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28. marec – Deň učiteľov 
 

Zamyslenie na úvod 
 
Milé pani učiteľky, učitelia, pani vychovávateľky!  
 Prihováram sa Vám v čase, keď si pripomíname  učiteľský sviatok. 
Vzdelávanie je hlavným faktorom, ktorý umožňuje osobnú realizáciu, ľahší 
vstup do pracovného života a prehlbovanie zmysluplnosti v spoločenskom 
dianí. Táto činnosť je hlavným cieľom  a poslaním každého učiteľa.   
Môžete byť právom hrdí na svoju prácu, na svojich žiakov, ktorým 
odovzdávate vedomosti, zručnosti, lásku k človeku i k životu na dlhej ceste 
poznania. Láska a pedagogické majstrovstvo  je základom pre trvalý vzťah 
medzi Vami a žiakmi. Veľa svojho voľného času venujete práci so žiakmi. 
Vynakladáte maximálne úsilie na naplnenie cieľov našej školy a záujmov 
našich žiakov.  
Využívate k tomu všetky dostupné možnosti. Pripravujete žiakov na rôzne 
súťaže podľa zamerania a profilácie. Každoročne môžete sledovať ich 
ocenenia v rozličných súťažiach, ktoré sú výsledkom Vášho úsilia a ich 
snaženia. 
Učiteľ však nemôže prežiť život za svojho žiaka, ani mu nemôže poskytnúť 
hotové recepty na riešenie životných situácií. Môže mu však pomôcť pri 
nadobúdaní zodpovednosti za vlastné konanie, poodhaliť tajomstvá 
sebavýchovy, slobody, morálky, pomáhať hľadať ľudské hodnoty.  
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 podal ruku, 
- niekto, kto ma pohladil po vlasoch, 
- niekto, kto mi dôveroval, 
- niekto, kto ma berie vážne, aj keď som ešte len v čase svojho 

dozrievania. 
K týmto myšlienkam, spoločnému zamysleniu pripájam úprimné 
poďakovanie za čoraz namáhavejšiu prácu vo vyučovacom procese. Prajem 
Vám veľa zdravia, trpezlivosti, šťastia a nádeje, že Vašu prácu si opäť uctí 
občan, národ i štát. 
                                                                                                   p. riaditeľka 
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Zábavný kútik 

 
 
Uhádneš? 
Prečo nemôže ísť mačka do vesmíru? 
  Viete čo vznikne, keď skrížime cukrára s astronómom? 
 
Viete ako blondínka oklame vlak? 
  Čo povie mucha, keď letí nad glóbusom? 
 
Aké je množné číslo od slova vagón? 
  Prečo sa Zem točí? 
 
Akú chorobu neprekonal nikto na zemi? 
  Čo zastavuje padanie vlasov? 
 
Nájdeš vo vetách ukryté vlastné mená? 
O jaskyni sa hovorí v starom anglickom spise. 
V jaskyni majú liaheň netopiere. 
Povedz mi, šokuje ťa tma? 
Vďaka tej mape trasa nie je náročná. 
Zlomila sa mi palica! 
Trafili presne ku vchodu. 
 
Ktoré číslo nepatrí medzi ostatné? 
 
75    93    48    66    59  
                                                                  Pripravili Ľubka a Majo    
 

Zábavný kútik 

 
Sudoku 
5 6   7 3 4   
  9   2   8 
   4   3 5  
7  6 5      
1   7 3 8   5 
     6 2  3 

 5 8   7    
6   9   5   
  4 3 8   6 7 

 
Ako ovládaš základy zemepisu? 
Ktoré je hlavné mesto 
1. Dánska          a/ Kodaň     b/ Brusel       c/ Liverpool 
2. Grécka     a/ Solún    b/ Korint   c/ Atény 
3. Švédska     a/ Helsinky    b/ Stockholm            c/ Kiruna 
4. Bieloruska     a/ Gomel        b/ Odesa         c/ Minsk 
5. Talianska     a/ Miláno    b/ Rím                       c/ Neapol 
6. Belgicka     a/ Aalborg    b/ Bruggy   c/ Brusel 
7. Fínska     a/ Pori    b/ Rauma              c/Helsinky 
8. Bulharska      a/ Sofia    b/ Rila              c/ Varna 
9. Rumunska     a/ Talin    b/ Budapešť   c/ Bukurešť 
10. Španielska   a/ Barcelona   b/ Madrid                 c/ Zaragoza 

