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Zamyslenie na úvod 

Zamyslenie na úvod 
Milí čitatelia! 
 
Opäť vám prinášame nové číslo časopisu, prvé v tomto kalendárnom 
roku, prvé v novom polroku. 
Preto mi dovoľte, aby som popriala všetkým len to najlepšie, najmä 
zdravie, porozumenie, úspechy a pohodu vo všetkom, do čoho sa 
pustíte. 
Tento mesiac máme  deň, na ktorý sa tešia nielen všetci zaľúbení, ale 
určite všetci, ktorí majú radi svojich blízkych a priateľov. Je to síce 
sviatok, ktorý sme len pred pár rokmi prebrali, pretože u nás sa 
neoslavoval, a preto si myslím, že keď niekoho máme radi, 
nepotrebujeme na to žiadny „špeciálny“ sviatok, ale svoju lásku im 
môžeme prejavovať kedykoľvek. 
Presne o mesiac po tomto sviatku bude „špeciálny“ deň pre všetkých 
deviatakov. Čaká ich Testovanie 9. Takže prípravy sú v plnom prúde, 
pretože určite každý z nich sa bude snažiť, aby to dopadlo čo 
najlepšie. Takže im držíme palce! 
No a my ostatní sa snažme, aby sme druhý polrok pracovali lepšie, 
snaživejšie, zodpovednejšie. Určite budete spokojní 30.júna. 
                                                                                  p. uč. Kubríková 
 

 
 
 



Zábavný kútik 
Uhádneš? 
 
Ako vojdú 4 slony do auta?              
 Čo je myš? 
 
Dve mačky sa na seba pozerajú z mosta a nevidia sa. Ako je to 
možné? 
 Aké ponaučenie plynie z rozprávky o Červenej čiapočke? 
 
Čo majú spoločné blondínka a fľaša? 
 Prečo má kurča perie? 
 
Ako brzdia snoubordisti? 

Aj tá najhoršia kniha má svoju dobrú stránku. Akú? 
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Zábavný kútik 
Sudoku 
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Zábavný kútik 
Testík 
                                                                         
1. Kto je autorom knihy Princ a bedár? 
    a/ Martin Rázus   b/ Marta Hlušíková 
    c/ Ezop    d/ Mark Twain 
 
2. Podľa báje bol Daidalos: 
    a/ rímsky pisár   b/ grécky moreplavec 
    c/ grécky staviteľ a sochár  d/ grécky bájkar 
 
3. Prvú poštovú známku na svete vydali... 
    a/ v USA    b/ na Slovensku 
    c/ vo Veľkej Británii  d/ vo Francúzsku 
 
4. Adela Ostrolúcka bola spájaná s... 
    a/ Petrom Modrovským  b/ Ľudovítom Štúrom 
    c/ P.O. Hviezdoslavom  d/ Jankom Jesenským 

 
5. Slepúch je... 
    a/ had    b/ jašterica 
    c/ druh huby   d/ hra 
 
6. Najdlhšia európska rieka je... 
    a/ Váh    b/ Dunaj 
    c/ Rýn    d/ Volga 
 
7. Na posledných MS v hokeji skončili naši hokejisti na: 
    a/ 8. mieste    b/ 10. mieste 
    c/ 1. mieste    d/ 12. mieste 

 
 
 
 
 
 

Spýtali sme sa našich učiteľov 
Nastúpili ste do našej školy v septembri. Vieme o Vás, že učíte telesnú 
výchovu. Mohli by ste našim čitateľom prezradiť ešte niečo o sebe? 
Do tunajšej školy som prestúpil zo ZŠ na Tovarníckej ulici z dôvodu jej 
zrušenia. Aj tam som učil prevažne telesnú výchovu, i keď sa mi podarilo 
učiť aj pár hodín geografie a občianskej náuky. V tejto škole som spokojný. 
Je tu príjemný kolektív pedagógov a dobré vedenie školy, čo prispieva 
k celkovej úrovni a jej kreditu hodnotenia rodičov. V súkromí venujem 
voľný čas rodine a športu. Som ženatý, mám 2 synov, ktorí už majú svoje 
rodiny. Najväčšiu radosť mi robia vnuk Filip a vnučka Nelka. 
                                                                                                p. uč. Guričan 
O Vás vieme, že učíte od septembra dejepis a anglický jazyk. Prezradíte 
našim čitateľom aj Vy niečo viac o sebe? 
A čo by ste tak radi vedieť, hm? Rád cestujem, chodím na koncerty, lebo 
muzika je neoddeliteľnou súčasťou mojej existencie. Amatérsky fotím, rád 
bicyklujem po horách, čítam literatúru faktu a zbožňujem kanál Viasat 
History a taliansku kuchyňu.                                                  p. uč. Bezák 
 
