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...a koniec školského roka  
sa blíži 

 

 
Dovidenia v septembri 

Zamyslenie na úvod 
 
Milí čitatelia! 
 
 Držíte v rukách posledné číslo nášho časopisu v tomto 
školskom roku. Vychádza v máji, v mesiaci, v ktorom si 
pripomíname krásny sviatok – Deň matiek. Nezabudnime druhú 
májovú nedeľu na naše mamičky, mamky, maminy. Obdarme ich 
kvetmi, ale aj láskavým, milým slovom. No nielen v tento mesiac, 
ktorý je označovaný ako „mesiac lásky“.  
Určite im robíte radosť aj iné dni. 
 
Blíži sa koniec školského roka, preto aj vaše vysvedčenia nech sú čo 
najlepšie. Snažte sa ešte počas tých posledných týždňov opraviť si 
svoje známky. 
Prajem vám, aby ste tento školský rok úspešne ukončili a počas 
prázdnin si oddýchli a nazbierali sily do ďalšieho školského roka.  
Dovidenia v septembri! 
                                                                                            p. učiteľka 
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Zábavný kútik 

 
 
Uhádneš? 
Čo vznikne skrížením ovce a žirafy? 
  Čo vznikne skrížením klokana a norky? 
 
Čo robia ryby v slovenských riekach? 
  Kedy je totálny lejak? 
 
Čo je najväčší hluk? 
  Načo je husľový kľúč? 
 
Aké poučenie plynie z rozprávky o Červenej čiapočke? 
 
Nájdeš vo vetách ukryté zvieratá? 
„Maslo nemáme!“ volala mama Eme. 
„Chceš čaj, karamelky alebo borievky?“ 
„Pribaľ si aj strakaté tričko!“ povedala sestra. 
„Nedopi celú zásobu vody!“ 
Nechali nás uprostred lesa. 
Jedzte med, veď je zdravý! 
 
Namiesto otáznika doplň matematické znamienka tak, aby sa 
obidve strany rovnali /pozor na prednosť matematických 
operácií/. 
 

?  1  ?  4  ?  / 7  ?  4 /  ?  4  ?  3  =  7 
 
                                                                  Pripravili Ľubka a Majo 

Zábavný kútik 
Sudoku 
7   5 8   1 9 
   6 9  8 4  
 9 4   2 5   

3 7     4   
 1 2    6 7  
  9     2 5 

  1 9   7 3  
 6 7  3 5    
9 3   7 6   4 

 
Ypsilon 
- je logická hra, ktorú hrajú dvaja hráči na papieri. Každý má svoju 
farbu. Striedavo zafarbujú časť trojuholníka. Vyhráva ten hráč, ktorý 
spojí svojou farbou všetky tri strany trojuholníka – takto vlastne 
vytvorí tvar podobný písmenu Y. 

 
                                                                         Pripravili Tixo a Grco 
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Zábavný kútik 
Mnohí z vás radi čítate knihy, navštevujete aj našu školskú knižnicu, 
aby ste siahli po dobrej a zaujímavej knihe. 
Iste poznáte knihy rakúskeho spisovateľa Thomasa Brezinu. Jednou 
z nich je aj kniha s názvom „Strach na rozvrhu“. Je zo série „Všetky 
moje strašidlá" a dočítate sa v nej o ............................... strašidlách 
na svete. 
Chýbajúce slovo sa ukrylo do tejto doplňovačky: 

 

 
1. robota 
2. po piatku nasleduje.... 
3. veľká africká púšť 
4. najmenší prst 
5. udeľovať trest 
6. oddych 
7. Winnetou bol... 
8. vynikajúci 
9. zvieratko, ktoré dokáže meniť farbu 
                                                                   Pripravili Marko a Andy 

Spýtali sme sa našich učiteľov 
Aký bol pre Vás tento školský rok? 
Každý školský rok je podobný svojou organizačnou štruktúrou. Napriek 
tomu mi ukázal, že väčšina našich žiakov je usilovných a svedomitých. 
Svedčia o tom nielen úspechy, ktoré dosahujú, ale predovšetkým, že ich je 
stále viac. Riešili sme aj nepríjemné veci. Mali sme a aj máme problémy 
s kanalizáciou, zatekajúcou strechou... To, dúfam, vyrieši rekonštrukcia 
školy. Držme palce!!!                                                                 p. riaditeľka 
 