 
                                                                         Pripravili Tixo a Grco 
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Zábavný kútik 
Osemsmerovka 
 
Nájdi 11 stromov /3 ihličnaté a 8 listnatých/ 
 

H V L I E S K A B J 

O S I K A M D O U A 

T Z P M O R E CH K V 

D C A P J E D Ľ A O 

U A G Á T K U V P R 

B O R O V I C A N G 

 
Ktorý tieň zodpovedá obrázku? 

 
                                                                  Pripravili Nikola a Saša 

                          Spýtali sme sa našich učiteľov 

 
1. Dá sa povedať, že v škole ste odvtedy, ako ste nastúpili do prvej 
triedy. Chceli by ste sa vrátiť do školských lavíc ako žiačka? 
Áno, rada. Nemusela by som nikoho iného nútiť do učenia, len seba. 
Zodpovednosť by som mala iba za seba. A hlavne sú to tie najkrajšie 
roky života, vytvárajú sa priateľstvá na celý život, prvé lásky... 
                                                                                     p. uč. Šudiová 
Určite áno – žiadne starosti, veľa kamarátov a nezabudnuteľné hry 
vonku. A predovšetkým by som nemusela písať poznámky do ŽK, 
ktoré tak nerada píšem.  
                                                                                  p. uč. Peterková 
Určite nie, hoci som sa dobre učila. Každé obdobie života má svoje 
čaro.                                                                      p. uč. Dobrovodská    
 
2. Ovplyvnil Vás niekto pri výbere Vášho povolania /napr. Váš 
učiteľ/? 
Myslím, že to bol naozaj môj učiteľ na strednej škole. Keď som 
chcela poradiť kamarátke pri odpovedi, vždy vravel, že by som bola 
dobrá učiteľka. Možno vtedy som začala uvažovať nad touto 
možnosťou voľby povolania. 
                                                                                      p. uč. Šudiová 
Bola to moja prvácka p. učiteľka Malovcová, ktorú som zbožňovala 
pre jej láskavosť a dobrotu. 
                                                                                   p. uč. Peterková 
Moji rodičia, nakoľko obaja boli učitelia, aj príbuzní, takže to máme 
v rodine.                                                               p. uč. Dobrovodská 
 
                                                                                    Pripravil Andy 
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Poznáme ich? 
 

K anglickému jazyku na našej škole neodmysliteľne patrí p. uč. 
Mokrá. Chceli sme vedieť, čomu sa venuje, čo ju baví, preto sme jej 
položili niekoľko otázok. 
 
1. Ako by ste sa stručne charakterizovali? 
To nech posúdia čitatelia. Myslím si, že som priateľská, veselá, 
ctižiadostivá. 
 
2. Prečo ste sa rozhodli stať sa učiteľkou? 
Od mojich školských rokov som chcela byť učiteľkou, vždy ma 
bavilo pracovať s deťmi. 
 
3. Spomeniete si na svojho najlepšieho žiaka, ktorého ste učili? 
Bolo ich viac, ale asi najlepšie si spomínam na žiačky z mojej triedy, 
ktoré sú dnes už úspešné vysokoškoláčky. 
 
4. Čomu sa venujete vo voľnom čase? 
Vo voľnom čase trénujem tenis. Okrem toho chodím 2-3-krát na 
aerobik, hrám volejbal. Rada mám počítač, lúštenie krížoviek a iné. 
Učím sa francúzštinu. 
 
