
Riešenie úloh 
Zábavný kútik 
Uhádneš? 
Dvojmetrovú zubnú kefku. 
Keď vodič autobusu uvoľní miesto starenke. 
Tehla. 
Extra mastná ofina. 
Jablká zo Šamorína. 
Potápanie iných. 
Keď si zoberiete preháňadlo a lieky na spanie naraz. 
Od slnka vyblednutá lienka. 
Opravte chybu premiestnením jednej paličky, aby vznikla správna 
rovnosť 
XI – V = IV   X – VI = IV 
                         XI – V = VI 
X + V = IV       IX – V = IV 
                         X – VI = IV 
IX – IX = V     IX – IV = V   
Vieš, v ktorom štáte sa nachádza toto pohorie? 
1.c,  2.b, 3.a, 4.a,  5.c 
Tajnička 
MAREC – MESIAC KNIHY 
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Zo školských správ 

 
Opäť je tu stručný prehľad udalostí za ďalšie dva mesiace. 
 
Február: 
- Dejepisná olympiáda – okresné kolo, 
- Olympiáda v nemeckom jazyku – krajské kolo, 
- valentínsky karneval, besiedky, 
- triedne rodičovské združenia, 
- výchovný koncert, 
- finančná zbierka na Haiti – 137,84€, 
- zasadnutie Žiackeho parlamentu. 
 
Marec: 
- Tesovanie 9, 
- Fyzikálna olympiáda  - okresné kolo, 
- zasadnutie Žiackeho parlamentu, 
- Čaj o 15-tej, 
- Hviezdoslavov Kubín – obvodové kolo, 
- lyžiarsky výcvik – 7. ročník, 
- Týždeň slovenských knižníc, čitateľský maratón, 
- Škola hrou – program pre žiakov 1. stupňa, 
- prezentácia k Veľkej noci - Galéria mesta, 
- Divadlo bez opony – program pre žiakov 1. aj 2. stupňa, 
- Čo vieš o hviezdach? – astronomická súťaž. 

 
                                         Pripravila p. uč. Kubríková

Zamyslenie na úvod 
 

„Učiť sa znamená objavovať to, čo už vieme. 
Robiť niečo znamená dokázať, že to vieme. 
Vyučovať znamená pripomínať ostatným, 
že oni to vedia práve tak dobre ako my. 
Všetci sme žiaci, všetci chceme niečo dokázať, všetci sme učitelia.“ 
                                                                                    Richard Bach 
 
Vážení pedagógovia! 
Som veľmi rada, že sa vám všetkým môžem prihovoriť pri 
príležitosti sviatku Dňa učiteľov. Vaše poslanie je veľký dar i úloha. 
Dar v tom, že ovládate majstrovsky formovať detské osobnosti, 
meniť, chápať, učiť ich ceniť si získané poznatky. 
Cibríte ich pamäť, myslenie, pomáhate vytvárať názory na život. 
Vaša úloha učiteľa je nenahraditeľná pri uplatňovaní motivácie, 
podpory rozvíjať vedomosti, talent, ale i záujmy ako sa stať 
najlepším. Sú to činitele, ktoré robia vašu prácu nenahraditeľnou pri 
rozvoji každej osobnosti. Využívate k tomu všetky dostupné 
možnosti. Ste skutočne výnimoční ľudia. 
Lebo kto je vlastne učiteľ? 
- niekto, kto sa na mňa usmial, 
- niekto, kto mi dodal odvahy, 
- niekto, kto ma vypočul,   
- niekto, kto ma povzbudil, 
- niekto, kto mi dôveroval, 
- niekto, kto ma berie vážne, aj keď som ešte len v čase svojho 
dozrievania. 
K týmto myšlienkam, spoločnému zamysleniu, pripájam ten najkrajší 
prejav úcty, má iba päť hlások -  „VĎAKA“. 
                                                                    Mgr. Mária Bezáková 
                                                                        riaditeľka školy 
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EKO okienko 
Deň Zeme 
2222..  aapprrííllaa  mmáá    nnaaššaa  ZZeemm  ssvvoojj  ssvviiaattookk  --  DDeeňň  ZZeemmee..    VV  ttýýžžddnnii  oodd  1199..  ––  2233..  44..  22001100  
pprriipprraavvuujjeemmee  mmnnoohhoo  zzaauujjíímmaavvýýcchh  aakkttiivvíítt,,  oo  kkttoorrýýcchh  ssaa  eeššttee  ppooddrroobbnneejjššiiee  ddoozzvviieettee  
aa  bbuuddeettee  ssaa  mmôôccťť  ddoo  nniicchh  zzaappoojjiiťť..  UUvvííttaammee  aajj  vvaaššee  ttrriieeddnnee  aakkttiivviittyy  ss  vvaaššiimmii  
uuččiitteeľľmmii,,  vvyycchhoovváávvaatteeľľmmii..    
EENNVVIIRRKKOO  ttýýžžddeeňň  vváámm  ppoonnúúkkaa  nniieekkooľľkkoo  nnááppaaddoovv  aa  pplláánnuujjee  pprriipprraavviiťť::  