Blíži sa 14. február – Deň sv. Valentína. Spomeniete si ešte na svoju prvú 
lásku? Viete, kto bol sv. Valentín? 
Bol to kňaz v období starovekého Ríma, ktorý veril v lásku a ako prvý začal 
sobášiť zamilovaných. Keď ho cisár uväznil, zamilovaní mu nosili drobné 
pozornosti a darčeky. Deň sv. Valentína je dnes dňom zamilovaných, ktorí 
sa navzájom obdarovávajú na znak lásky. Moja prvá láska bola moja 
spolužiačka v 1. triede ZŠ, s ktorou som sedel v jednej lavici. Volala sa 
Marianna a mala krásne blond vlasy a modré oči. Asi v 3. triede sa 
presťahovala do iného mesta a tým „zabila našu lásku“.       p. uč. Guričan 
 
Prvá láska? Jasnééé. Uhorková brigáda Lednice na Morave – a trvala rok. 
Hmm, to boli časy... Ale žime prítomnosťou, momentálne prežívam 
fantastické obdobie, myslím, čo sa lásky týka.  
Valentín? Mních, tuším nejako potrestaný, ale za čo... vygooglim.  
Nie veľmi holdujem týmto „komerčným“ sviatkom.               p. uč. Bezák         
 

                
 



Poznáme ich? 
Tak ako? Podarilo sa vám uhádnuť, kto bol na fotkách 
v predchádzajúcom čísle? Ak ste si mysleli, že to bola p. riaditeľka 
a p. uč. Mokrá, uhádli ste. Ak nie, vyskúšajte teraz. A opäť súťažne. 
Prinášame ďalšiu  fotografiu p. učiteľky a vašou úlohou bude hádať, 
kto to je. Svoj tip napíšte na lístok spolu s vaším menom, 
priezviskom a triedou a prineste ho p. uč. Kubríkovej. Zo správnych 
odpovedí vyberieme jednu a ten dostane malú odmenu. 
Tak skúste teda hádať, o koho ide tentokrát... 
 

 

Môj domáci miláčik 
 
Mám malého škrečka. Volá sa Lili. Je čierno-bielej farby.  
Cez deň spí a v noci behá v koliesku. Má rád kukuričku, slnečnicu 
a sušené ovocie.  
Má biele bruško, na chrbátiku čiernu čiarku. Jeho ušká sú biele a celý 
kožúšok je mäkký a jemný. 
Každú sobotu mu čistím klietku. Má v nej tobogán,  kolotoč, 
hojdačku a misku s vodou.  
Môjho škrečka som dostala od starých rodičov v lete v auguste. 
Trávim s ním veľa času. 
                                                                                        Terezka, 5.C 

 



Trochu smiechu pre zábavu 
 
„Pán farár,“ hovorí miništrant, „včera som našiel hodinky.“ 
„Dúfam, že si si ich nenechal!“ 
„Nie, už som ich predal.“ 
 
„Kúpila som si nový šampón.“ 
„Nehovor, a aký?“ 
„Dobrý. Mám krásne lupiny bez vlasov.“ 
 
„Dnes som spadol z desaťmetrového rebríka!“ oznamuje Dežo. 
„A nič sa ti nestalo?“ 
„Nie, stál som na prvom stupienku.“ 
 
V reštaurácii hovorí čašník hosťovi: 
„Našou špecialitou sú slimáky.“ 
„Viem, minule ma jeden obsluhoval...“ 
 
Dve myši stretnú netopiera a jedna hovorí druhej. 
„Keď vyrastiem, aj ja sa vyučím za pilota.“ 
 
Slimačie mláďa prosí matku: 
„Mamička, dovoľ mi prebehnúť cez cestu.“ 
„Teraz nemôžeš, miláčik, o päť hodín pôjdu tadiaľto cyklisti.“ 
 
„Dedko, snívalo sa mi, že si mi dal 10€.“ 
„Dobre, vnúčik, tak si ich nechaj.“ 
 

 

