabrať“. 
Je to však naša práca, naše poslanie. Učiteľ nemôže za svojho žiaka 
prežiť život, môže mu však ukázať cestu akou má ísť, aby 
napredoval. A preto, milí žiaci, kráčajte po takej ceste, ktorá je 
lemovaná úctou, pokorou, skromnosťou, húževnatosťou a pevnými 
zásadami.  
Prajem vám krásne prázdniny. A už teraz sa teším na nový školský 
rok.  
                                                     Mgr. M. Bezáková, riaditeľka školy 
 
 

 
 
 



Zábavný kútik 
Uhádneš? 
 
Prečo nemôže mať kapor angínu? 
 Prečo má pes chvost? 
 
Čo je maximálna samota?  
 Kto je najväčší flegmatik? 
 
Z čoho je motýľ? 
 Čo je maximálna opatrnosť? 
 
 
Doplň čísla, aby platila rovnosť. 
 
4 + 7 -  = 9 

+  x  +   

5 x  +  = 13 
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 + 9 - 3 =  
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Zábavný kútik 
Sudoku 
3  5    2  4 

 8  9  3  1  
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   5 7 4    

  4    5   

   1 3 2    

1        9 
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Cvičte si mozog aj cez prázdniny... 
Tu je niekoľko nápadov  ako na to: 
1. Hrajte spoločenské hry, lúštite krížovky, komunikujte. To sú 
ideálne cviky mozgu a pamäti. Riešte hlavolamy, testy, rôzne 
doplňovačky. Často chodievajte medzi ľudí a rozprávajte sa s nimi. 
2. Nadopujte si svoj mozog vitamínmi. Najmä vitamíny skupiny B 
zaháňajú únavu a pochmúrnu náladu. Sú v mäse, zelenine, mlieku, 
celozrnných výrobkoch. 
3. Behajte a veľa choďte pešo. Mozog potrebuje kyslík. 
4. Robte občas veci inak, ako ste zvyknutí. Napr. ak ste praváci, robte 
niečo aj ľavou rukou – aktivujte inú časť mozgu ako obvykle. 
A záver??? 
Pre ľudský mozog platí to isté ako pre naše telo. Ak ho budeme 
primerane trénovať, dostane sa do dobrej kondície a bude nám dobre 
slúžiť. 

 
 



Zábavný kútik 
Doplň tajničku 
 
     

     

     

  

     

     

     

     

 
1. časť tela 
2. chytáme ňou ryby 
3. nohavice 
4. dlhá samohláska 
5. pilot 
6. elektronická pošta 
7. zviera 
8. malá dedinka 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Spýtali sme sa našich učiteľov 
Na ktorý moment budete najviac spomínať v súvislosti so svojou 
triedou? 
Momentov a situácií, ktoré utkvejú človeku v pamäti je veľa. 
Niektoré zostanú ako trvalé spomienky, niektoré vyblednú a odídu do 
zabudnutia. Zostanú tie úsmevné, veselé, na ktorých sa dokážeme 
zabaviť aj po rokoch, tak ako je to aj so žiakmi z mojej  bývalej 
triedy. Ani jedno stretnutie sa nezaobíde bez: „...pani učiteľka, 
pamätáte sa, keď...“. Verím, že s týmito žiakmi to nebude iné. 
A, samozrejme, ku každému jednému sa mi viaže osobitná 
spomienka, ale to sa dozvedia moji žiaci v pravý čas. 
                                                                                    p. uč. Sitárová 
Na všetko pekné, čo sme za päť rokov spolu zažili. Do budúcna ma 
veľmi poteší, ak moji žiaci budú v živote úspešní a šťastní. 
                                                                                   p. uč. Dovalová 

                     
 
Ako sa chystáte tráviť toto leto? 
Naplánovanú mám dovolenku s rodinou, dúfam, že nám ju nič 
neprekazí a, samozrejme, oddych – pasívny aj aktívny – grilovačky, 
bicykel a aktivity, ktoré k letu patria. 
                                                                                 p. uč. Sitárová 
Plán ešte nemám. Budem sa snažiť čo najviac oddýchnuť si.  
                                                                                  p. uč. Dovalová 

                 
 

 



Niečo na leto... 
Horoskop na prázdniny... 
 