••  EE  ––  eennvviirroonnmmeennttáállnnyy,,  eekkoollooggiicckkýý  ppoonnddeellookk::    „„eennvviirroonnmmeennttáállnnuu  
aa  eekkoollooggiicckkúú““  vvýýttvvaarrnnúú  aa  lliitteerráárrnnuu  ssúúťťaažž  ((pprree  11..  aa  22..  ssttuuppeeňň––  ttéémmaa  OOcchhrraannaa  
ZZeemmee,,  pprroobblléémmyy......  ttoo  zzáálleežžíí  nnaa  vvááss,,  oo  ččoomm  bbuuddeettee  ppííssaaťť)),,    kkvvíízz  pprree  ddeettii  vv  
ŠŠKKDD  aa  ppoozzoorrnnoossťť  mmôôžžeettee  vveennoovvaaťť  úúpprraavvee  ttrriieedd,,  ssttaarroossttlliivvoossttii  oo  kkvveettyy......  

••  NN  ––  nneevvššeeddnnýý,,  nnaaddššeennýý  uuttoorrookk::  „„zzaazzeelleenníímmee““  šškkoolluu  --    vv  zzeelleennoomm  
„„nneevvššeeddnnoomm““  oobblleeččeenníí  pprrííddeemmee  ddoo  šškkoollyy  --  ččoo  vv  nnaajjvvääččššoomm  ppooččttee,,  ss  
„„nnaaddššeenníímm““  ssaa  bbuuddeettee  mmôôccťť  zzaappoojjiiťť  ddoo  eennvviirroonnmmeennttáállnnyycchh  hhiieerr  aa  ssúúťťaažžíí......  

••  VV  ––  vvýýsskkuummnnúú,,  vvýýmmyysseellnníícckkuu  ssttrreedduu::  bbuuddeettee  mmôôccťť  ttvvoorriiťť  ttrriieeddnnee  
„„vvýýsskkuummnnéé  aa  bbááddaatteeľľsskkéé““  pprroojjeekkttyy,,  ppaanneellyy,,  pprreezzeennttáácciiee,,    zzaappoojjiiťť  ssaa  ddoo  
ssúúťťaažžee  oo  nnaajjkkrraajjššiiuu  eennvviirroonnmmeennttáállnnuu  nnáásstteennkkuu  vv  ttrriieeddee,,  zzúúččaassttnniiťť  ssaa  
ttvvoorriivvýýcchh  „„vvýýmmyysseellnníícckkyycchh““  ddiieellnníí  vv  ŠŠKKDD  aa  vv  pprrááccii  vvyyuužžíívvaaťť  ooddppaaddoovvýý  
mmaatteerriiááll......  

••  II  ––  iinntteennzzíívvnnyy,,  iimmúúnnnnyy  ššttvvrrttookk  2222..44..  ::  ppookkúússiittee  ssaa  „„iinntteennzzíívvnnee““  mmyysslliieeťť  nnaa  
ZZeemm    --  sskkrrááššlliiťť,,  uupprraavviiťť  aassppooňň  pprriieessttoorr  pprreedd  šškkoolloouu,,  --  bbeesseeddoovvaaťť,,    zzlleeppššííttee  
ssii  „„iimmuunniittuu““  zznníížžeennoouu  kkoonnzzuummáácciioouu  ssllaaddkkoossttíí,,  ssllaaddeennýýcchh  nnááppoojjoovv  ––  
nnaahhrraaddííttee  iicchh  oovvooccnnýýmm    aalleebboo  zzeelleenniinnoovvýýmm  ddňňoomm,,  kkttoorrýý  ssii  mmôôžžeettee  
zzoorrggaanniizzoovvaaťť  vv  ttrriieeddee......  

••  RR  ––  rraaddoossttnnýý,,  rreekkrreeaaččnnýý  ppiiaattookk::  ss  „„rraaddoossťťoouu““  ssaa  zzaappoojjííttee  ddoo  ššppoorrttoovvýýcchh  aa  
„„rreekkrreeaaččnnýýcchh““  aakkttiivvíítt,,  ssúúťťaažžíí,,  ccvviiččeenniiaa  ss  hhuuddbboouu,,  pprreezzrriieettee  ssii    eekkoollooggiicckkéé  
ffiillmmyy,,  eennvviirroonnmmeennttáállnnee  rroozzpprráávvkkyy......  