5. Aký je Váš obľúbený film, kniha a hudba? 
Film – je to seriál Veľmi krehké vzťahy. 
Kniha – ktorákoľvek od E. Adlerovej. 
Hudba – moderná. 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                              Za rozhovor ďakujú Deňa a Macka

Zažili sme... 
6. marca zavítala do našej školy na besedu spisovateľka Gabriela Futtová. 
Besedy s ňou sa zúčastnili žiaci 1. stupňa.  
Prečítajte si zopár informácií o nej: 
G. Futtová sa narodila v r. 1971, žije a pracuje v Prešove. Vyštudovala 
Filozofickú fakultu UK v Bratislave, odbor žurnalistika, pracuje ako 
knihovníčka v Knižnici P. O. Hviezdoslava na detskom oddelení Slniečko, 
ako metodička pre prácu s deťmi a mládežou. Píše knihy pre deti a mládež.  
Z tvorby: 
Naša mama je bosorka    Hľadám lepšiu mamu 
Ako čarovná fľaška zachránila Vianoce 
Neblázni sa mamička  Keby som bola bosorka 
Lepší otec v hrsti ako kamoš na streche 
Rozruch v škole na Kavuličovej ulici 
Štyri kosti pre Flipra 
 
A tu je niekoľko odpovedí na otázky, ktoré sme jej položili: 
Prečo ste sa rozhodli písať knihy pre deti? 
Myslela som si, že budem písať pre dospelých, dostala som však nápad 
písať pre deti a už to išlo. 
Máte nejaký námet pre ďalšiu knihu? 
Bude mať názov Psia škola kocúra Červenochvosta. 
Vaše knihy sú zo skutočného života. Kde ste zobrali vzory pre svojich 
hrdinov? 
Podľa toho, aká je to kniha. Raz som písala podľa jednej rodiny. 

 
                                                                             Pripravili Deňa a Miška 
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Trochu smiechu pre zábavu 

 
 
Rozprávajú sa mladomanželia: 
„Jožinko, pozeraj sa mi do očí. Sľúb mi, že nebudeš biť naše deti. 
Ani sa ich nedotkneš. A... a opakuj po mne. Sľubujem, že...“ 
„Zuzanka, sľubujem ti, že nebudem biť... , no počkaj. Ani 
v sebaobrane?“ 
 
„Odkiaľ máš žuvačky?“ 
„Ale mami, čo si už nepamätáš, veď si mi dala päť korún.“ 
„No, hej, ale do kostola.“ 
„No a predstav si, púšťali tam zadarmo.“ 
 
Rozprávajú sa dvaja študenti na internáte: 
„Počúvaj, chovajme prasa,“ hovorí prvý. 
Druhý na to: „Si normálny? Špina, smrad, neporiadok!“ 
„To nič, však si zvykne.“ 
 
„Ferko, prečo si nepriniesol domov vysvedčenie?“ 
„Ale, požičal som ho Mišovi, chcel postrašiť rodičov.“ 
 
„Jožko, vyrátaj mi príklad: Tvoj brat má tri banány. Dva z nich mu 
zješ. Aký bude výsledok?“ 
„Prosím, zbije ma ako hada.“ 
 
Učiteľka žiakom: 
„Ak sa z tej matematiky nezlepšíte, 80 percent nechám prepadnúť!“  
Zo zadnej lavice sa ozve: 
„Cha-cha, veď toľko nás tu ani nie je!“ 
                                                                                  Pripravila Zuzka 

Zaujímavosti od A po Z 

 
 
Peťko, Zuzka, Miško, Katka... 
Nielen týmito, ale aj ďalšími menami oslovujeme denne svojich 
spolužiakov, kamarátov. 
Rozmýšľali ste niekedy nad tým, ktoré mená sa najviac vyskytujú 
u nás v škole? 
My sme to zistili za vás a tu vám prinášame  „rebríček“ najviac 
zastúpených dievčenských aj chlapčenských mien. 
 
Dievčenské mená:   
1. Kristína / 23-krát/ 
2. Natália  / 21-krát/ 
3. Dominika / 14-krát/ 
4. Nikola / 12-krát/ 
5. Lucia / 11-krát/ 
6. Barbora / 10-krát/ 
    Zuzana /10-krát/ 
 
Chlapčenské mená: 
1. Martin / 21-krát/ 
    Lukáš / 21-krát/ 
2. Roman / 19-krát/ 
3. Patrik / 15-krát/ 
4. Marek / 13-krát/ 
    Michal / 13-krát/ 
5. Jakub / 12-krát/ 
6. Adam / 11-krát/ 
    Samuel / 11-krát/ 