Baran: Hviezdy radia – odhoď lenivosť! Budeš mať energie na 
rozdávanie. Nezabúdaj na svojich blízkych. 
Býk: Máš pred sebou dobré obdobie. Len dávaj pozor – rodičia ťa 
vidia! Nepreháňaj to. Budeš mať chuť spoznávať nové miesta. 
Blíženci: Nerob veľa vecí naraz – pamätaj na to, že menej je niekedy 
viac! Čaká ťa milé prekvapenie. 
Rak: Je čas urobiť si poriadok v citoch. Pamätaj, že máš aj nejaké 
povinnosti. Nedaj sa oklamať. 
Lev: Zorganizuj si správne svoj čas. Nečakaj, že to urobí niekto za 
teba. Čaká ťa príjemné leto plné prekvapení. 
Panna: Počas prázdnin mysli na svoju bezpečnosť. Nenechaj sa však 
odradiť od svojich nápadov. Spoznáš nových priateľov. 
Váhy:  Čaká ťa pokojné leto plné pohody, oddychu. Všetko má svoj 
čas, nič ti neutečie, nenúť sa do ničoho. 
Škorpión:  Nálada bude super, usporiadaj párty s kamoškami 
a kamošmi. Bude výborná zábava. 
Strelec: Potrebuješ pokoj a oddych. Ten sa dostaví a potom ťa čaká 
aktívne leto. Do čoho sa pustíš, to sa podarí. 
Kozorožec: Čakajú ťa nedorozumenia, ale rýchlo sa pominú. Nastane 
pre teba pokoj a pohoda. Tak si leto uži. 
Vodnár: Snaž sa nesklamať kamarátov. Budeš ich potrebovať. S nimi 
ťa čaká pekné leto. 
Ryby: Prejavia sa tvoje zlozvyky. Preto najprv rozmýšľaj, potom 
konaj! Oddych a pohoda sa dostavia v druhej polovici prázdnin. 

 

                    

Môj domáci miláčik 
V tejto rubrike sme vám prinášali príspevky, ktoré ste si sami 
pripravili. Predstavili ste v nich svojich domácich miláčikov – opísali 
ste ich ako vyzerajú, ako sa správajú, čo najradšej robia. Často ste 
priložili aj fotografiu. Mnohí tak mali možnosť spoznať vášho 
domáceho miláčika. 
Väčšinou to boli psíkovia, ale aj mačičky, škrečky, andulky. 
Naozaj vidieť, že máte pekný  vzťah k zvieratkám. 
Veríme, že aj v budúcom školskom roku aj ďalší predstavíte tých 
svojich miláčikov. 
Tešíme sa na spoluprácu s vami! 



Trochu smiechu pre zábavu 

 
 

„Jožko, prečo kŕmiš sliepky tou čokoládou?“ pýta sa mamička. 
„Ty nevieš, mami?“  „Nie.“ 
„Predsa, aby zniesli čokoládové vajíčka!“ 
 
„Pán sused, nevadí Vám, že každý deň hrám na klavíri?“ 
„No, trochu mi to vadí, chlače...“ 
„A nešli by ste sa posťažovať mojej mame?“ 
 
Hovorí poľovník známemu: 
„Najfalošnejšie zviera je líška. Nedávno som jednu sledoval, a keď 
som ju zastrelil, zistil som, že je to pes.“ 
 
Na konci školského roka sa rozprávajú susedky: 
„Predstav si, ten môj darebák prepadol!“ 
„Nehovor, a koho?“ 
 
Na WC na vysokej škole: 
1. kabínka: „Tak ako, urobil si tu skúšku z matiky?“ 
2. kabínka: „Nie, ten blbec mi to nedal.“ 
3. kabínka: „A buď si istý, že ti to nedá ani nabudúce...“ 
 
Rodinka ide na dovolenku. Žena kričí: 
„Stáť! Zabudla som vypnúť žehličku, zhorí nám dom!“ 
„Neboj sa, drahá, nezhorí, ja som zabudol zastaviť v kúpeľni vodu,“ 
odpovedá s pokojom manžel. 
 
 
                                  

Zažili sme... 
Výlet šiestakov... 
 