••  KK  ––  kkoonnttrroollnnúú,,  kkrreeaattíívvnnuu  ssoobboottuu::  ppookkrraaččoovvaanniiee  aakkttiivvíítt  ddoommaa  ss  rrooddiiččmmii,,  
ppookkúússiittee  ssaa  „„kkoonnttrroolloovvaaťť““  rrooddiiččoovv  aajj  sseebbaa,,  nnaapprr..  aakkoo  sseeppaarruujjeettee  ooddppaadd,,  
ššeettrrííttee  vvooddoouu  aattďď......,,  „„kkrreeaattíívvnnee““  --  ttvvoorriivvoo  bbuuddeettee  uuppllaattňňoovvaaťť  ssvvoojjee    
vveeddoommoossttii  oo  oocchhrraannee  pprríírrooddyy,,  žžiivvoottnnééhhoo  pprroossttrreeddiiaa......  

••  OO  ––  oossoobbnnúú,,  oocchhoottnnúú  nneeddeeľľuu::  ppookkúússiittee  ssaa  zzaammyysslliieeťť  nnaadd  sseebboouu,,  ssvvoojjíímm  
„„oossoobbnnýýmm““  vvllaassttnnýýmm  kkoonnaanníímm  aa  sspprráávvaanníímm  ssaa  kk  pprríírrooddee,,  kkaammaarrááttoomm  
aa  mmoožžnnoo  nnáámm  „„oocchhoottnnee““  oo  ttoomm  nnaappííššeettee  aa  mmyy  nnaajjkkrraajjššiiee  pprrííssppeevvkkyy  
uuvveerreejjnníímmee  vv  šškkoollsskkoomm  ččaassooppiissee..    

OOkkrreemm  aakkttiivvíítt,,  kkttoorréé  vváámm  ppoonnúúkknnee  EENNVVIIRRKKOO  ttýýžžddeeňň,,  mmnnoohhéé  aakkttiivviittyy  zzoossttáávvaajjúú  aajj  
nnaa  vvaaššeejj  ffaannttáázziiii    aa  ttvvoorriivvoossttii..  VVyyppooččuujjmmee  vvoollaanniiee  oo  ppoommoocc  pprree  mmooddrrúú  ppllaannééttuu  
aassppooňň    ppooččaass  ttoohhttoo  ttýýžžddňňaa  aa  DDňňaa  ZZeemmee..  SSvveettoovvééhhoo..  VVeeďď  ssaa  ssnnaažžíímmee  bbyyťť  ttaakkíí  
ssvveettoovvíí......  
PPSS  ::  KKttoo  bbyy  vveeddeell  vvyyttvvoorriiťť  ppllaaggáátt  aalleebboo  ppoossttaavviiččkkuu  EENNVVIIRRKKAA??  SSkkúússiittee  ttoo??  ((AAkk  
áánnoo,,  pprrááccee  ooddoovvzzddaajjttee  ddoo  1144..44..22001100    pp..vvyycchh..  RReennááttee  SSeeddlláárroovveejj))..  
                                                                                                                                            RReennááttaa  SSeeddlláárroovváá  
                                                                                                                              kkoooorrddiinnááttoorr  eennvviirroonnmmeennttáállnneejj  vvýýcchhoovvyy  

Zábavný kútik 
Sudoku 
 5   8 1 7   
  7  3 9 5  8 
1 8     3 4 6 
  2     9  
8   9  6   5 
 6     1   
7 2 8     5 1 
4  5 8 1  2   
  3 5 9   7  
 
 
Vieš, v ktorom štáte sa nachádza toto pohorie? 
 
1. Tassili          a/ Čína               b/ Venezuela         c/ Alžírsko 
2. Chun-Lun     a/ Švédsko         b/ Čína                   c/ Malajzia 
3. Zágros            a/ Irán                b/ Irak                   c/ Turkménsko 
4. Kaskádové       
     vrchy             a/ USA              b/ Haiti                   c/ Kanada 
5. Dináre            a/ Španielsko    b/ Tanzánia             c/ Chorvátsko 

 
 
 
 
 
 
 
 

                            Pripravila Mirka       

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


                                Blahoželáme k úspechom 
Šaliansky Maťko – obvodové kolo 
2. miesto Sabína Milatová, 3.B 
 