Hlavne veľmi uponáhľaný. Keďže od rána mám dvere na školskej knižnici 
pre svojich čitateľov otvorené, nezastavím sa ani cez prestávky. Takže veľa 
zaujímavej práce, pohodový rodinný život /keď si odmyslím úlety mojej 
22-ročnej dcéry/ a zdravie sa tiež držalo v norme.             p. uč. Vystrčilová 
                                                                                                            
Dobrý tak ako všetky predtým. Opäť som mala radosť z väčšiny žiakov, 
pretože sa snažili ma počúvať a naučiť sa niečo nové. Niektorí sa zapojili 
do projektu „Pátranie po predkoch“ a urobili krásne a zaujímavé práce. 
Zároveň mi je trochu smutno, že ešte sú aj žiaci, ktorí sa nechcú učiť a 
radšej vysedávajú pri telke alebo pri PC. Možno sa polepšia v budúcom šk. 
roku. Budem sa snažiť im v tom pomáhať.                       p. uč. Turečeková  
 
Bol pre Vás niečím výnimočný? 
Určite. Veď medzi seba sme prijali 91 prváčikov, ktorí si zvykali na školský 
život. Veľmi sa im to darí. Ako pomoc našich žiakov sme uvítali ochotu 7., 
8. a 9. roč. vykonávať školskú bezpečnostnú službu, ktorá skutočne funguje 
veľmi dobre. Veľa vecí sa na škole mení veľmi rýchlo k pozitívam „a to je 
výnimočné“.                                                                             p. riaditeľka    
Každý nový šk. rok je výnimočný, lebo prináša nové skúsenosti a nové 
možnosti. Najvýznamnejšie bolo pre mňa založenie nášho Hevi klubu 
Kvapky. Aktivity, ktoré so žiakmi pripravujeme, sú vždy výnimočné – 
napr. Čaj o 15-tej, Knižné hody a spolu sa chystáme do letného tábora 
Hľadáčik.                                                                             p. uč. Vystrčilová     
Možno v tom, že moja tretia dcéra úspešne ukončila školu a našla si prácu. 
A ešte možno tým, že som zistila, že veľa žiakov našej školy vie urobiť aj 
náročnejšie úlohy, ktoré sú nad rámec ich školských povinností. 
                                                                                            p. uč. Turečeková 
                                                                              
                                                                               Pripravili Ľubka a Majo 
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Poznáme ich? 

 
Naša škola je známa tým, že má prívlastok „jazyková“. K hodinám 
nemeckého jazyka „patrí“ aj pani učiteľka Valentová. Prečítajte si, čo 
nám o sebe prezradila. 
 
1. Ako by ste sa stručne charakterizovali? 
Veselá, dobre naladená, optimistická.  
 
2. Kedy ste sa rozhodli stať sa učiteľkou? A prečo? 
Ešte v základnej škole. Moja teta bola učiteľkou a bola pre mňa vždy 
vzorom. 
 
3. Ako trávite voľný čas, aké máte záľuby? 
Je to najmä bicykel, plávanie, rada čítam časopisy. 
 
4. Blížia sa letné prázdniny. Chystáte sa niekam? Máte nejaké 
obľúbené miesto, kam sa rada vraciate? 
Každý rok chodím do Chorvátska. Je to moje obľúbené miesto – 
pekná príroda, čistá voda, dobrá partia ľudí. 
 
5. Aká je Vaša obľúbená kniha, film, farba hudba? 
Rada mám historické romány, filmy prírodopisné, farby jesene – 
hnedú, oranžovú, žltú. Čo sa týka hudby – je to skupina Desmod 
a Kuly. 
                                                   Za rozhovor ďakujú Deňa a Macka 
 
 
 

Zažili sme... 
 