Dňa 29.5.2012 sa triedy 6.A, 6.B a 6.C zúčastnili koncoročného 
výletu.  
Navštívili sme areál Vodného mlyna v Kolárove – národnú kultúrnu 
pamiatku. Dozvedeli sme sa, ako kedysi takýto mlyn pracoval. 
Absolvovali sme aj ekologickú výuku v prírode. Animátori mali pre 
nás pripravené rôzne súťaže, pri ktorých sme sa naozaj vyšantili. 
Počasie nám prialo a výlet sa vydaril. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zaujímavosti od A po Z 

 
„Priateľ je ten, kto prichádza, keď ma opustil celý svet.“ 
 
Prichádza čas prázdnin, čas voľna, oddychu, spoznávania nových 
kamarátov.  Ako spomedzi mnohých rozpoznať toho skutočného? 
Viete, kto nie je ozajstný kamarát? 
 
Ten, kto... 
 
...sa s tebou dohodne, že pôjdete von, a potom zavolá, že má lepší 
program. 
 
...ti povie, že ti to veľmi svedčí, aj keď vidí, že nemáš svoj deň 
a vyzeráš zle. 
 
...ohovára tvojich kamarátov /možno o tebe hovorí podobne hneď, 
ako zájdeš za roh/. 
 
...za tebou príde iba vtedy, keď si potrebuje opísať úlohu z matiky. 
 
...ťa nechá vyrozprávať sa a potom hneď beží vytárať všetky tvoje 
tajomstvá prvým piatim ľuďom, ktorých stretne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaujímavosti od A po Z 
 

Aj v tomto školskom roku naši žiaci „povystrájali“ všeličo. Jasné, že 
sa to nezaobišlo bez poznámky do klasifikačného záznamu. 
Niektoré z nich sú celkom „zaujímavé“. 
 
 
 
Žiak hlučne vchádzal do triedy počas hodiny. 
 
Žiak odišiel z hodiny – s triednou knihou. 
 
Žiaci držali spolužiaka za ruky a nohy, niesli ho do inej triedy – 
neudržali ho a pustili na zem. 
 
Nebezpečne sa naháňal, chcel spraviť stojku. 
 
Žiačka nie je pripravená na hodinu, kritizuje ostatných, vzorne 
pripravených. 
 
Žiaci hrali futbal s vianočnými ozdobami. 
 
Žiak na hodine písal spolužiakovi na nohu. 
 
Žiačka si nepísala novú gramatiku, ale ťahák na geografiu. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zaujímavosti od A po Z 

 
Letné prázdniny u nás a vo svete... 
Vedeli ste, aké dlhé prázdniny majú školáci v iných krajinách? 
My sme to zistili, tak čítajte. Nie sme na tom až tak zle... 
 
Slovensko  9 týždňov 
Rakúsko  9 týždňov 
Česká republika 9 týždňov 
Maďarsko  11 týždňov 
Poľsko   10 týždňov 
Nemecko  6 týždňov 
Anglicko  6 týždňov 
Francúzsko  9 týždňov 
Taliansko  12 – 13 týždňov 
Portugalsko  10 – 12 týždňov 
Švédsko  10 týždňov 
Fínsko   10 – 11 týždňov 
Bulharsko  1. ročník 116 dní 
   2. – 4. ročník 108 dní 
   5. – 8. ročník 93 dní 
 

 
                     
                      

       Vlastná tvorba 
 

V predchádzajúcom čísle sme uverejnili jeden z listov, ktorý 
adresovali naši žiaci športovcom, ktorí nás budú reprezentovať na 
letnej olympiáde.  
Prinášame aj ďalšie, pretože tieto listy sú naozaj zaujímavé a plné 
pekných myšlienok. 
 
