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28. marec 
Deň učiteľov   

 
 

 
 

 

Všetkým učiteľom len to najlepšie... 
 
 
 
 
 
 

Zamyslenie na úvod 
Milí čitatelia! 
 
Jar... Krásne ročné obdobie, ktoré sa spája s množstvom významných 
dní, sviatkov. Keď nazrieme do kalendára, nájdeme v ňom – Marec – 
mesiac knihy,  Deň učiteľov, veľkonočné sviatky, Deň Zeme. 
Jar... Všetko sa prebúdza k „novému životu“. Symbolom nového 
života, symbolom prebúdzania je vajíčko. Symbol Veľkej noci. 
Kniha – symbol múdrosti, nových poznatkov, vedomostí.  
Marec je aj mesiacom, kedy slávia svoj sviatok aj učitelia. Keď sa 
spýtate svojich rodičov či starých rodičov, iste si spomenú na svoju 
prvú pani učiteľku, na svojho obľúbeného učiteľa. Áno, spomenú si 
ako ich učili čítať, písať, ako robili prvé pokusy na chémii, na 
nevydarenú písomku z matematiky, na vybrané slová... 
Spomenú si na všetko príjemné, čo v škole prežili so svojimi 
učiteľmi. Tak ako vy ste si aj tento rok spomenuli na svojich učiteľov 
milým slovom či kvetom. 
Učiteľom patrí vďaka nielen po mnohých rokoch, ale aj dnes. 
                                                                                   p. uč. Kubríková 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zábavný kútik 
Uhádneš? 
 
Ako sa povie po japonsky bábätko? 
 Prečo nemôže ísť mačka do vesmíru? 
 
Prečo sa vyrábajú biele fidorky? 
 Kto ťa nepríde nikdy navštíviť? 
 
Ako sa volá toaletný papier pre náročných? 
 Čo spravíte, keď chcete urobiť niečo veľké a čisté? 
 

                         
 

 
Susedia 
 

2 2 3 1 

1 4 1 2 

3 0 3 1 

0 3 1 1 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Zábavný kútik 
Sudoku 
8  6   3    

 7     5   

 4 9  8    2 

    6 4  8  

  3  5  4   

 9  3 7     

1    4  8 7  

  7     2  

   7   1  3 

 
 

Doplň tajničku 
1.V tento deň 2. Mužské meno 
3. Orgán čuchu u zvierat 4. Burina 
5. Ženské meno 6. Zdravý nápoj 
7. Autor bájok 

     

             

      

      

    

      

     

 
 



Zábavný kútik 
...a opäť je tu čas hokeja... 
O pár dní opäť zasadneme k televíznym obrazovkám, aby sme po 
roku znovu sledovali MS v hokeji. I keď sa nekonajú u nás, ale určite 
budeme podporovať a povzbudzovať náš tím. 
Minuloročné umiestnenie našich hokejistov /10. miesto/ nebolo také, 
ako sme si predstavovali na začiatku turnaja, ale veríme, že tento rok 
to bude lepšie. 
Tipnete si, na ktorom mieste skončia naši reprezentanti? 
Komu bude patriť zlato tento rok? 
Napíšte svoj tip na tento kupón. Prineste ho p. uč. Kubríkovej a po 
skončení MS vyberieme jedného, ktorý dostane malú odmenu. 
Tak veľa šťastia a držte palce našim hokejistom!!! 
 

 
 
 

Tu odstrihnúť............................................................................................. 
Kupón 
Zlato získa mužstvo ............................................................................. 
2. miesto: .............................................................................................. 
3. miesto: .............................................................................................. 
 
Meno, priezvisko ................................................................................. 
Trieda ................................................................................................... 
 

 
 

Spýtali sme sa našich učiteľov 

 
 

Čo by ste nám mohli o sebe prezradiť, kde ste učili, čomu sa 
zvyknete venovať vo voľnom čase? 
Učila som na viacerých školách, naposledy v ZŠ v Urminciach. 
Voľného času mám veľmi málo. Ak sa nejaký vyskytne, rada 
počúvam hudbu, idem do prírody, lúštim krížovky – najradšej 
maľované. Nepohrdnem ani dobrou knihou. 
                                                                                     p. uč. Káčerová 

                     
 
Ako trávite veľkonočné sviatky? 
Ich príprava spočíva v upratovaní, výzdobe bytu, nakupovaní, pečení, 
ale ich podstata tkvie v duchovnom prežívaní Veľkej noci – účasť na 
náboženských pobožnostiach. 
Veľkonočný pondelok nemám veľmi v láske, ale tradície a zvyky by 
sa mali dodržiavať. 
                                                                                     p. uč. Káčerová 
 

 
 
 
 
 
 
 



Poznáme ich? 
 