 V jeden pekný slnečný deň som sa dozvedel, že k nám do 
Topoľčian pricestujú na autogramiádu „superstáristi“ Dominika 
Mirgová a Michal Chrenko. 
Dohodli sme sa so spolužiačkami, že by sme sa tam mohli ísť 
pozrieť. Najprv som však zavolal mamine, či mi to dovolí. Ona 
súhlasila, ale musel som vziať aj mladšiu sestru Sáru. 
Tak sme sa vybrali pešo zo sídliska Mexiko na sídlisko Juh do 
nákupného centra. Prišli sme tam o hodinu skôr, tak sme sa aj chvíľu 
nudili. A potom nastala tá chvíľa, keď „superstáristi“ šli hore po 
eskalátore. Zrazu sa tam všetci nahrnuli. Potom si posadali 
a rozdávali podpisy, na ktoré minuli 4 čierne centrofixky! 
Zaspievali nám ešte dve pesničky a museli odísť na ďalšie akcie. Ja 
som mal pekný zážitok a fotku s podpismi. 
                                                                                             Oliver, 6.A 
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Trochu smiechu pre zábavu 

 
 

„Pani učiteľka, cestou do školy ma prepadli zlodeji!“ 
„A čo ti ukradli?“ 
„Domácu úlohu.“  
 
„Čo hľadáš?“ 
„Koniec povrazu.“ 
„Ten nenájdeš, ráno som ho odstrihol.“ 
 
Čašníčka sa pýta hosťa: 
„Váš pohár je prázdny. Chcete ešte jeden?“ 
„A čo budem robiť s dvomi prázdnymi pohármi?“ 
 
Blondínka si kupuje nové auto a pýta sa predavača: 
„Prosím Vás, je to rýchle auto?“ 
„Samozrejme, rýchlosť je 240 km/h.“ 
„Neklamte, hodina toľko kilometrov nemá.“ 
 
Policajt zastaví na diaľnici auto s veľkým bernardínom za volantom. 
„Čo ste sa zbláznili?“ kričí na spolucestujúceho. 
„Vy necháte psa riadiť auto?!“ 
„A čo mám robiť? Ten pes nie je môj. Ja som stopár.“ 
 
„Naučil som sa po anglicky za týždeň.“ 
„Tomu nerozumiem.“ 
„Ani Angličania mne.“  
 
                                                                              Pripravila Zuzka 

 
                                                                           

Zaujímavosti od A po Z 

 
Spánok 
 
 Patrí spánok medzi tvoje obľúbené činnosti? Áno? Ak sa ti 
však zdá, že spánok je nečinnosť, tak čítaj ďalej. 
Keď sa uložíš do postele, prestávaš vnímať okolitý svet a o pár minút 
zaspíš. 
Počas spánku „prejdeš“ niekoľkými spánkovými fázami: 
1. fáza: ľahko sa zobudíš aj na slabý podnet – spánok je plytký, 
2. fáza: môžeš sa zobudiť na oslovenie, 
3. fáza: môžeš sa zobudiť na hlasné oslovenie, 
4. fáza: môžeš sa zobudiť na bolestivý podnet. 
 
Ako „fungujú“ sny? 
Existuje aj tzv. REM spánok. Je to tá fáza, keď sa ti snívajú sníčky. 
Tento čas tvorí až 20 percent času stráveného spánkom. 
Vedel si, že práve vtedy tvoj mozog intenzívne pracuje? 
Funguje to tak, že mozog triedi udalosti z predchádzajúceho dňa. 
Teda všetko, čo si videl, počul alebo inak sa ti dostalo do mozgu, sa 
teraz spracúva do obrazov. Často to pôsobí ako príbeh. Ty takýto sen 
nemôžeš ovplyvniť. 
 
Vieš, že... 
... každý človek sníva približne rovnako často, ale väčšina si sny 
nepamätá? Keby ťa niekto zobudil práve počas fázy REM, tak si svoj 
sen pravdepodobne nezapamätáš. 
... spánkom strávime až jednu tretinu svojho života? 
 
                                                                 Pripravili Macka a Marko 
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Zaujímavosti od A po Z 
 

MRAKODRAPY alebo svet z výšky 
Mrakodrap je budova s výškou nad 150 metrov. Budovám nižším ako 
150 metrov sa hovorí výšková budova.  
Na Slovensku nemáme mrakodrap. Máme však výškové budovy. 
Najstaršou obývateľnou výškovou budovou na Slovensku bol obytný 
dom Manderlák v Bratislave.  
V súčasnosti sú naše najvyššie budovy Tower 115 /bývalé 
Presscentrum/ s výškou 115 metrov, centrála Národnej banky 
Slovenska s výškou 111 metrov a sídlo Slovenskej televízie s výškou 
108 metrov. 
 