Hviezdoslavov Kubín – školské kolo 
1. kategória 
Poézia  Próza   
1. miesto A. Gočová, 4.B 1. miesto L. Čepčeková, 4.B  
2. miesto M. Owaida, 3.B 2. miesto V.M. Čančinová,4.C 
3. miesto V. Kondrlová, 4.B 3. miesto M. Čech, 3.B 
 
2. kategória 
Poézia  Próza 
1. miesto K.  Štreicherová, 7.C 2. miesto M. Mizerák, 7.C 
2. miesto M.  Zifčáková, 5.B 3. miesto R. Faltíčko, 5.A 
3. miesto M.  Drbúlová, 6.A 3. miesto J.Račko, 6.B 
 
3. kategória 
Próza 
1. miesto Barbara Vašková, 8.B 
 
Olympiáda v nemeckom jazyku – obvodové kolo 
1. miesto Augusta Tobiášová, 8.B 
1. miesto Maximilián Mizerák, 7.C 
 
Olympiáda v nemeckom jazyku – krajské kolo 
1. miesto Augusta Tobiášová, 8.B – postup do celoslovenského kola 
3. miesto Maximilián Mizerák, 7.C 
 
Olympiáda v anglickom jazyku – obvodové kolo 
2. miesto Natália Mikudová, 7.B 
 
Dejepisná olympiáda – obvodové kolo 
1. miesto Marek Novotný, 9.B 
2. miesto Maria Gabriela Manzone, 7.C, Lukáš Novotný, 6.B 
3. miesto Barbara Vašková, 8.B   
 
                                                                    Pripravili Majka, Sima, Jojo 
 
 

Spýtali sme sa našich učiteľov 
Čo najbláznivejšie ste vyviedli 1. apríla? 
Na gymnáziu sme vždy na každej hodine v tento deň vítali 
vyučujúceho s rozprestretými dáždnikmi. Ale potom sa to zmenilo na 
skúšanie.                                                                  p. uč. Manzone 
 
1. apríl je pre mňa deň ako každý iný.                   p. uč. Dovalová 
   
 
 
 
     
 
               
Na čo si najviac spomínate zo svojich školských čias? 
Na dlhoročnú družbu medzi Gymnáziami Topoľčany a Otrokovice, 
na kultúrne a športové podujatia, ktoré sprevádzali tieto stretnutia. 

                                                                    p. uč. Manzone 
 

Na úsmevnú príhodu  z prvej triedy, ktorou sme poriadne otrávili 
našu p. učiteľku /dnes to už ako učiteľka chápem/. Bolo to na hodine 
čítania. V učebniciach čítanky bol obrázok, ako dedko s babkou 
ťahali repku. Mne a mojej kamarátke, s ktorou som sedela, pripadala 
kresba dedka veľmi komická. Aj napriek upozorneniam p. učiteľky 
sme sa celú hodinu smiali až nám tiekli slzy. Bolo nám smiešne 
všetko – aj to, či sme sa pozerali na kresbu, aj to, keď sme sa pozreli 
jedna na druhú. Bolo to hrozné, vôbec sme namohli prestať. 
                                                                               p. uč. Dovalová 
    
 

 
 
 
 
 

                                                   Za rozhovor ďakujú Mirka a Viki
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Zo života školy 
Týždeň slovenských knižníc 22. – 28. marec 2010 
Cieľom je pozitívne zviditeľňovanie knižníc ako kultúrnych 
a vzdelávacích inštitúcií prostredníctvom čo najrozmanitejšieho 
spektra aktivít a podujatí. Knižnice chcú a vedia ponúknuť veľa 
zaujímavého, nového, poučného i zábavného pre svojich čitateľov 
a návštevníkov. 
 
Aktivity, ktoré sú určené žiakom našej školy, sú zamerané na čítanie, 
rozvíjanie čitateľskej gramotnosti a tvorivej fantázie: 
 
22.3.2010 Rozprávkové bludisko 

-    hľadanie rozprávkových hrdinov 
 
23.3.2010 Pele-mele o vesmíre 

- vyhľadávanie informácií o vesmíre 
- čítanie sci-fi literatúry 

 
24.3.2010 Prebúdzanie rozprávky 

- čítanie, premietanie slovenských rozprávok 
 
25.3.2010 Čítajme si... 