V 3. čísle časopisu sa v tejto rubrike objavila fotka p. uč. Valentovej. 
Ani tentokrát nikto neuhádol. Isteže to nie je jednoduché nájsť nejakú 
tú podobu, ale možno s nejakou malou „pomôckou“ to snáď pôjde. 
Skúste teraz. Opäť sme siahli po fotografiách, ktoré ste „nevedeli 
identifikovať“. Prinášame teda dve fotky a vašou úlohou – nesúťažne 
– bude zistiť, ktoré p. učiteľky na nich sú. 
Tak hádajte... 

 

Môj domáci miláčik 
 
Mám psíka, ktorý sa volá Lili. Je to sučka yorkshirského teriéra, má 
pol roka. 
S inými psíkmi si rozumie celkom dobre okrem čivavy. Neviem 
prečo, ale keď okolo nás ide čivava, hneď začne štekať. 
Je to úžasný spoločník.  
Má malú hlavu s čiernymi očkami a malým ňufáčikom. Yorkshirský 
teriér je milý psík, ktorý je dôverčivý, ale aj veľmi odvážny 
a vyrovnaný. Je tiež živý, temperamentný, hravý, prítulný, 
inteligentný.  
Toto plemeno nemá žiadne pracovné využitie, je to spoločenský 
a bytový pes. 

                                                                                        Peťka, 4.B  
 

 
 
 
 
 
 



Trochu smiechu pre zábavu 
 
Päťročný Móricko sa pýta rovnako starej Marienky: 
„A vydáš sa za mňa?“ 
„A uživíš ženu s piatimi bábikami?“ 
 
Bavia sa dvaja policajti a jeden z ničoho nič rozsvieti baterku: 
„Že nevylezieš po tom svetle hore?“ 
A druhý na to: 
„To vieš, že nie! Ty zhasneš a ja spadnem!“ 
 
Predavačka v obchode: 
„Ak vám môžem poradiť, kúpte si japonský televízor.“ 
Zákazník: 
„Ale ja neviem po japonsky.“ 
 
Manželka hovorí manželovi: 
„Musím sa ti s niečím priznať – som farboslepá.“ 
„To nič, ja zasa nie som zo Serede, ale zo Senegalu.“ 
 
„Splnilo sa ti nejaké želanie z mladosti?“ 
„Hmm, veru hej.“ 
„A aké?“ 
„Keď ma otec ťahal za vlasy, vždy som si želal, aby som bol 
plešatý.“ 
 
Policajt zastaví vodiča a hovorí mu: 
„Vy ste pili!“ 
„No a čo je na tom čudné? Hemingway a Beethoven pili tiež!“ 
Policajt hovorí kolegovi: 
„Počúvaj, Fero, dávaj bacha, ešte tadiaľto pôjdu dvaja opití!“ 

                    

Zažili sme... 
Medzinárodný hokejový turnaj 
30. marca 2012 sme sa zúčastnili zápasu našich chlapcov, ktorí si 
zmerali sily s rovesníkmi z ČR. Z tohto zápasu, keďže sme výborne 
povzbudzovali, vyšli víťazne naši. Išlo o medzinárodný turnaj 
o pohár primátora mesta.  
Naši nakoniec skončili na krásnom 2. mieste. 
Na tomto turnaji sa zúčastnili nielen slovenské tímy – Topoľčany, 
Bratislava, Prešov, ale aj tímy z  iných krajín – Moskva, Uherské 
Hradište, Lions, Ryazan.  
                                                                                  p. uč. Trenčanská 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zaujímavosti od A po Z 
 
Nenáboženské veľkonočné tradície 

Podobne ako mnoho iných kresťanských sviatkov aj Veľká noc sa 
preniesla  mimo cirkvi. Už od jej vzniku je to čas osláv a veselia. 
Dnes je aj komerčne dôležitá, pretože sa na ňu viaže veľa zvykov, 
ktorých uskutočnenie si vyžaduje nejaké úsilie prípadne nákup. 
Predávajú sa napríklad veľkonočné pohľadnice, ozdoby alebo 
sladkosti v podobe veľkonočných vajíčok, barančekov alebo 
zajačikov. 