 
 

                                                               Pripravili Macka a Marko
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Zaujímavosti od A po Z 
Veľkonočné zvyky a obyčaje 
Podľa kalendára sa jar začína dňom jarnej rovnodennosti. Zmeny 
v prírode malo pozitívne ovplyvniť jarné vynášanie Moreny. 
Na Smrtnú nedeľu dievčatá súce na vydaj si priviazali na žrď 
figurínu zo slamy oblečenú do ženských šiat, podobne aj chlapci 
figurínu „dedka“. Keď prišli k potoku, posťahovali šaty dolu, 
figuríny hodili do vody. Na žrde pouväzovali mašle a so spevom šli 
k richtárovi, ktorý ich pohostil. 
Na Kvetnú nedeľu si ľudia priniesli do kostola rozkvitnuté vŕbové 
prútiky, ktoré im kňaz svätil. Doma si ich zastokli za hradu na povalu 
alebo za obrazy, aby ich chránili pred búrkou. Väčšinou sa jedli 
cestoviny s makom, aby na obilí narástli dlhé klasy s veľkým zrnom. 
Na Zelený štvrtok sa mladí i starší chodili umývať do potoka. 
Dievčatá verili, že tak nebudú mať pehy. Veľkonočnú vodu 
zamurovali do základov nového domu, aby sa jeho stavba i život 
v ňom vydarili. 
Na Veľký piatok mladé dievčatá hádzali do vody malé jedľové 
vetvičky. Ak ich voda niesla po prúde, mali sa vydať vo vlastnej 
dedine, ak ich stočil vír iným smerom, mali sa dostať za nevesty 
inam. 
Na Bielu sobotu sa piekli a varili obradné jedlá – šunka, vajcia, 
jahňa, baránok zo žemlí, vajec a klobásy. Niekde po poli kotúľali 
koláč, aby sa vydarila úroda. 
Na Veľkonočnú nedeľu sa z kostola každý ponáhľal domov. 
Stolovanie pripomínalo Štedrú večeru. Vajíčko sa rozdelilo medzi 
všetkých stolujúcich. Hlavný chod bolo mäso z hydiny. Všetci sa 
mali dobre najesť, aby boli sýti po celý rok. 
Na Veľkonočný pondelok sa šibalo, polievalo. Odmenou boli 
vajíčka, koláče i peniaze. Mládenci z vyzbieraných peňazí usporiadali 
večer zábavu, kde sa stretli s dievčatami. Svoju vyvolenú potom 
odprevadili domov. 
                                                                           Pripravili Saša, Majo 

Zaujímavosti od A po Z 
Krutá zima 
Vieš si predstaviť zimu  -50 stupňov Celzia? 
Vtedy vypovedajú stroje poslušnosť, benzín sa mení na kašu. Kov sa 
stáva krehký ako sklo. Udrieš naň a rozsype sa na malé kúsky. Dych 
z úst zamŕza ešte na perách. Rekordná zima, akú ľudia zaznamenali 
na našej planéte, bola  -90 stupňov Celzia na Antarktíde. 

    
Atlas 
Atlas je druh hodvábu. Hladká a lesklá látka, ktorá sa k nám dováža 
z východu. Odtiaľ je aj meno. Znamená v arabčine „hladký“.  
Atlas je však aj  bájny starogrécky obor, ktorý za trest, že sa vzbúril 
proti bohom, musel niesť na pleciach nebeskú klenbu.  
Prvé knižne vydané mapy mali na titulnej strane zobrazeného práve 
tohto obra. Preto kniha máp sa dodnes volá ATLAS. 

 
Usilovná včela 
Vieš, že kým včela nazbiera jednu dávku nektáru, musí obletieť  
1000 – 1500 kvetov? A to nie je všetko. Jeden maličký náprstok 
medu si od nej vyžiada asi 60 takýchto výprav. 

 
                                                                      Pripravili Andy a Ivana 
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Kvíz 
Poznáš svoje hlavné mesto? 
 