- detský čitateľský maratón 
- práca s knihou P. Gajdošíka Zverinec na 

siedmom poschodí 
 
26.3.2010 Náš zdravý život 

- beseda o zdraví 
- práca s encyklopédiou o športe, výžive, ľudskom 

tele                           
 
 
 

                                                 Pripravila p. uč. Vystrčilová

Zažili sme... 
„Valentínska pošta“ 
14. február je známy skoro na celom svete ako sviatok Všetkých 
zaľúbených. V našej škole si tento deň pripomíname projektom 
„Valentínska pošta“. Už druhý rok ho zorganizovali poslanci 
Žiackeho parlamentu. Zaľúbené odkazy ste mohli hádzať do 
valentínskej schránky, ktorá bola umiestnená vo vestibule školy. 
Pozdravom ste mohli potešiť kamarátov, učiteľov, pracovníkov školy 
a aj „svoju lásku“. Určite im dobre padli vaše milé slová, ktorými ste 
ich chceli potešiť. Prišlo nám oveľa viac listov ako minulý rok, boli 
sme veľmi prekvapení, keď sme uvideli tú veľkú kopu a vedeli sme, 
že tým potešíme veľa ľudí v našej škole. Poštári doručili všetku poštu 
„na správnu adresu“. 
„V očiach sa nám zablysklo, keď sme videli, ako sa tie deti radujú,“ 
prezradili „poštárky“ Barborka a Natálka. 
Na tento projekt sa môžete tešiť aj o rok. 
                                                                                         Oliver, 8.A 
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Zo života školy 
 
Lyžiarsky výcvik 
Žiaci 7. ročníka opäť mali možnosť zdokonaliť sa v lyžovaní počas 
lyžiarskeho výcviku, ktorý sa tento rok konal v dňoch 18.-24. marca 
v lyžiarskom stredisku Donovaly. Spolu so žiakmi strávili tento 
týždeň aj p. uč. Mokrá, p. uč. Valachová a p. uč. Mikuš.  
 

                                              
 
Testovanie 9 
10. marec bol dňom, kedy  naši deviataci prešli testovaním vedomostí 
zo slovenského jazyka a matematiky. Každý sa snažil o to, aby boli 
výsledky čo najlepšie. Veď je to dôležité pre ich ďalšie štúdium na 
stredných školách. 
A čo na to deviataci? Čo hovoria na tohtoročné testy? 
Monitor bol celkom v pohode až do tej doby, kým si pri mňa nesadol 
dozorkonajúci. Aj napriek tomu si myslím, že sa mi celkom vydaril. 
Matematika bola celkom ľahká /až na ten stres/, slovenčina o niečo 
ťažšia kvôli tomu, že boli veľmi podobné odpovede. Dúfam, že to 
dopadne dobre.                                                              Šimon, 9.B   
Monitor z matematiky bol určite ťažší než zo slovenčiny. Uvidíme, 
ako to dopadne.                                                            Veronika, 9.B 
Monitor bol dosť ťažký, hlavne z matematiky, ale myslela som si, že 
to bude ťažšie. Dúfam, že aspoň slovenčina dopadne lepšie. 

                                                                                       Fefa, 9.B 
 

                          
 
 
 
                                                                    Pripravili Momo, Bebe

                                   Zaujímavosti od A po Z 
Veľká noc 
Vysvetlenie pôvodu názvu „veľká“ treba hľadať v časoch židovského 
otroctva v starovekom Egypte. Faraón nebol ochotný prepustiť 
svojich izraelských otrokov, preto Boh trestal krajinu desiatimi 
ranami. Až po poslednej z nich, keď zomreli všetky prvorodené deti, 
ich faraón prepustil.  
Ako sa ďalej uvádza v Biblii, po vyslobodení z Egypta previedol Boh 
ľud na čele s Mojžišom cez Červené more. A tu je pôvod tradičného 
židovského názvu pre Veľkú noc: pesach – prechod. Išlo o veľké 
Božie skutky, ktoré vykonal Boh pre svoj ľud, a preto každoročnú 
spomienku na tento deň Izraeliti nazvali Veľkou nocou. 
 
Veľkonočné oslavy sa líšia podľa regiónov. Pretože sa časovo 
prekrývajú s pohanskými oslavami príchodu jari, ľudové tradície 
prevzali z predkresťanských dôb veľa zvykov a obyčajov. 
 
Veľká noc v iných jazykoch 
Názvy odvodené od germánskej bohyne Eostre alebo zo 
starogermánskeho názvu mesiaca apríl Eostremonat: 
angličtina – Easter   nemčina – Ostern 
Názvy odvodené od hebrejského slova Pesach: 
latinčina – Pascha 
dánčina – Paaske 
holandčina – Pasen 
esperanto – Pasko 
taliančina – Pasqua 
portugalčina – Páscoa 
čeština – Velikonoce 
poľština – Wielkanoc 
srbčina – Vaskrs 
japončina – Fukkatsu-sai = Oslava Vzkriesenia 
 
                                                                    Pripravili Viki, Aďka 
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Kútik pre najmenších 
Vyfarbi si obrázok 
 

 
 

                                                   
 
 
 
 
                                                                              Pripravila Aďka  

                                               Kvíz 
 
Ako sme už písali vo  viacerých rubrikách tohto časopisu, marec je 
mesiacom knihy. Preto sme pre vás pripravili menší kvíz o knižných 
novinkách /no nielen o nich/. 
 