Na Veľkonočný pondelok je prastarou tradíciou hodovanie, 
polievanie. Od rána muži a chlapci chodia po domácnostiach svojich 
známych a polievajú alebo korbáčujú ženy a dievčatá ručne 
vyrobeným korbáčom z vŕbového prútia. Korbáč je spletený z 
ôsmich, dvanástich alebo až dvadsiatich štyroch prútov a je zvyčajne 
od pol do dvoch metrov dlhý a ozdobený pletenou rukoväťou a 
farebnými stužkami. Aj keď korbáčovanie môže byť bolestivé a 
polievanie nepríjemné, nie je ich cieľom spôsobiť krivdu. Skôr je 
korbáč symbolom záujmu mužov o ženy. Nenavštívené dievčatá sa 
môžu dokonca cítiť urazené. Vykorbáčovaná či poliata žena dáva 
mužovi farebné vajíčko ako symbol jej vďaky a odpustenia. Treba 
spomenúť, že zvyčajne sa používa iba jedna metóda. Na strednom a 
západnom Slovensku väčšinou korbáčovanie a na východe 
polievanie. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Zaujímavosti od A po Z 
 

„Veselá Veľká noc!“ 
Prípravy na Veľkú noc na Slovensku začínajú obyčajne súbežne 
s jarným upratovaním a skrášľovaním domácností rozkvitnutými 
vetvičkami stromov či bahniatok s farebnými stuhami. Iba raz za rok 
a to práve na Veľkú noc sa pečie okrúhly bochníček „paška“. Vo 
Veľkonočný pondelok sa otvára priestor pre veľkonočné radovánky, 
pre korbáčiky spojené s koledami. 
Ďalším slovenským obyčajom je polievať dievčatá vodou, alebo ich 
hádzať do potokov či rybníkov. Sleduje sa tým jediný cieľ: odovzdať 
životodarnú fyzickú a duševnú silu vody milovanej osobe – dievčaťu. 
Obdobné polievačky vodou praktikujú i dievčatá vo veľkonočný 
utorok. V tento deň môžu vyšibať dievčatá chlapcov. Preto sa tomuto 
dňu  hovorí Odplatný alebo Odvetný utorok. 
 

 
 
 
 
 



Zaujímavosti od A po Z 
Zvieratká – lekári 
Delfíny – potešia každého, aj chorého, aj zdravého, lebo sú 
sympatické a mierumilovné. 
 

                
 
Psy – vyžarujú pokoj a istotu. Hyperaktívne deti sa učia v hravom 
vzťahu s plemenami psov ako labrador, zlatý retriver regulovať svoje 
správanie. 

                
 
Mačka – je výborným spoločníkom počas psychickej krízy. Pomáha 
znižovať pocit osamelosti a depresie, pretože sprostredkúva blízkosť 
a teplo. 

                                 
 
Ryby – pohľad do akvária upokojuje pri strese. 

                          
Kone – pomáhajú pri ťažkých duševných chorobách a najmä telesne 
postihnutým deťom. 
 

                      

Vlastná tvorba 

 
V predchádzajúcom čísle časopisu sme uverejnili práce žiakov 
z výtvarnej súťaže Európa v škole.  
 
Po úspechu v súťaži  prinášame aj prácu žiakov 1.B triedy. 
Všetky práce si môžete tiež prezrieť na dolnej chodbe.  
 
1. miesto žiaci z 1.B – kolektívna práca 
 

 
 
 
 

                 
 



Vlastná tvorba 
                                                                                          

Žiaci zo 6.C a z 8.B sa zapojili do písania listov olympionikom. 
Keďže sa tento rok uskutočnia LOH v Londýne a v našom meste sa 
tiež konala beseda s olympionikmi, mali sme možnosť sa tejto 
aktivity zúčastniť aj my.  
Prečítajte si niektoré z listov, ktoré adresovali naši žiaci športovcom, 
ktorí budú reprezentovať Slovenskú republiku /ďalšie uverejníme aj 
v budúcom čísle/. 
 