Najvyššie budovy sveta 
Dubajská veža – v metropole Spojených arabských emirátov bude 
s výškou 555,3 metra najvyššou budovou sveta. 
Taipei 101 Tower – v Taiwane. Vysoká je 509 metrov a má 101 
poschodí, ďalších 5 sa nachádza v podzemí. 
Petronas Towers – v Kuala Lumpur v Malajzii /dvojičky/. Každá 
z veží je vysoká 452 metrov, má 88 poschodí a 5 poschodí pod 
zemou. 
Sears Tower – v Chicagu. Budova 
je vysoká 442 metrov, má až 9 
veží. 
Jin Mao Tower – v Číne. Budova 
je vysoká 421 metrov a má 88 
nadzemných a 3 podzemné 
podlažia. 
Empire State Building – v USA 
v New Yorku. Budova je vysoká 
381 metrov, má 102 poschodí. 
 
 
 
Manderlák v Bratislave 

                                                           Pripravili Saša a Majo

Zaujímavosti od A po Z 
Prasiatkovský test 
Chceš sa dozvedieť niečo o sebe?? 
Na čistý papier  si nakresli prasiatko. 
Potom čítaj ďalej.   
 
Ak si prasa nakreslil 
- v hornej časti hárku – si optimista, 
- v strede hárku – si realista, 
- na spodnej časti hárku – si pesimista. 
Ak si prasa nakreslil s pohľadom 
- vpravo – máš fantáziu, 
- vľavo – si nostalgický, konzervatívny, staromódny, 
- priamo – dosiahneš všetko, čo chceš. 
Ak má tvoje prasa veľa detailov 
- si veľmi analytický. 
Ak má tvoje prasa málo detailov 
- uprednostňuješ celkový pohľad pred detailami. 
Ak má tvoje prasa veľké uši 
- si dobrý poslucháč. 
Ak má tvoje prasa malé uši alebo nemá žiadne 
- mal by si pracovať na sebe, aby si bol lepším poslucháčom. 
Ak si nakreslil 4 nohy a sú súmerné 
- si vyrovnaný človek a v živote sa uberáš správnym smerom. 
Ak má tvoje prasa menej nôh alebo žiadne 
- si veľmi nerozhodný. 
Ak má tvoje prasa len tvár 
- si podobný ľuďom, ktorí sa „zhora“ pozerajú na svet. 
Ak má tvoje prasa dlhý chvost 
- budeš mať dlhý a spokojný život. 
A nakoniec... počet zatočení na chvoste predstavuje mieru tvojej 
dobrosrdečnosti. 
                                                                    Pripravili Saša a Ivana 
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Kvíz 

                                                                
A sú tu opäť MS v hokeji 2008!!! 
Mnohí z vás sledujú tento turnaj, preto budete určite vedieť odpovede 
na niektoré otázky. 
 
1. S ktorými súpermi sa stretne Slovensko v základnej skupine? 
    a/ Fínsko, Nemecko, Nórsko c/ Nemecko, Kanada, Nórsko 
    b/ Fínsko, Švédsko, Nórsko d/ Rusko, ČR, Dánsko 
 
2. Ktorá krajina získala v r. 2007 zlato? 
    a/ Fínsko    c/ Rusko 
    b/ Kanada    d/ ČR 
 
3. V ktorom roku sme získali naposledy medailu? 
    a/ r. 2003 /bronz/   c/ r.2006 /striebro/ 
    b/ r.2002 /bronz/   d/ r.2004 /bronz/ 
 
4. V ktorom roku získali  naši hokejisti zlatú medailu? 
    a/ r. 2003    c/ r. 2002 
    b/ r. 2005    d/ r. 2000 
 
5. Koľké v poradí sú tieto MS? 
    a/ 60.    c/ 71. 
    b/ 65.    d/ 72. 

 
                                                       
 
 
 
 