1. Kto je hlavnou postavou v knihe Označená? 
     a/ Lisa   b/ Sandra 
     c/ Zoey   d/ Mia 
 
2. Kto napísal knihu Ľavá ruka Boha? 
     a/ S. Collinsová  b/ T. Brezina 
     c/ A. Goodmanová d/ P. Hoffman 
 
3. Slovenskú premiéru má aj kniha od Paula Coulha. Ako sa volá? 
     a/ Láska   b/ Nero 
     c/ Trhač srdca  d/ Tieň vetra 
 
4. Kto je autorom knihy Motýľ v škrupine? 
     a/ D. Hevier  b/ R. Dobiáš 
     c/ K. Jarunková  d/ T. Brezina 
 
5. Z akej knihy je uvedený citát? 
   „Tu je moje tajomstvo. Je veľmi jednoduché: dobre vidíme 
    iba srdcom. To hlavné je očiam neviditeľné.“ 
     a/ Tulák   b/ Anna zo Zeleného domu 
     c/ Malý princ  d/ Sokoliar Tomáš 

 

                                  Pripravila Mirka 
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28. marec – Deň učiteľov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Všetko najlepšie k vášmu 
sviatku... 

 
 
 

Z redakčnej  pošty 
 
Pozdravujeme všetkých našich čitateľov! 
Teší nás váš záujem o časopis, že sa  zapájate  do súťaže a prispievate 
svojimi prácami.  
Veríme, že v každom čísle si nájdete niečo pre zábavu i na poučenie. 
Snažíme sa pripravovať časopis tak, aby vás zaujal, aby ste sa 
zabavili či dozvedeli niečo nové. 
Dúfame, že i toto „veľkonočné“ číslo vás zaujme. 
 
Prajeme všetkým krásne prežitie veľkonočných sviatkov! 
                                                                                   
                                                                                   Redakčná rada 
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                                      Zábavný kútik 
Uhádneš? 
 
Čo dostaneme, ak skrížime žirafu a ježka? 
 Čo je maximálna slušnosť? 
 
Je to červené a škodí to zubom. Čo je to?  
 Čo znamená EMO? 
 
Južné ovocie na 16 písmen... 
 Aký je najpopulárnejší vodný šport? 
 
Čo je najväčšia odvaha? 
 Je to oranžové s bielymi bodkami. Čo je to? 
 
 
Opravte chybu premiestnením jednej paličky, aby vznikla 
správna rovnosť. 
 
 

XI – V = IV 
 
X + V = IV 
 
IX – IX = V 
 

                
                                                    
                                                                  Pripravili Dudlík, Eli, Bebe 
 

Práca ŠKD 
 
V našom ŠKD majú deti možnosť využitia voľného času v pestrej 
palete výchovných a záujmových činností. Striedanie činností 
uspokojí všetky deti a vieme pre ne pripraviť veľa zaujímavého. 
Keďže marec je mesiacom knihy, naša činnosť je zameraná hlavne na 
čítanie a rozvíjanie čitateľskej gramotnosti a tvorivej fantázie. Tú 
využijeme v našej školskej knižnici premietaním slovenských 
rozprávok, čítaním sci-fi literatúry a detským čitateľským 
maratónom. 
Naša škola pravidelne organizuje podujatie pre dôchodcov „Čaj o 15-
tej“, na ktoré deti z nášho klubu pripravujú krátky program a drobné 
darčeky. 
V mesiaci apríl sa tešíme na podujatie, ktoré sa už stalo tradíciou 
v našom ŠKD. Pri príležitosti Dňa Zeme pripravujeme rôzne 
enviromentálne aktivity, ktoré sú zamerané na rozvoj záujmu žiakov 
o prírodu a šetrný vzťah k nej. 
                                                      Pripravili p. vych. N. Hatalová, 
                                                                       p. vych. Z. Gašparíková 
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Zábavný kútik 
Doplň tajničku 
                  
               
           

 
    

            
     

 

   
 

 
  

  

 

1   2    3    4    5          6    7    8    9    10  11      12   13   14  15  16 
 
1. Ženské meno /12.9./ 
2. Jarný mesiac 
3. Nie pomaly 
4. Mužské meno /31.1./ 
5. Drobné eurá 
6. Omyl 
7. Základný literárny druh 
8. Veľký kameň 
9. Spojka i častica 
10. Hlavné mesto Grécka 
11. Chemický prvok 
12. Časť tela 
13. Namotať 
14. Nástroj na šitie 
15. Krik 
16. Ypsilon 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     Pripravili Dudlík, Eli

Medzi nami dievčatami... 
 