Milí olympionici! 
 
 Úvodom môjho listu Vás všetkých srdečne pozdravujem! 
V čase od 27. júla do 12. augusta 2012 sa sústredí pozornosť 
všetkých priaznivcov športu na Londýn, kde sa budú konať Letné 
olympijské hry.  
 Určite je Vám cťou, že na nich môžete reprezentovať našu 
vlasť, Vy, naši olympionici. Aby ste sa tam však dostali, museli ste 
splniť tvrdé limity. Splniť ste ich mohli len tvrdým tréningom. Stálo 
Vás to veľa námahy, potu, odriekania, ale ten pocit, že sa Vám to 
podarilo, určite stojí za to.  
Teraz mi nezostáva nič iné, len Vám popriať veľa športového šťastia, 
aby ste dosiahli čo najlepšie umiestnenia. „Nie je dôležité vyhrať, ale 
zúčastniť sa.“ Toto heslo je síce pravdivé, ale koho by nepotešila 
nejaká tá medaila, ako to už neraz dokázali hlavne naši vodáci – Peter 
a Pavol Hochschornerovci či Michal Martikán.  
 Takže ešte raz veľa šťastia počas tohto športového sviatku. 
Držím Vám palce! 
                                                                                             Peter, 6.C 
 

 

                           
 
 

Spýtali sme sa našich žiakov 
28. marca bol Deň učiteľov. Čo by ste touto cestou zaželali svojim 
učiteľom? 
Milí učitelia, želám Vám veľa dobrých žiakov, veľa lásky a šťastia! 
                                                                                        Sárika, 4.B 
Milí učitelia, ja Vám prajem, aby ste do žiackych knižiek písali len 
samé jednotky, aby Vás žiaci poslúchali! Prajem aj veľa pekných 
chvíľ strávených so žiakmi!                                          Peťka, 4.B 
 
Milí učitelia, verím, že päťky sa ťažko píšu do žiackej knižky, preto 
sa ja a moji spolužiaci snažíme ušetriť Vám robotu, aby ste písali len 
samé jednotky.                                                           Sabínka, 4.B 

                  
Spýtali sme sa aj našich deviatakov. Čo hovoríte na tohtoročné 
Testovanie 9? Ako pre teba dopadlo? 
Myslela som si, že budeme mať ťažkú matematiku a ľahkú 
slovenčinu, ale bolo to naopak. Pre mňa to bolo lepšie. Myslím si, že 
to tak vnímal každý. S výsledkom som spokojná, aj keď matika sa 
dala urobiť aj lepšie.                                                        Klaudia, 9.B 
Veľmi som sa bála matematiky, ale tá bola nakoniec ľahká 
a slovenčina dosť ťažká. Hlavne som rada, že to už mám za sebou 
a že to dopadlo pre mňa dobre.                                        Zuzana, 9.B 
Tohtoročné Testovanie 9 bolo ľahšie ako minuloročné, i keď 
slovenčina bola dosť náročná. Matiku som zvládla „ľavou zadnou“. 
Každý to zvládol dobre, keďže čokoláda dobre pomáha na nervozitu. 
Mňa ešte čakajú prijímačky, ktoré musím napísať. 
                                                                                             Alena, 9.B  

                                  
 



Kútik pre najmenších 
Vyfarbi si obrázok 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Kútik pre najmenšíc 
 

Ako sa dostane Zuzkin list do schránky? 

 
 

Hádanky 
Pyšný kráľ chodí v lese, na hlave strom si nesie. 
Čo je to? /ŇELEJ/ 
 
Nikdy nešije, hoc s ihlami žije. 
Čo je to? /ŽEJ/ 
 
Hoc má dlhú bradu, nevie ti dať radu. 
Čo je to? /AZOK/ 
 
V potoku si oprať skúša biele pierka do vankúša. 
Čo je to? /SUH/ 

                                  
 



Zo života školy 
Karneval 
13. februára sa v našej škole pohybovali rôzne rozprávkové bytosti. 
Princezné, vodníci, kovboji, čarodejníci... Zábava bola fantastická, 
prebiehali aj rôzne súťaže až do popoludňajších hodín. 
 