Zažili sme... 
Vianočná Viedeň 
Zraz pred školou bol o 5.45 h ., čo nás veľmi nenadchlo, ale aj 
napriek tomu neľutujeme. Po pristavení autobusu sme boli všetci 
nedočkaví, čo nás čaká. Po dlhej a dosť únavnej ceste sme konečne 
dorazili do Viedne. Autobus zastal a pred nami stálo Schokomuseum 
Heindl. Sprievodkyňa nás hneď ponúkla maškrtou. Dozvedeli sme sa 
zaujímavé veci o čokoláde, ale ešte zaujímavejšia bola jej 
ochutnávka. Kúpili sme nejaké bonboniéry a s čokoládovými ústami 
sme odchádzali. Zastavili sme sa v nákupnom centre. Potom sme si 
prezreli historické centrum Viedne, nasledovali vianočné trhy a s  
vianočnou atmosférou sme odchádzali späť na Slovensko. 
                                                                          Zuzana a  Monika, 9.A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zaujímavosti od A po Z 

 
14. február – sv. Valentín 
Ani nemusíme otvoriť kalendár a každý určite vie, že pri dátume 
14.február nájdeme meno Valentín. 
Je to deň, ktorý sa spája so sviatkom zaľúbených. Už niekoľko 
týždňov pred týmto dátumom nájdeme obchody plné rôznych 
darčekov v podobe srdiečka, rôzne pohľadnice s vyznaniami 
a podobne. 
Každý z nás si praje, aby bol milovaný a šťastný. Každý túži po 
takom priateľovi, ktorý ho podrží v ťažkej chvíli, po rodine, ktorá ho 
má rada, po blízkom človeku, ktorý nesklame. Mať takého je ozajstné 
šťastie. 
Keby ste sa spýtali kohokoľvek, určite by sa nenašiel človek, ktorý 
by povedal, že nechce byť milovaný.  
Láska je dôležitá v každom veku – láska matky k dieťaťu, láska 
mladých zamilovaných dvojíc, manželská láska, láska dieťaťa 
k rodičom.  
Preto nech si každý v tento deň spomenie na tých, ktorých má 
najradšej, na ktorých mu záleží.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaujímavosti od A po Z 
Prečo máme dvanásť znamení? 
Vďaka rotácii Zeme okolo vlastnej osi sa každých približne 24 hodín 
vystriedajú nad našimi hlavami postupne všetky znamenia 
zverokruhu. Preto máme aj 12 znamení horoskopu.  
Americký astronóm P. Kunkle uverejnil štúdiu, podľa ktorej pôvodné 
rozloženie zverokruhu už nezodpovedá pohybu Zeme. Hadonos je 
rozsiahle súhvezdie medzi Herkulom a Škorpiónom. Nepočíta sa 
k zvieratníkovým súhvezdiam. Kývavý pohyb zemskej osi podľa 
astronóma Kunkleho spôsobuje, že postavenie Zeme nezodpovedá 
terajšiemu postaveniu súhvezdí. To dokonca údajne znamená, že do 
podoby súčasného horoskopu, ktorého základy položil už v roku 410 
pred n.l. syn babylonského panovníka Suma Usa, vstupuje ďalšie, 
v poradí trináste znamenie. Túto teóriu ale narúša skutočnosť, že na 
všetky znamenia dnes pripadá skoro rovnaký časový úsek. Ak by sa 
predsa len Hadonos stal trinástym znamením zverokruhu,  znamenalo 
by to, že doteraz známe znamenia by nemali na naše povahy taký 
vplyv, ako sa doteraz predpokladalo, a astrológovia by museli 
prerobiť horoskopy. 

 

 
Zaujímavosti od A po Z 



Zaujímavosti od A po Z 
Niektoré zaujímavé NAJ... 
 
NAJbližšia hviezda je Slnko, 1 400 000-krát väčšia ako Zem. 
 
NAJväčšie planéty slnečnej sústavy sú: Jupiter 100-krát väčší ako 
Zem, Saturn a Urán. 
 
NAJhorúcejšia planéta je Venuša s priemernou teplotou 490 st. 
Celzia. 
 
NAJväčšia viditeľná hviezda je Betelgueze /súhvezdie Orion/ - 800-
krát väčšia ako Slnko. 
 