Milí naši olympionici, 
 
 som žiakom 6. ročníka ZŠ v Topoľčanoch.  
Každé štyri roky sa teším na olympijské hry, či už letné alebo zimné. 
Vždy sa teším, aký zahajovací ceremoniál usporiadatelia vymyslia, 
ale hlavne ako zapália olympijský oheň. 
 Dnes je 1. apríla a na Slovensku odštartovala celoštátna 
olympijská štafeta. Má veľmi pekné motto – „Sme jeden tím“ a to je 
to, čo by ste si Vy, športovci, mali na olympiádu vziať.  
Každý sa usilovne a zodpovedne pripravujete a chcete podať čo 
najlepší výkon. Vaše víťazstvo nie je príkladom  len pre nás mladých 
športovcov, ale hlavne zviditeľňuje našu malú krajinu.  
Určite sa pôjdem pozrieť na túto štafetu, aby som podporil Váš tím.  
 Prajem Vám, aby ste mali dosť síl na prekonanie vlastných 
rekordov. My Vám budeme držať palce, budeme Vás podporovať, 
veď „sme jeden tím“. 
Veľa šťastia Vám praje 
                                                                                           David, 6.C 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



Vlastná tvorba 
Milí športovci, olympionici! 

  Otvorenie LOH v Londýne sa blíži. Pre každú krajinu 
znamená ich usporiadanie veľkú poctu, výzvu, ale predovšetkým 
zodpovednosť. Zodpovednosť nielen za ich priebeh, ale najmä za 
splnenie ich základných princípov. 
 Sme nesmierne radi, že máme aj na Slovensku ľudí, ktorí 
majú radi šport a reprezentujú našu krajinu. Ste príkladom pre 
všetkých malých i veľkých nádejných športovcov. Nesmierne si to 
vážime. Držíme Vám palce a určite sa budeme tešiť z každého 
úspechu spolu s Vami. Verím, že budete úspešní! 
 Verím, že Vám nebude chýbať bojovnosť a radosť z toho, že 
reprezentujete nás, Slovákov. 
                                                                   S úctou   Danka, 6.C 

Milí naši olympionici, 
úvodom môjho krátkeho listu Vás pozdravujem! Veľmi sa 

teším na otvorenie LOH v Londýne. Aspoň touto cestou Vám chcem 
zaželať veľa šťastia! 
 Viem, že nie je jednoduché prebojovať sa na olympijské hry. 
Podarí sa to len tým najlepším. Preto verím, že nás nesklamete. 
Bežcom prajem, aby behali ako bežec, ktorého poslal Matildoso vo 
vojne pri Maratóne a zvolal – „zvíťazili sme“, aby sme tieto slová 
mohli zvolať aj my.  
Som rád, že viacerí naši športovci sa dostali na LOH. Určite sa bude 
na čo pozerať.  Bojujte a buďte vytrvalí! 
Všetkým prajem, aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky! 
Plavcom dobrý dych, skokanom vysoké čísla v centimetroch, 
gymnastom ohybnosť a všetkým spoločne, aby čo najlepšie 
reprezentovali našu krajinu! 
 Veľmi sa budeme tešiť, keď na stupni víťazov uvidíme aj 
reprezentantov Slovenskej republiky. 
 
Držíme Vám palce! 
 
                                                 S pozdravom   Milan, 6.C 

Spýtali sme sa našich žiakov 

                            
Naši deviataci sa onedlho rozlúčia so základnou školou. Čaká ich 
štúdium na stredných školách. Preto sme sa ich spýtali, na čo budú 
najviac spomínať zo základnej školy? 
 
Najviac mi budú chýbať moji spolužiaci a kamaráti, s ktorými som 
zažila veľa skvelých chvíľ. Samozrejme, nikdy nezabudnem na 
našich učiteľov, ktorí nás celých 9 rokov úmorne zasypávali 
písomkami, na p. uč. Smolinského a jeho subtesty z fyziky, ktoré 
nám vždy „vylepšili“ náladu. Táto škola mi bude chýbať. 
                                                                                            Alenka, 9.B 
 
Určite mi budú najviac chýbať moje kamarátky, s ktorými som cez 
prestávky zažila veľa zábavy. Tiež mi budú chýbať niektorí učitelia, 
ako napr. p. uč. Guričan, ktorý vždy vedel ako nás vyčerpať. Tiež je 
to p. uč. Sitárová, ktorá nás veľa naučila a všetci sme pred ňou mali 
veľký rešpekt. Síce mi táto škola bude veľmi chýbať, ale aj tak sa 
teším na výzvu s názvom stredná škola. 
                                                                                            Janka, 9.B 