                                           
 
Beseda s primátorom mesta 
Dňa 1. marca sa uskutočnila v jedálni školy beseda s primátorom 
mesta p. Ing. P. Balážom. Naši žiaci 8. a 9. ročníka boli veľmi dobre 
pripravení, kládli p. primátorovi otázky týkajúce sa života v našom 
meste. 
 
Testovanie 9 
14. marca sa žiaci 9. ročníka „testovali“, ako na tom sú so svojimi 
vedomosťami zo slovenského jazyka a matematiky. Podľa ich 
vyjadrení, matematika sa im zdala ľahšia než úlohy zo slovenského 
jazyka. Takže nech tie ich výsledky sú čo najlepšie, aby sa dostali do 
tých svojich „vysnívaných“ stredných škôl. 

                                             
Návšteva divadelných predstavení    
Po jarných prázdninách sa žiaci 6. ročníka zúčastnili divadelného 
predstavenia „Veveričky“ v DAB v Nitre. Predstavenie bolo veľmi 
zaujímavé, pekné, ale aj poučné. 
Siedmaci zasa navštívili baletné predstavenie „Malý princ“ v SND 
v Bratislave. 
 

Zo života školy 
 
Beseda so spisovateľom R. Bratom 
Dňa 28. 3. 2012 prijal pozvanie na besedu spisovateľ Roman Brat. 
Túto besedu pripravila naša školská knižnica v spolupráci s ŠKD.  
Deti sa dozvedeli niečo z jeho tvorby, ale aj osobného života. 
Beseda bola živá, autor ochotne odpovedal na zvedavé otázky žiakov 
a na záver nasledovala autogramiáda. 
Naši žiaci, ktorí navštevujú knižnicu, často siahnu aj po knihách 
tohto autora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Blahoželáme k úspechom 
Florbalový turnaj – OK základných škôl 
2. miesto družstvo chlapcov 
Európa v škole – VV - OK 
1. miesto Jana Štrbová, 9.B 
2. miesto Barbora Schredlová, 
3. miesto Patrik Eliáš, 6.A, Gabriela Smutná, 8.B 
Kolektív 1.B, 8.A – úspešný 
Európa v škole – literárna časť – OK 
3. miesto Martin Herda, 6.B 
Florbal – liga žiakov – 1. miesto družstvo chlapcov 
Vesmír očami detí 
1. miesto Dodi Mišenka, 1.B 
3. miesto Kristián Stuchlík, 5.H 
4. miesto Lenka Rusnáková, 3.A 
5. miesto Zuzana Pinterová, 9.B 
Softtenis 
2. miesto Lucia Čanigová, 5.B 
3. miesto družstvo žiakov 
Geografická olympiáda – OK, KK – 1. miesto Emil Majtán, 6.B 
Hviezdoslavov Kubín – OK 
2. miesto Matúš Kalník, 3.B 
3. miesto Sabína Milátová, 5.B 
3. miesto Adriana Jančeková, 7.A 
Florbal CUP – OK 
1. miesto mladší žiaci, starší žiaci 
Olympiáda vo FRJ KK – 2. miesto Kristína Kucháriková, 9.B 
Hádzaná OK – 1. miesto 
Fyzikálna Olympiáda – OK 
1. miesto Roman Juhás, 9.A 
2. miesto Zuzana Bajcárová, 9.A 
MO v bedmintone 
2. miesto Petra Grznárová, 8.B 
4. miesto Zuzana Záňová, 8.B 
3. miesto družstvo dievčat 
Čo vieš o hviezdach 
3. miesto Timotej Šándor, 7.H 
  
 

Medzi nami dievčatami... 
Tvoje zdravie – testík 
 
Odpovedaj pravdivo na otázky a dozvieš sa niečo o sebe. 
A = 2 body, B = 1bod, C = 0 bodov 
 