1. Prvé historické zmienky mesta Bratislavy siahajú do obdobia 
    a/ mladšej doby kamennej  c/ do 9. stor. n. l. 
    b/ k dobe bronzovej  d/ do 10. stor. n. l.  
 
2. V r. 1436 udelil mestu erbovú listinu s právom používať znak s  
    s tromi vežami kráľ 
    a/ Štefan I.    c/ Žigmund Luxemburský 
    b/ Henrich I.   d/ Matej Korvín 
 
3. Prvá vysoká škola na území Slovenska – Academia Istropolitana  
    bola založená na podnet 
    a/ Márie Terézie   c/ Mateja Korvína 
    b/ Jozefa II.    d/ Žigmunda Luxemburského 
 
4. V ktorom roku dostalo mesto pomenovanie „Bratislava“? 
    a/ r. 1919    c/ r. 1890 
    b/ r. 1920    d/ r. 1993 

 

 
                                                             Pripravili Ivana a Miška 

Vlastná tvorba 
 

Marec 
 
Marec je mesiac 
zobúdzajúcej sa prírody. 
Ako by to bolo, keby vtedy nemáme 
na radosť dôvody? 
 
Je ich predsa dosť, 
z nepekného počasia 
nepociťuje nikto zlosť! 
 
Prvým dôvodom je,   Druhý dôvod je –  
že síce krásna,    zelenajúca sa tráva 
ale chladná zima odišla  a kvitnúce prvé kvety, 
a prišlo obdobie,   vtedy majú hlavne 
keď človek často   radosť naše babičky 
nad krásami prírody sa zamýšľa. a tety. 
 
Tretí dôvod poznajú 
hlavne deti, 
vonku môžu šantiť 
a pozerať, 
ako vtáčik letí. 
 
Je krásne pozerať sa, 
ako príroda dospala 
svoj dlhý zimný spánok 
a už nás ovieva len 
malý a príjemný vánok.                                                  
 
                                                                                           Lucia, 7.B 
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Vlastná tvorba 
Kvetinka 
Bola raz jedna rastlinka,  Príde motýľ, vraví jej:                    
volali ju Kvetinka.   „Ty si ale milá, hej!“ 
A tá malá Kvetinka,   Taká malá Kvetinka, 
bola stále malinká.   malulinká, milunká. 

                    
 

                                                                                    Veronika, 4.A 
 
Myšia láska 
Raz sa jedna myška malá  Pondelok, utorok, 
až po uši zaľúbila.   už to bolo celý rok, 
Vyvoleným jej sa stal,  čo sa spolu stretávali 
malý myšiak Vrtihlav.  a lásku si vyznávali. 
 
Už nastal čas sobáša!   Po sobáši veselom, 
Malá myška teší sa.   Postavil si myšiak dom, 
Teší sa aj myšiak malý,  kde s myšičkou šťastne žili, 
už je čas aj na prípravy.  veľa detí vychovali. 
                 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                           Adriánka, 4.A                        

Kútik pre najmenších 
 
Vyfarbi si veľkonočný obrázok 

 
                                                                 Pripravili Zuzka a Ivana 
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Kútik pre najmenších 
Kto je veľkým lesným staviteľom? 
Pomenuj obrázky a do prázdnych okienok vypíš to písmeno v poradí, 
ktoré ti určuje číslo nad okienkom.  

 
Poraď korytnačke Kamilke, ktorou cestou sa dostane k torte! 

 
                                                                Pripravili Deňa a Nikola

Blahoželáme k úspechom 
Olympiáda z nemeckého jazyka – okresné kolo 
1. miesto Alex Fox, 9.B 
1. miesto Augusta Tobiášová, 6.B 
Olympiáda z anglického jazyka – okresné kolo 
1. miesto Simon Roche, 6.B 
2. miesto Kristína Kocáková, 7.B 
2. miesto Vladimír Anděl, 8.C 
 
Matematická olympiáda pre žiakov 4. ročníka – školské kolo 
1. miesto Peter Božík, 4.B 
2. miesto Denis Kúdela, 4.A 
 