NAJjasnejšie hviezdy na oblohe sú: Sírius, Canopeus, Alfa Centauri. 
 
 

                              
 
 
Suchozemskí cestovatelia – NAJdlhšie cesty 
 
Kulik zlatý – letí z Brazílie do Kanady a späť – 19 000 km. 
Kolibrikárik dlhochvostý – letí zo Sibíri až na južný koniec Afriky! 
Koník krídlový – okolo Saharskej púšte preletí až 3 200 km. 
 

                      
 

       Vlastná tvorba 
Keď... 
 
 
Keď v mojom spánku sú zlé sny, 
želám si, aby niečo dobré začalo 
a to zlé ihneď skončilo. 
 
*** 
 
Keď niekto vloží srdce do básne, 
tak o jeden plamienok viacej zasvieti 
a už nikdy nezhasne. 
 
*** 
 
Keď sa čas ako víchor rúti zvečera, 
je tu ráno, ktoré nás volá vstávať 
a večer zasa späť. 
 
*** 
 
Keď zomrie leto, 
stromy slzy pustia 
a potom ich zasneží 
a sneh im zas slzy vysúša.                                   Natália, 5.C 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



Vlastná tvorba 
Žiaci našej školy sa zapojili do súťaže Európa v škole. Tu sú niektoré 
práce.  Posúďte sami, však máme talentovaných žiakov? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Spýtali sme sa našich žiakov 
 

Zastavili sme sa v triedach u hokejistov. Chceli sme vedieť, ako sa 
„adaptovali“ v našej škole, aké predmety ich najviac bavia a čo sa 
im v škole páči. 
Tu sú odpovede niektorých našich spolužiakov /na odpovedi sa 
zhodli viacerí, preto napísali za triedu/: 
V škole sa nám páčia hodiny s p. uč. Dobrovodskou, hodiny s ňou sú 
fajn.                                                                                  žiaci z 8.H 
Najlepšie hodiny sú telesná výchova a samozrejme športová príprava, 
ale aj ostatné hodiny sú dobré. Dobrí učitelia, pani riaditeľka 
a kuchárky.                                                                       žiaci 7.H 

                   
 
Ako budete tráviť Deň sv. Valentína? 
Pozvem si kamarátky a urobíme si doma oslavu. 
                                                                                       Natália, 5.C 
S najlepšou kamarátkou pôjdeme do cukrárne a dám jej valentínsky 
darček.                                                                            Sára, 5.C 
Keď máme riaditeľské voľno, usporiadam valentínsky večierok. 
                                                                                         Tobiáš, 5.C 

           
 

                      
 
 
 



Kútik pre najmenších 
Vyfarbi si obrázok 
 

 
 

                     
Kútik pre najmenších 

Hádanky 
 
Má pätoro duší. Štyri letia o dušu, piata v kufri čuší. 
Čo je to? 
 
Každé ráno na mňa čakáš. Už mi tečú slinky. 
Dovtedy si držím uško, kým nepovie bruško – dosť tej dobrotinky! 
Čo je to? 
 
Lozí, lozí po chodníku, na chrbte má dom. 
Nebojí sa dažďa, búrky, ukryje sa v ňom. 
Čo je to? 
 

        
 
Vyfarbi si obrázok lyžiara 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Zo života školy 
 
V decembri sa opäť uskutočnilo už tradičné vystúpenie žiakov našej 
školy vo vianočnom programe - tentokrát s názvom „Vianoce 
u babiny“. Program si pripravili žiaci 1. i 2. stupňa. Striedali sa tance, 
piesne, hovorené slovo. Programu sa zúčastnili rodičia, zamestnanci 
školy i pozvaní hostia. Celý program sa niesol v duchu „prázdnin 
u babiny“ – od Mikuláša, cez Vianoce až po Silvester.  
Na záver nechýbal príhovor pani riaditeľky Mgr. M. Bezákovej. 
Program bol ako vždy výborný a už teraz sa tešíme na ten najbližší. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Zo života školy 
Lyžiarsky výcvik 
V januári sa žiaci 7. a 8. ročníka zúčastnili lyžiarskeho kurzu na 
Donovaloch. Mnohí si určite dobre zalyžovali, pretože snehu bolo 
tentoraz dosť, a mnohí sa určite naučili. Spolu so žiakmi boli ako 
pedagogický dozor a p. uč. Mokrá, p. uč. Grznárová a p. uč. Guričan. 