Jar. Čas, kedy sa príroda začína prebúdzať. Všetko pomaly rozkvitne, 
všetko okolo bude zahalené do rôznych farieb. 
Máte rady kvety? Rady ich dostávate či darujete? 
Viete o tom, že nimi sa dá veľa povedať? 
Tak napríklad: 
Ak ti chlapec daruje červené ruže, je to vyznanie lásky. 
Orchidea je znakom, že si ťa cení.  
Kytička zo šípkových ruží znamená žiarlivosť.  
Fialka odkazuje: Odvahu! 
Nezábudka je kvetom spomienok. 
Horec znamená, že ti ten druhý chce vyjadriť vďaku. 
 
 
 
 
 
                                                           
A čo farba kvetov? 
Červená je farbou lásky. 
Ružová znamená sympatie a náklonnosť. 
Žltá je farbou závisti. 
Modrá symbolizuje vernosť. 
Zlatá vyjadruje úctu. 
 

                                       
 

 
   
                                                                      Pripravili Dudlík, Eli 
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Poznáme ich? 
 
V 3. čísle časopisu bola uverejnená fotka p. uč. Čelechovskej.  
Viacerí z vás uhádli. 
Odmena tentokrát patrí Veronike Kondrlovej zo 4.B. 
Aj naďalej pokračujeme v tejto súťaži. Prinášame vám ďalšiu 
fotografiu. Uhádnete, kto je na nej? 
Opäť napíšte odpoveď na lístok spolu s vaším menom, priezviskom 
a triedou a odovzdajte ho niekomu z redakčnej rady alebo p. uč. 
Kubríkovej. 
Veríme, že aj teraz budete viacerí úspešní. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                              Pripravili Majka, Jojo

Spýtali sme sa našich žiakov 
 

Čo najbláznivejšie si vyviedol 1. apríla? 
So spolužiakmi  sme prelepili dvere do triedy novinami. Keď sa 
dvere otvorili, bol tam  papier.                                           Kika, 8.B 
Doma som povedala, že mi hrozí päťka z matiky.            Nika, 7.A 
1. apríla som vyhodil v triede poistky a doteraz nefungujú. Pokazili 
sme hodiny plastelínou /ale to nechtiac/.                           Filip, 7.C 
Raz sme s bratom zavolali na maminu, aby rýchlo vybehla von, že 
brata zrazilo auto. Keď vybehla, zakričali sme – 1. apríl!!! 
                                                                                            Robo, 7.B 

                                     
Keby si bol riaditeľom školy /ministrom školstva/, čo by si v škole 
zmenil? 
Predmety by som upravila tak, aby ich bolo menej, učili by sme sa 
cez internet. Každá škola by mala vlastný program  v televízii, tak by 
nám učitelia vysvetľovali učivo.                                         Zuzka, 6.B 
Zmenila by som začiatok vyučovania na deviatu hodinu. 
                                                                                          Barbora, 6.A 
Zrušil by som diktáty a zaviedol viac hodín telesnej výchovy. 
                                                                                           Rado, 7.C 
Predĺžila by som prázdniny.                                             Kika, 8.B 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                         Pripravili Majka, Aďka

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Trochu smiechu pre zábavu 
 

Na hodine chémie sa pýta učiteľka: 
„Deti, čo sa vyparuje rýchlejšie ako voda?“ 
„Peniaze!“ vykríkne Ferko. 
 
Chváli sa Peťko spolužiakovi: 
„Sto metrov zabehnem za osem sekúnd.“ 
„To nie je možné, veď rekord je desať sekúnd.“ 
„Ja viem, ale poznám skratku.“ 
 
„Miško, máš dve jablká. Jedno zješ. Čo ti zostane?“ 
„Jeden ohryzok...“ 
 
„Mamička, daj mi koláč!“ 
„Zabudla si povedať čarovné slovíčko.“ 
„Abrakadabra...“ 
 
„Nebojte sa, deti, budeme spolu dobre vychádzať. Budeme ako 
kamaráti,“ hovorí nová pani učiteľka. 
Janko si to vzal k srdcu. Ráno ide do školy, uvidí pani učiteľku 
a kričí: 
„Ahoj, Anička!“ 
 
„Katka, čo si sa s kamarátkou pohádala? Veď dnešný telefonát trval 
len 30 minút.“ 
„To nebola kamarátka, to bol omyl.“ 
 