Plávanie – okresné kolo 
1. miesto Patrik Kucka, 7.A /100m M/ 
1. miesto Patrik Kucka, 7.A /100m  Z/ 
1. miesto Norbert Matej, 6.B /400m VSP/ 
1. miesto Jana Kucková, 5.A /100m Z/ 
3. miesto Jana Kucková, 5.A /100m P/ 
2. miesto družstvo chlapcov - štafeta  /4x50mVSP/ 
 
Olympiáda v nemeckom jazyku – krajské kolo 
1. miesto Alex Fox, 9.B 
1. miesto Augusta Tobiášová, 6.B 
Olympiáda v anglickom jazyku – krajské kolo 
3. miesto Simon Roche, 6.B 
 
Plávanie – krajské kolo 
2. a 3. miesto Patrik Kucka, 7.A 
Softtenis 
5. miesto Dominika Sujová, 4.B  
6. miesto Maximilián Mizerák, 5.C 
1. miesto družstvo 
                                                                        Pripravili Tixo a Grco 
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                                      Zo života školy 
Karneval 
Počas fašiangov sme mohli vidieť pohybovať sa po škole rôzne 
„rozprávkové bytosti“. Boli to deti z 1. stupňa, ktoré si pripravili 
karneval. Boli tu princezné, kovboji, supermani... Takto sa aspoň na 
chvíľu mohli „premeniť“ na niekoho iného a spoločne so svojimi p. 
učiteľkami a p. vychovávateľkami sa zabavili.  

 
Škola v prírode 
Prvý marcový týždeň sa naši štvrtáci neučili v škole. Vybrali sa totiž 
do školy v prírode do Račkovej doliny.  
Keď sa vrátili, zistili sme, že sa im tam veľmi páčilo a keby mohli, 
pobyt by si určite predĺžili. Veď kto by s nimi nemenil, však? 

 
Lyžiarsky výcvik 
Nielen štvrtáci, ale aj siedmaci mali prvý marcový týždeň „oddych od 
školy“. Absolvovali totiž lyžiarsky výcvik v Skalke pri Kremnici. 
A ako sme sa dozvedeli, sú z nich dobrí lyžiari. 

 
                                                                      Pripravili Ľubka a Majo 

Zo života školy 
V novembri 2007 sme v našej školskej knižnici založili HEVI 

klub Kvapky. Jeho členmi sú dvanásti žiaci 6.A triedy, čestnou 
členkou je pani riaditeľka, animátorkou klubu je p. učiteľka 
Vystrčilová. Čo je HEVI klub? Je to spoločenstvo detí, ktoré sa 
pravidelne stretávajú, čítajú knihy, píšu, diskutujú a zaujímajú sa o 
život okolo seba. Klub má svoje logo, maskota Škultíka, kroniku 
i fotoalbum. 

Členovia klubu pripravili 30. januára 2007 pre naše bývalé 
pani učiteľky stretnutie v čitárni „Čaj o 15-tej“. Podávali sa rôzne 
druhy čajov, sladké perníčky a keksíky. O zaujímavý program sa 
postarali prváci, ktorí recitovali a spievali. Mažoretky zase k dobrej 
nálade prispeli veselým tancom. Pri vôni čaju sme premietali Školské 
správy, vďaka ktorým pani učiteľky získali nové informácie zo života 
našej školy. Prezreli si školskú knižnicu a naisto sľúbili, že 12. marca 
prídu medzi nás znova. 

Už sa tešíme na ďalší „Čaj o 15-tej“. 

 
                                                               členovia HEVI klubu Kvapky 
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Spýtali sme sa našich žiakov 
 