                
 
Zápis do 1. ročníka 
V dňoch 17. – 19. januára sa tiež uskutočnil zápis žiakov do 1. 
ročníka. Pri zápise „asistoval“ aj žiacky parlament, aby našim 
budúcim prváčikom pomohli prekonať chvíle čakania. 

                                     
 
Anglické divadelné predstavenie 
Dňa 2. februára sa žiaci 4.-9. ročníka zúčastnili divadelného 
predstavenia v anglickom jazyku. Keďže naši  žiaci sa anglicky učia 
už od 1. ročníka, na predstavení sa mohli dobre zabaviť i poučiť. 

                             
Beseda pre žiakov 7. ročníka 
Dňa 1. februára sa žiaci 7. ročníka zúčastnili besedy venovanej 
komunikačným zručnostiam. Beseda sa konala v školskej čitárni. 
 
 
 

 



Blahoželáme k úspechom 

 
Dejepisná olympiáda – OK 
2. miesto Maria Gabriella Manzone, 9.C – postup do KK 
3. miesto Matúš Bečka, 9.H 
 
Olympiáda zo SJL – KK 
4. miesto Zuzana Bajcárová, 9.A 
 
Hádzaná – starší žiaci – Česko-slovenská liga 
1. miesto družstvo chlapcov 
 
Florbal – MS 
5. miesto družstvo chlapcov 
 
TOP oriešky 
4. miesto zmiešané družstvo 
 
Basketbal – ŠK 
1. miesto 8.A 
2. miesto 5.B 
3. miesto 7.H 
 
Zber papiera 
1. st. spolu 5921 kg 
2. st. spolu 2812 kg 
najviac nazbierala trieda 4.B 
 
 

 

                     

Medzi nami dievčatami... 
 

Ako sa vám podarili medovníčky podľa nášho receptu? Veríme, že ak 
ste postupovali podľa nášho návodu, určite chutili všetkým, ktorých 
ste ponúkli. 
Ak máte rady Rafaelo, vyskúšajte ho tentokrát podľa tohto receptu. 
Chutí ako originál... 
 
RAFAELO  GUĽKY 
 
1 kondenzované sladené mlieko 
200 g kokosu 
lieskové oriešky / mandle 
 
Sladené mlieko zmiešame spolu so 150g kokosu na pevnú hmotu, 
ktorú necháme 24 hodín v chlade odležať. 
Potom tvarujeme guľky, vložíme oriešok a obalíme vo zvyšnom 
kokose. Položíme do papierových košíkov. 
 
Dobrú chuť! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EKO okienko 
 
Milí kamaráti! 
Zima nás často zaskočí svojím „správaním“ a keďže nám nepriniesla 
bielu prikrývku, ktorú by sme využili  na šantenie, sánkovanie, 
guľovanie, pripravili sme pre vás niekoľko hádaniek - zaujímavostí 
zo zázrakov a tajomstiev prírody -  2. časť: Život rastlín. 
  
Je to pravda? 
1. Mravce si pestujú na duboch jablká. 
                                                                            
2. Modré ruže kvitnú len v Číne.  
 
3. Kvety vyrábajú pre včely voňavky.  
 
4. Orchidey sa používajú na prípravu zmrzliny. 
 
5. Mexické fazule vyskakujú z materskej rastliny.  
 
6. Huby majú takú silu, že prerazia asfalt alebo dlažbu.  
 
7. Na vrchole Mount Everestu rastú rastliny.  
 
8. Rastliny kričia, ak sú smädné. 
 
 
 
Tajomné a zaujímavé odpovede nájdete v riešení úloh (posledná 
strana v časopise).  
 
  
                                                            Malí prírodovedci 
                                                             a vedúca ZK Renáta Sedlárová 
 
 

 
 

Práca ŠKD 
V ŠKD pripravujeme: 
 
 
 
 
Január :  
                                             
Zhotovenie darčekov pre budúcich prvákov  
 
Súťaž o najkrajšieho snehuliaka  
 
Ochrana prírody   - beseda a environmentálne aktivity s pracovníkmi 
Tribečského múzea  
 
 
 
 
Február : 
 
Karneval 
 
Po cestách bezpečne - kvíz                                                    
 
Stretnutie s hudbou – popoludnie s hudbou – počúvanie hudby   
 
Beseda so spisovateľom Romanom Bratom 
 
 
 
 
 
                   p. vych. Renáta Sedlárová 
 

                                       
 

 



Zo školských správ 

 
Opäť vám  prinášame stručný prehľad udalostí za  mesiace január a 
február, aby ste aj vy vedeli, že u nás v škole sa stále „čosi deje“. 
 