„Čím chceš byť, Paľko, keď vyrastieš?“ 
„Kriminalistom.“ 
„A ty, Peťko?“ 
„Zlodejom.“ 
„A to už prečo?“ 
„Aby sme sa mohli spolu naháňať.“ 
                                                                   Pripravili Sima, Momo 

Zo života školy 
Karneval 
V piatok 12. februára 2010 usporiadali p. učiteľky, p. 
vychovávateľky a žiaci školský karneval. Už  ráno, po príchode do 
školy,  sa deti poprezliekali  do masiek. Samotný karnevalový bál sa 
konal v telocvični školy. Žiaci 1. a 2. ročníka sa mohli zabaviť v čase 
od 9. do 10. hodiny a žiaci 3. a 4. ročníka od 10. do 11. hodiny. Deti 
zostali v maskách celý deň až do príchodu rodičov do ŠKD.  
Masky boli od výmyslu sveta , rôzne rozprávkové bytosti - princezné, 
šašovia, lúpežníci, kovboji, Shrekovia a pod. 
Zábava bola výborná, všetci odchádzali v tento deň spokojní domov. 
                                                               Pripravila p. uč. Klamárová 
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Zaujímavosti od A po Z 
 

Marec – mesiac knihy 
Marec je už tradične považovaný za mesiac knihy. 
Prvýkrát to bolo v roku 1955 na počesť Mateja Hrebendu – šíriteľa 
slovenskej knihy, vzdelanosti, kultúry /narodil sa i zomrel v marci, 
10.3.1796 – 16.3.1880/.  
Dnes túto úlohu plnia knižnice. Samozrejme, nielen v marci, ale po 
celý rok. 
Od roku 1999 sa každoročne v marci organizuje aj Týždeň 
slovenských knižníc, ktorý vyhlásila Slovenská asociácia knižníc. 
Cieľom je pripomenúť, že aj v dnešnej pretechnizovanej a modernej 
dobe má kniha svoje miesto, svoj význam. 
Kniha je najväčší priateľ človeka od vynálezu kníhtlače. Je 
neodmysliteľným spoločníkom mladších i starších. 
Žiaľ, niektorí mladí ľudia radšej využívajú internet či televíziu, čo 
vidieť aj na poklese záujmu o literatúru. 
Aj v našej škole je dobre vybavená knižnica a žiaci ju naozaj 
navštevujú vo veľkom počte. Každý má možnosť vybrať  si 
zaujímavý žáner. Verím, že tí „skalní“ pritiahnu aj tých „váhavých“ 
a pre mnohých sa stane kniha tým „verným spoločníkom“ na voľné 
chvíle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 
                                                              Pripravila p. uč. Kubríková 

Kútik pre najmenších 
Na jar začínajú kvitnúť kvety. Doplň tajničku a dozvieš sa, ktorý 
kvietok vykúka prvý. 
 
       
        
        

 

        
         
          
     
       

        
 
 
1. Dravý vták 
2. Striháme s nimi 
3. Človek žijúci za polárnym kruhom 
4. Najvyššie zviera 
5. Dopravný prostriedok 
6. Opravuje elektrinu 
7. Časť tváre 
8. Domáce zviera 
9. Druh hada 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      Pripravila Mirka
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Vlastná tvorba 
 
Karneval 
 
Rok ubehol ako voda,  
karneval nás zase volá. 
Všetky deti hútajú,  
aké masky si dajú. 
 
Princezničky, šašovia, 
zvieratká aj princovia, 
ježibaby, batmani, 
nikomu sa masky spraviť nelení. 
                                                          Linda, 2.A 
 
 
Naša Ema 
 
Ema ide do školičky, 
veď sa učí na jedničky.   
 
Ema ide do školy, 
veď to ani nebolí! 
Čítať, písať úlohy, 
ona vôbec nelení. 
 
Naša Ema šikovná je, 
vie to o nej každý v triede. 
                                               Silvika, 2.A 
                                          

            

Vlastná tvorba 
 
Jar 
 
Jar je tu, jar je tu, 
zima sa chystá k odletu. 
Veľká noc je už blízko, 
skončilo sa veľké zimisko. 
                                           Veronika, 4.B 

 
 

 
 
Výlet 
 
Vybrali sa dva barany   Keď Krušovce zbadali, 
pozrieť mesto Topoľčany,  veľmi bľačať začali. 
dve jahňatá i tri ovce,   Rozcengali každá zvonec 
všetky mali malé zvonce.  a rozprávke bol už koniec. 

 
         Agáta, 2.A 
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