1. Vedel by si si predstaviť sám seba na mieste učiteľa / „za 
katedrou“/ ? Aký predmet by ťa bavilo učiť? 
Áno, vedela, lebo by ma to bavilo... deti mám rada. Aký predmet by 
som chcela učiť? Hmm, ťažká otázka. Všetky predmety mám rada, 
ale keby som mala na výber, tak asi technickú výchovu.  
                                                                                       Marianna, 9.A 
Samu seba na mieste učiteľky by som si určite vedela predstaviť.  
Najviac by ma bavilo vyučovať zemepis, pretože je to môj 
najobľúbenejší predmet. 
                                                                                               Soňa, 7.B 
Áno, vedel. Bavilo by ma učiť matematiku. 
                                                                                                Robo, 5.B 
Asi nie. Podľa mňa je to dosť náročné učiť toľko detí a nervovať sa 
kvôli nim. Ale bavilo by ma učiť počítače a telesnú výchovu, ostatné 
predmety ma veľmi nebavia.                                                Erika, 8.A 
2. 28. marca majú učitelia sviatok, je Deň učiteľov. Čo by si zaželal 
učiteľom? 
No, hlavne pevné nervy, veľa pekných chvíľ... a samozrejme zdravie. 
                                                                                    Marianna, 9.A 
Milí učitelia, želám vám veľa šťastia, úspechov a trpezlivosť s nami. 
Ďakujeme za všetko, čo ste nás naučili! 
                                                                                               Soňa, 7.B 
Želám im veľa zdravia, šťastia a lásky.         
                                                                                               Robo, 5.B 
Učiteľom by som priala, aby si oddýchli /toho 28.marca môžu byť 
doma/  a aby mali s nami trpezlivosť.                                 Erika, 8.A 

 
                                                                Pripravili Nikola a Marko                                                                                                     

Marec – mesiac knihy 
 
Hovorí sa, že tradícia marca ako mesiaca knihy sa odvodzuje od 
Mateja Hrebendu, osobnosti, ktorá sa v 19. storočí aktívne podieľala 
na šírení slovenskej knižnej kultúry. Jeho narodenie i úmrtie má 
marcový dátum – narodil sa 10. marca 1796 a zomrel 16. marca 
1880.  
Tento prívlastok k jarnému mesiacu patrí od roku 1955.                  
No myslím si, že v dnešnej dobe ho mnohí mladí ľudia už takto 
veľmi nevnímajú, nakoľko na získavanie informácií a vzdelávania 
viac využívajú iné moderné technológie. Ale aj napriek tomu má 
literatúra v bežnom živote svoje nezastupiteľné miesto. Po knihe 
často siahnu starší ľudia, no verím, že i mladí. 
Pre mnohých je pohodlnejšie vziať do ruky ovládač a prepínať 
stanice. Čím viac sa mladí ľudia „vzďaľujú“ od literatúry. Čítajú 
veľmi málo, čoho následkom je slabé čítanie, slabá slovná zásoba, čo 
vedie aj k znižovaniu inteligencie. 
Preto, milí žiaci, skúste zmeniť tento svoj postoj! Vezmite do rúk 
zaujímavú knihu! Uvidíte, že vás to osloví.  
Navštíviť môžete našu školskú knižnicu i okresnú knižnicu. A iste 
máte aj doma niekoľko zaujímavých titulov, len to chce trochu sa 
prinútiť. Stojí to za to! 

 
                                                                       Pripravila p. učiteľka 
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EKO okienko 
V tomto čísle sme pre vás pripravili 2 doplňovačky. 

 
 

1. schránka pre živočíchov, má ju napr. slimák 
2. rozmočená jemná pôda 
3. hviezda, guľa horúcich a žeravých plynov, dáva svetlo, teplo 
4. užitočný hmyz, žije v spoločenstve, dáva nám sladký produkt 
5. ryba, ktorú máme na vianočnom stole 
 

    

       

 

       

      

      

     

    

 

1. spoločenstvo stromov /lesných rastlín/ 
2. plod buka 
3. majú to len ihličnaté stromy /zahrotené listy/ 
4. náš najväčší chrobák 
5. keď prší, padá.... 
6. vodná rastlina 
7. samica jeleň                                     
                                                                   Vaši Malí prírodovedci 

       

      

       

      

      

Medzi nami dievčatami... 
Doplnky robia svoje 
Pravé šperky, bižutéria, korále, kamienky, koža... A hoci nezáleží na 
tvare, veľkosti či farbe, predsa len existuje zopár faktorov, na ktoré 
treba prihliadať. 
Nízke dievčatá by mali uprednostniť malé pozdĺžne náušnice – závisí 
to však aj od typu tváre a účesu, dlhšie náhrdelníky /no nie až po 
pás/, tenké i hrubšie náramky. 
Vysoké dievčatá si môžu vyberať aj masívnejšie doplnky: veľké 
okrúhle náušnice, náhrdelníky, náramky... 
Moletnejšie dievčatá by sa mali vyhýbať tenučkým doplnkom. 
 