Január: 
 - zasadnutie Žiackeho parlamentu, 
- MF Náboj Piešťany – súťaž MAT a FYZ, 
- zápis žiakov do 1. ročníka, 
- polročné previerky, 
- obvodové kolo OAJ, 
- obvodové kolo ONJ, 
- lyžiarsky výcvik pre žiakov 7. ročníka, 
- RZ pre rodičov žiakov 9. ročníka, 
- basketbal – ŠK, 
- Matematická olympiáda, 
- polročná hodnotiaca pedagogická rada, 
- polročné prázdniny. 
 
Február: 
- prednáška „Kominikačné zručnosti“ – 7. ročník, 
- Dejepisná olympiáda – OK, 
- anglické divadelné predstavenie pre 4. – 9. ročník, 
- exkurzia  - Hvezdáreň  Veľké Bielice – 9. ročník, 
- zasadnutie ŽP, 
- „Valentínska pošta“, 
- zasadnutie RR + triedne RZ, 
- jarné prázdniny 
- divadelné predstavenie – DAB Nitra – 6. ročník. 

                 
 
 

Z redakčnej pošty 
 

Milí čitatelia, 
školský rok sa nám prehupol do svojej druhej polovice. Svedčí o tom 
aj 3. číslo časopisu. Tentoraz je „valentínske“. Aj „valentínska pošta“ 
nás o tom presvedčí. Chceme vám pripomenúť, že nielen 14. február 
je dňom, kedy sa k sebe máme správať milo, príjemne, láskavo, ale 
také by mali byť všetky dni. Aj „valentínska pošta“ je dôkazom toho, 
že ľudské srdce je plné lásky. Tak len nech je to vidieť aj v tých 
„bežných“ dňoch... 
 
 

 
 
 
 



Riešenie úloh 
Zábavný kútik 
Uhádneš?   
2 dopredu a 2 dozadu. 
Japonská verzia slona. 
Jedna je v pondelok, druhá v utorok. 
Dobre si pamätaj, ako vyzerá tvoja stará mama. 
Od hrdla hore sú obe prázdne. 
Aby lepšie horelo. 
Pod svahom majú automaty na SPRITE. 
Poslednú. 
Susedia 
1 1 3 1 

1 3 2 2 

2 1 2 3 

0 2 2 0 

Testík: 1.d, 2.c, 3.c, 4.b, 5.a, 6.d, 7.b 
Kútik pre najmenších 
Hádanky: auto, šálka, slimák 
EKO okienko 
1. Nie je to pravda, niečo podobné jabĺčkam – nazývané bubienky môžu rásť na 
niektorých  duboch, ale spôsobuje ich samička hrčiarky tým, že kladie vajíčka do 
púčikov duba. 
2. Nie je to pravda.  
3. Je to sčasti pravda, včely z rodu Euglossa z Latinskej Ameriky zbierajú voňavé 
látky z orchideí. Táto vôňa priťahuje iné samčeky a pohľad na trblietavú skupinu 
samčekov zase  priťahuje samičky. 
4. Je to sčasti pravda, príchuť niektorých druhov vanilkovej zmrzliny je zo sušených 
strukov   orchidey, ktorá sa volá Vanilla planifolia. 
5. Nie je to pravda, húsenice, ktoré žijú vnútri fazule, môžu s fazuľou vyskakovať do  
vzduchu.  
6. Je to pravda. 
7. Nie je to pravda, Mount Everest má nadmorskú výšku 8 848 metrov a najvyššie 
zistená  nadmorská výška, kde môže žiť rastlina, je 6 135 metrov. V tejto výške našli 
v Himalájach   rastlinu Stellaria decumbens (je na obrázku v hádankách) 
8. Je to sčasti pravda, jeden austrálsky vedec zistil, že rastliny vydávajú mliaskavé 
zvuky, keď  sú smädné. Tieto zvuky vyvolávajú vibrácie tenučkých vodných trubíc 
vnútri rastliny.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