1. Ako často ješ ovocie? 
   a/ každý deň  b/ každý druhý deň c/ raz za týždeň 
 
2. Ješ denne sladkosti? 
   a/ nie   b/ niekedy  c/ vždy 
 
3. Ako často cvičíš? 
   a/ každý deň  b/ 2x za týždeň c/ iba na telesnej  
 
4. Koľko hodín denne pozeráš televíziu? 
    a/ menej ako 2 hodiny b/ viac ako 2 hodiny c/ viac ako 4 h. 
 
5. Koľko litrov tekutín vypiješ denne? 
    a/ viac ako 2,5l b/ 1,5l – 2,5l  c/ menej ako 1l 
 
6. Zješ na raňajky viac ako 2 krajce chleba? 
    a/ nie  b/ niekedy  c/ vždy 
 
7. Koľko mlieka vypiješ za deň? 
    a/ viac ako 0,5l b/ 0,2 – 0,5l  c/ menej ako 0,2l 
 
8. Spávaš pri otvorenom okne? 
    a/ vždy  b/ niekedy  c/ nikdy  
 

                 
 



EKO okienko 
 
Milí kamaráti! 
Jar a jej zázraky, prebúdzajúca sa príroda, slnečné lúče...  Príroda má 
mnoho prekvapení a očakáva, že sa o ňu postaráme. Starostlivosť 
o zeleň, vyčistenie okolia, vyzbieranie odpadkov by malo byť 
každodennou súčasťou nášho života a nielen na jej sviatok Deň 
Zeme, ktorý si pripomíname 22. apríla.   
Opäť vám prinášame niekoľko zaujímavostí zo zázrakov a tajomstiev 
prírody -  3. časť:  
Svet cicavcov 
  
Je to pravda? 
1. Krtko si robí zásoby dážďoviek, ukladá si ich do „komôrky“. 
                                                                            
2. Keď hrošica odchádza hľadať potravu, zavolá k svojim mláďatám 
varovkyňu.  
 
3. Netopiere si vyberú najchutnejšiu žabu podľa „svadobného spevu“.  
 
4. Dikobraz vystreľuje na nepriateľa svoje pichliače.  
 
5. Hroch svoje veľké zuby používa na trhanie mäsitej potravy.  

 
 
 
 
 
 

  
6. Ťavy si držia zásobu vody v  hrboch.  
 
7. Kamzík nedokáže vystúpiť na strmé skaly a bezpečne skákať 
z kameňa na kameň.  
 
 
 
 
Tajomné a zaujímavé odpovede nájdete v riešení úloh (posledná 
strana v časopise).  
                                       Malí prírodovedci a vedúca ZK R. Sedlárová 
                                                                                 

Práca ŠKD 
V ŠKD pripravujeme: 
 
 
Marec : 
 
Z rozprávky do rozprávky                                                                        

- rozprávkové  popoludnie,  
- kresba najkrajšej rozprávky, dramatizácia                         

                            
Stretnutie s rozprávkou – štvrtáci čítajú prvákom  
 
Beseda so spisovateľom Romanom Bratom 
 
Zapojenie do akcie Hodina pre Zem 2012 (31.3.2012) a výzva pre mesto 
Topoľčany 
 
Apríl : 
                                                                      
Týždeň s ENVIRKOM v ŠKD (16.4. – 22.4.2012) 
Deň Zeme (22.4.) – aktivity: 

- úprava okolia, zapojenie do akcie Vyčistíme si Slovensko 2012 

- tvorivé dielne: výtvarné, pracovné – práca s odpadom,  

- kvízy, beseda, premietanie ...  

 
 Kilo sem, kilo tam – cvičenie s hudbou  
  
Máj : 
 
ŠKD hľadá talent – hudobná súťaž                                                                                     
  
Svetový deň  - Pohybom ku zdraviu – športové aktivity    
 
                                                 
 
                                                                         p. vych. Renáta Sedlárová 
 

 
 