                     
Myslíme, že všetci, ktorí boli na lyžiarskom výcviku, nezabudnú na 
dozorkonajúcich, na ich nočné hliadky, ktoré sa nezaobišli bez 90 
drepov a vtipných hlášok. 
Nezabudnuteľným zážitkom boli aj ďalšie hodiny a niektoré „hlášky“ 
učiteľov, napr.: 
K tabuli budete chodiť po štyroch. Poďte vy tri dievčatá... 
Nie, že by si to nevedela, len to proste nevieš... 
                                                                                             žiaci 9.C             

 
 
 



Kútik pre najmenších 
Vyfarbi si obrázok 

 

 
 
Známa ponúkla mladšiu dcérku kamarátky cukríkom. 
Mama jej pripomína: 
„Čo som ťa naučila v takej situácii povedať?“ 
„Mám doma ešte dvoch súrodencov!“ 

 

                
 

Kútik pre najmenších 
 

Vyfarbi kvapky:  modrou – tvrdé spoluhlásky 
                              fialovou – mäkké spoluhlásky 
                              žltou – obojaké spoluhlásky 

 

 
 

Hádanka 
Vyčiarkni všetky písmená, ktoré sa nachádzajú v tabuľke viac ako 
jeden raz. Nájdeš odpoveď na hádanku: 
Na jar poteší, v lete ochladí, na jeseň obživí a v zime zohreje. 
Čo je to? 
 
Z A K č J S D T Y P Ť Z 

G R H G Ť B H Ú J Q B Ú 

D Q A P Z Č O H K Y M Č 

 
 
 
 
 



Zo života školy 
Čitateľský maratón 
Dňa 31.5.2012 sa v Okresnej knižnici v Topoľčanoch uskutočnil 
čitateľský maratón „Čítajme si 2012“, ktorého sa zúčastnili triedy 6.B 
a 6.C. 
Cieľom projektu je podporiť čítanie a poukázať na význam literatúry 
pre dnešného mladého čitateľa. Projekt sa realizuje 6-hodinovým 
čitateľským maratónom. Čítali sme úryvok z knihy R. Brata Chlapci 
padli z višne, dievčatá z jahody. Veríme, že aj naším „pričinením“ 
bude prekonaný minuloročný rekord. 

 
 
Deň narcisov 
Aj tento rok sme sa zapojili do finančnej zbierky na Ligu proti 
rakovine  kúpou žltého narcisu. V tento deň sa vyzbieralo 271,25€. 
                                                     
 
 
Olympiáda v ľahkej atletike 
Po ročnej prestávke opäť pokračujeme v poriadaní OĽA. Do tohto 
„športového sviatku“ sa zapojilo niekoľko desiatok žiakov z 1. 
stupňa. Súťažili v behu, v skoku do piesku, v štafetovom behu, 
v hode loptou a v ďalších disciplínach. V našej škole máme naozaj 
veľa športových talentov. Putovný pohár je tento rok v rukách žiakov 
zo 4.A .  

                
 
Škola v prírode 
Niektoré triedy mali možnosť zúčastniť sa školy v prírode. Nazbierali 
množstvo zážitkov, na ktoré budú ešte dlho spomínať.  
Triedy 2.B, 3.A a 3.B  boli v Demänovskej doline, 4.B pobudla vo 
Vyšnej Boci.  
 

 

Zo života školy 
Deň matiek v 1.B 
          Všetky matky sú bohaté, keď milujú svoje deti. Neexistujú 
ani chudobné, ani škaredé, ani staré matky. Ich láska je vždy tou 
najkrajšou radosťou.  
                                                       Maurice Maeterlinck (1862-1949) 
Aj   tieto slová  odzneli  na  besiedke  ku Dňu  matiek v 1.B triede. 
Prišli  nielen  mamičky a babičky, ale i oteckovia a  deduškovia, pani 
riaditeľka a pani zástupkyňa. Programom uvitým z piesní, básní, 
scénky aj tančekov deti poďakovali za lásku a starostlivosť. Po 
vystúpení nasledovalo malé občerstvenie a maškrtenie torty. Túto 
milú udalosť sme zachytili aj kamerou a aj fotografie budú všetkým 
iste peknou spomienkou.  
                                                                                   p. uč. Valachová                   
 

 
 
 
 