Vhodné sú doplnky jedného druhu – bižutéria by sa nemala miešať so 
šperkami alebo drevenými doplnkami. 
Iné sa hodí do školy, iné na bláznivé narodeninové oslavy, iné do 
divadla. 
Menej je vždy viac! 
 
A ešte trochu z histórie: 
Doba kamenná – vyrábali sa šperky z rôznych materiálov /kameň, 
drevo, meď, zlato/. 
Doba bronzová – z bronzu /s rôznymi ornamentami/. 
Renesancia – z drahých kovov s použitím drahokamov. 
Baroko – šperky s drahokamami v tvare mušlí, hviezdic. 
Klasicizmus a empír – tvorili celé komplety /náhrdelník, náramok, 
náušnice, prívesky/. 
Koniec 19. a 20. storočie – šperky rôznych tvarov a z rôznych 
materiálov /meď, oceľ, syntetické kamene, sklo, umelé materiály/. 

                         
                                                                   Pripravili Miška a Ľubka 
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Zo školských správ 

 
 
Aj v tomto čísle vám opäť prinášame zo školských správ stručný 
prehľad toho, čo sa udialo za ďalšie dva mesiace. 
 
Január: 
- Olympiáda v NJ – okresné kolo, 
- Olympiáda v AJ – okresné kolo, 
- literárna súťaž Šaliansky Maťko – okresné kolo, 
- Matematická olympiáda pre žiakov 4. ročníka – školské kolo, 
- zápis žiakov do 1. ročníka, 
- rodičovské združenie pre žiakov 9. ročníka, 
- Posedenie pri čaji s dôchodcami, 
- zasadnutie Žiackeho parlamentu, 
- prebiehali športové súťaže, 
- polročná klasifikácia, 
- divadelné predstavenie v anglickom jazyku /2. – 5. ročník/. 
 
Február: 
- celoplošné testovanie deviatakov, 
- Olympiáda v NJ – krajské kolo, 
- Olympiáda v AJ – krajské kolo, 
- plávanie – krajské kolo, 
- zasadnutie Žiackeho parlamentu, 
- relácia „Tehlička pre Angolu“, 
- športové súťaže – futbal, florbal, softtenis. 
 
                                                                      Pripravila p. učiteľka 

Z redakčnej pošty 
 
Pozdravujeme našich stálych i nových čitateľov! 
Veríme, že aj „valentínske“ číslo časopisu vás zaujalo, že ste sa 
zabavili pri riešení rôznych úloh i pri čítaní. 
Nakoľko sme zvýšili náklad pre väčší záujem, takže aj tí, čo si 
časopis neobjednali na začiatku školského roka, majú možnosť 
dodatočne si zakúpiť aj toto číslo, aj budúce.  
 
Prajeme všetkým krásne veľkonočné sviatky! 
                                                                                        redakčná rada 
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Riešenie úloh 
Zábavný kútik 
Uhádneš? 
Lebo by vypila celú mliečnu dráhu. 
Orion – vaša čokoládová hviezda. 
Kúpi si lístok a ide pešo. 
Ach, ale som vysoko! 
Vlak. 
Aby zistila, či jej niekde netečie more... 
Morskú. 
Podlaha. 
Mená vo vetách 
Roman, Júlia, Mišo, Petra, Alica, Filip 
Ktoré číslo nepatrí medzi ostatné? 
59 – ciferný súčet ostatných je 12 
Ako ovládaš základy zemepisu? 
1A, 2C, 3B, 4C, 5B, 6C, 7C, 8A, 9C, 10B 
Osemsmerovka 
borovica, jedľa, smrek 
dub, javor, agát, buk, orech, osika, lieska, lipa 
Ktorý tieň zodpovedá obrázku? 
č. 4 
Kvíz – testík 
1A, 2C, 3C, 4A 
Kútik pre najmenších 
Kto je veľkým lesným staviteľom? 
Bobor 
EKO okienko 
TANAP, SKLÁDKA 
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