Zo školských správ 

 
Opäť vám  prinášame stručný prehľad udalostí za  mesiace marec 
a apríl,  aby ste aj vy vedeli, že u nás v škole sa stále „čosi deje“. 
Marec: 
- beseda s primátorom mesta Ing. Balážom, 
- zasadnutie Žiackeho parlamentu, 
- Testovanie 9 – žiaci 9. ročníka, 
- Hviezdoslavov Kubín – OK, 
- Fyzikálna olympiáda – OK, 
- voľby do Rady školy, 
- Hádzaná -  chlapci, dievčatá – OK, 
- Pytagoriáda – OK, 
- gymnastický štvorboj, 
- interaktívne vystúpenie „Slušné správanie“, 
- divadelné predstavenie „Malý princ“ – 7. ročník. 
Apríl: 
- Medzinárodný hokejový turnaj o pohár primátora mesta, 
- Biologická olympiáda , Fyzikálna olympiáda – KK, 
- Týždeň hlasného čítania, 
- Dejepisná olympiáda – KK, 
- olympijská štafeta + beseda, 
- „Deň narcisov“ – relácia + zbierka, 
- hodnotiaca pedagogická rada za 3. štvrťrok, 
- Týždeň s Envirkom, 
- prednáška – „Trestno-právna zodpovednosť a prevencia závislostí“, 
- zasadnutie Žiackeho parlamentu, 
- hádzaná chlapci – KK, 
- šachová liga, 
- divadelné predstavenie v SND – 8. ročník, 
- „Mladý tvorca“ – exkurzia – 8. ročník, 
- zasadnutie RR + triedne RZ + informačné popoludnie, 
- „Hodina Zeme“, 
- „Slávik Slovenska“ – spevácka súťaž, 
- „Čo vieš o hviezdach“ – KK. 

Z redakčnej pošty 
 

Držíte v rukách predposledné číslo časopisu v tomto školskom roku. 
Máme pred sebou ešte asi dva mesiace do konca školského roka 
a ešte jedno číslo časopisu.  
Toto „jarné“ je tak trochu „veľkonočné“, tak trochu „ekologické“, 
trochu „knižné“... 
Všetkým prajeme, ešte veľa síl do konca školského roka, aby ste sa 
zapojili do súťaží, aby ste sa zabavili a vyplnili voľný čas pri peknej 
knihe alebo aj so školským časopisom v ruke... 
 
 

 

 
 



Riešenie úloh 
Zábavný kútik 
Uhádneš? 
Čumizfusaku. 
Lebo by vypila celú mliečnu dráhu. 
Aby si černosi nezahryzli do prsta. 
Okoloidúci. 
Šmirgeľ. 
Umyte slona. 
Susedia                                           
2 2 3 1 

1 4 1 2 

3 0 3 1 

0 3 1 1 

Doplň tajničku - DEŇ  ZEME 
Medzi nami dievčatami – testík 
Vyhodnotenie: 
16 – 13 bodov: Výborne. Si zdravá ako ryba! 
12 – 9 bodov: Je to fajn, ale mohlo by byť aj lepšie! 
8 – 4 body: Pridaj! 
3 – 0 bodov: Rob niečo so sebou!!! 
EKO okienko - Zázraky a tajomstvá prírody: Svet cicavcov 
1. Je to pravda, ak nájde viac dážďoviek, ako vládze zjesť, prehryzne ich v zadnej 
časti tela,  aby sa nemohli odplaziť preč a uchová si ich v zásobe živé. 
2. Je to pravda, každá skupina hrochov má vlastnú „škôlku“, ak sa  matka 
potrebuje vzdialiť,  nechá svoje malé hrošíčatá pod dozorom inej samice.  
3. Je to sčasti pravda, netopiere rozoznajú jedlé žaby od jedovatých práve podľa 
zvukov, ktoré   žaby vydávajú, ale nedokážu rozoznať, ktorá žaba je chutnejšia. 
4. Nie je to pravda, keď sa však nepriateľ dotkne pichliačov dikobraza, uvoľnia sa 
a samé sa    zapichnú do kože. 
5. Nie je to pravda, hroch má síce veľké zuby, živí sa však len rastlinami, ktoré si 
trhá  drsnými ústami. Hrošica používa zuby, len keď bráni mladé a hroch ak sa 
dostane do boja  o územie s iným samcom. 
6. Nie to pravda, hrby im slúžia ako zásobárne tuku v období, keď je rastlinná 
potrava vzácna. 
7. Je to pravda, jeho drsné ratice (rohovitá časť, paznecht) majú tvrdý okraj, 
ktorým    sa zachytí o skalnú trhlinu, mäkkými pätami zasa prilne k skalným útesom 
tak, že sa  nepošmykne. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