Blahoželáme k úspechom 

                                          
Hádzaná – KK – družstvo chlapcov -  3. miesto 
Šachová liga – OK 
1. miesto družstvo žiakov 
1. miesto Jozef Bórik, 9.A 
1. miesto Martina Števanková, 6.A 
1. miesto Roman Juhás, 9.A 
Kuchár bez čapice 
1. miesto družstvo 
Čo vieš o hviezdach – KK 
Úspešný – Timotej Šándor, 7.H 
Futbal – KK 
3. miesto družstvo chlapcov 
Bez ťaháka o... 
3. miesto družstvo žiakov 
Majstrovstvá okresu v tenise 
3. miesto Petra Grznárová, 8.B 
Turnaj hokejbalových nádejí 
2. miesto družstvo chlapcov 
Viacboj všestrannosti 
1. miesto Adam Závadský, 7.A 
2. miesto Zuzana Záňová, 8.B 
Street hokej – školská liga – OK 
1. miesto družstvo chlapcov 
Florbalová liga starších žiakov 
3. miesto družstvo chlapcov 
„Na bicykli bezpečne“ – výtvarná súťaž 
3. miesto Paulína Maťašeje, 5.B 
 
 
 
 

Medzi nami dievčatami... 
 

Prichádza leto, viac voľna, zábavy, čas na kamarátske stretnutia. 
A na takéto stretká sa hodí aj nejaké občerstvenie. Napr. aj taká 
nepečená torta. Vyskúšajte ju podľa nášho receptu. 
 
Tvarohová torta 
4 dcl mlieka 
250 g tvarohu 
1 balík vanilkového cukru 
150 g práškového cukru 
100 g masla 
3 čajové lyžičky želatíny 
ovocie /jahody, ríbezle, maliny/ 
detské piškóty 
 
Tvaroh s vanilkovým cukrom zmixujeme. Maslo s práškovým 
cukrom vymiešame. Potom tvaroh s maslom opatrne zmiešame s 2 
dcl mlieka. 
V 2 dcl teplého mlieka rozpustíme želatínu a zmiešame s tvarohom. 
Potom ukladáme po vrstvách do tortovej formy /môžeme aj do 
misiek/ vrstvu piškót, ovocia a tvarohu /opakujeme 2 – 3x/.  
Môžeme ozdobiť šľahačkou a ovocím. 
Dobrú chuť! 
 

                
 

 
 
 
 
 



EKO okienko 
 
Milí kamaráti! 
O prírode môžeme povedať, že je čarodejnica alebo pani zázrakov. 
Ponúka pestrú paletu rastlín, živočíchov... 

Vedci opísali a zatriedili asi milión druhov hmyzu. Niektoré druhy 
hmyzu sú väčšie ako najmenšie cicavce, iné sú zas také malé, že 
prejdú uchom ihly. Hmyz má telo zložené z hlavy, hrude a bruška. 
Má tri páry nôh. 
Opäť vám prinášame niekoľko zaujímavostí zo zázrakov a tajomstiev 
prírody -  4. časť:  
Svet hmyzu. 
Je to pravda? 
1. Zebry majú čieno-biele blchy.  
 
2. Čmele majú ústredné kúrenie.  
 
3. Lienky hryzú, keď ich trápia.   
 
4. Spievajúce svrčky privábia viac samičiek.  
 
5. Motýle žijú iba jeden deň.  
 
6. Chrúst obyčajný roztiahne  tykadlá, aby ukázal, aký má super 
„módny doplnok“.  
 
7. Hmyz pomáha lekárom.  
 
 
Tajomné a zaujímavé odpovede nájdete v riešení úloh (posledná 
strana v časopise).  
                                                             Malí prírodovedci    
                                                              a vedúca ZK Renáta Sedlárová 
 
 
 

Práca ŠKD 
 

    V ŠKD pripravujeme: 
 
Máj : 
Pripomenieme si Európsky deň parkov a Svetový deň národných 
parkov (24.5.) - film 

ŠKD hľadá talent - hudobná súťaž 

Svetový deň zdravia (7.5.) - Pohybom ku zdraviu - športové aktivity    
 
  
 
 
Jún : 
MDD - zábavné popoludnie, divadielko 
 
Pripomenieme si Svetový deň životného prostredia (5.6.) – beseda 
 
 
 
  
PS: Ďakujeme všetkým deťom z klubu  a p. vychovávateľkám za 
zaujímavé a tvorivé  aktivity počas EKO týždňa v ŠKD.      
Bolo to super!                                            
 
                                                                         vych. Renáta Sedlárová 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 



Zo školských správ 

 
Opäť vám  prinášame stručný prehľad udalostí za  mesiace máj a jún, 
aby ste aj vy vedeli, že u nás v škole sa stále „čosi deje“. 
 
Máj: 
- besiedky ku Dňu matiek, 
- Biologická olympiáda, 
- Majstrovstvá kraja v malom futbale, 
- zasadnutie Žiackeho parlamentu, 
- Deň mlieka, 
- súťaž „Kuchár bez čapice“, 
- škola v prírode – 3.A, 3.B, 2.B, 4.B a 3.C, 
- „Bez ťaháka o...“ – vedomostná súťaž, 
- školský výlet – 4.A, 4.C, 6.A, 6.B, 6.C, 1.A, 1.C, 
- exkurzie – Brodzany – žiaci 6. a 7. ročníka, 
                    Budapešť – 9. ročník, 
                    Bratislava – 5. a 7. ročník, 
- interaktívna hodina dejepisu – „Bojník z Bojníc“, 
- ochrana života a zdravia. 
 
Jún: 
- škola v prírode- Taliansko – 6. – 8. ročník, 
- Olympiáda v ľahkej atletike, 
- školský výlet – 1.B, 1.D, 5.A, 5.B, 
- Projekt OBČAN – regionálne kolo + NR SR Bratislava, 
- riaditeľské previerky – SJL, MAT, 
- vyhodnotenie zberu papiera, tetrapackov, 
- hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 2. polrok, 
- slávnostné ukončenie šk. roka 2011/12. 
 

Z redakčnej pošty 
 

Tak a je to tu! Prázdniny sa nezadržateľne blížia. Slniečko páli, 
vonku je horúco a to je znak toho, že leto je tu. 
Aj toto 5.  číslo časopisu je už v tomto školskom roku posledné. 
Všetkým, ktorí prispeli svojimi prácami, ktorí boli ochotní odpovedať 
na zvedavé otázky redaktorov, ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu aj 
od septembra. 
Prajeme žiakom, pedagógom i všetkým pracovníkom školy leto plné 
oddychu! 
Krásne prázdniny! 

 

 



Riešenie úloh 
Zábavný kútik 
Uhádneš? 
Lebo nemá krk. 
Aby sa neprevrátil, keď vyplazí jazyk. 
Voš na holej hlave. 
Jánošík, všetko mal na háku.  
Z kukláča. 
Keď slimák brzdí v zákrute. 
Doplň čísla, aby platila rovnosť 
4 + 7 - 2 = 9 
+  x  +   
5 x 1 + 8 = 13 
-  +  +   

6 + 9 - 3 = 12 
=  =  =   
3  16  13   

Tajnička 
HURÁ, LETO 
EKO OKIENKO 
1. Nie je to pravda, blchy parazitujúce na zebre nemajú farby svojho 
hostiteľa. 
2. Je to pravda, čmele vedia udržovať teplotu 30 až 37° C pri teplote 
vzduchu blízkej teplote  mrazu. Teplo vzniká chemickými procesmi 
prebiehajúcimi vo svaloch pri lietaní.     
3. Nie je to  pravda, ak lienky trápime, vyteká z ich kĺbových spojení 
tekutina (hemolymfa),   ktorá dráždi citlivú pokožku.  
4. Je to pravda,  samčeky lákajú samičky „spievaním“ v skupinách. 
5. Nie je to pravda, niektoré motýle žijú mnoho mesiacov, prežijú zimu 
alebo odlietajú na  veľké vzdialenosti. 
6. Nie je  to pravda, chrúst obyčajný roztiahne tykadlá pri hľadaní potravy, 
sú veľmi užitočné a tykadlami získava veľa informácií. 
7. Je to sčasti pravda, v čase 1. svetovej vojny (1914-1918) sa robili pokusy 
a ich výsledkom  bolo, že vojenskí lekári používali muchu Lucillia sericata, 
chovanú v sterilných  podmienkach, na čistenie infikovaných rán.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      