                                                          Pripravili Tixo a Grco

 

Vlastná tvorba 
Škola v prírode 

Pani učiteľka nám povedala, že pôjdeme v zime do školy v prírode 
– do Račkovej doliny. Vedel som, že pôjdeme v pondelok a vrátime sa 
v sobotu. Ja som sa hneď začal tešiť, lebo zimu mám veľmi rád. Cesta bola 
dlhá, ale pekná. Počas nej som sledoval mojím ďalekohľadom prírodu, 
mestá, cez ktoré sme prechádzali. 
Keď sme tam už prišli, privítali nás pani vedúce. Každý vedúci mal na 
starosti jeden oddiel. Ja som bol 2. oddiel a našou vedúcou bola p. Mária 
Augustínová.  
V pondelok sme mali zoznamovací večierok.  
Bolo tam fajn, hrali sme rôzne hry, napr. BINGO, MILIONÁR a pod. 
Pripravili sme si aj karneval. Masky sme si vyrábali sami. Ja som bol 
rytierom. 
Boli sme aj na výlete pri Štrbskom plese a v skanzene Pribylina. Videli sme 
aj skokanské mostíky a v skanzene staré drevené domčeky. 
Keď bolo pekné počasie, tak sme sa šli „lopatovať“ a p. vedúce nás pri tom 
kamerovali.  
Bola to pekná škola v prírode. Čerstvý vzduch, prekrásna príroda, veľa 
ihličnatých stromov, čistý sneh, no proste pohoda! 
Už viac rokov po sebe chodím v lete s rodičmi a s bratom na chatu na 
Podbanské. Je to blízko Račkovej doliny. Teraz som skúsil a videl, ako to 
tam vyzerá aj v zime. 
Ak ste tam ešte neboli, tak sa tam určite vyberte, neoľutujete!    
                                                                                          Jakub, 4.B 

Kristínka, 4.A 
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Vlastná tvorba 

 
Blíži sa Deň matiek a pri tejto príležitosti  naši žiaci napísali zopár 
veršíkov, v ktorých vyjadrili  lásku svojim mamičkám. 
 
Srdiečko z lásky 
Podám mamke srdiečko,  Aj keď je len maličké, 
pobozkám ju na líčko.              spraví radosť mamičke. 
Aj keď je len z papiera,  Mamke spraví radosť každá vec, 
ľuďom radosť rozdáva.  veď láska je ako malý umelec. 
 
                                                                   Veronika a Romanka, 4.A 

                                                  
 
 Ahoj, mamka, mamička, 
darujem Ti srdiečka. 
Keďže je Deň matiek, 
dám ti aj veľa kvetiniek. 
                                                                  Marek, 4.B 

                                              
                                                       
Básnička o mamičke 
Moja mama je vždy super, 
nemá na ňu žiadny súper. 
Je najlepšia na svete, 
ak to ešte neviete! 

                             Katka, 4.A

Kútik pre najmenších 
 
Blíži sa leto, prázdniny. Určite navštívite rôzne zaujímavé miesta, 
zájdete aj do prírody, do lesa, k vode... 
O akých tvoroch si ľudia mysleli, že tancujú v lese? Boli to ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyrátaj príklady a dozvieš sa, kto býva  
na tomto strome. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Pripravili Zuzka a Ivana

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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


Kútik pre najmenších 
Ako sa volá miesto, kde na púšti nájdeš chládok a vodu? 

 
 
Zrátaj, koľko „S“ sa nachádza na obrázku. 

 
                                                                  Pripravili Deňa a Nikola 

Blahoželáme k úspechom 
Chemická olympiáda – okresné kolo-3. miesto Jakub Dolinský, 9.A 
Fyzikálna olympiáda – okresné kolo 
2. miesto Jakub Dolinský, 9.A 
5. miesto Patrik Schwarz, 9.B 
Hviezdoslavov Kubín – školské kolo – postupujúci: 
1. kat. Poézia   1. miesto Laura Čišková, 4.B 
           Próza    1. miesto Zuzana Záňová, 4.B 
2. kat. Poézia   1. miesto Linda Marková, 7.B 
           Próza    1. miesto Lucia Kajzerová, 7.B 
Olympiáda z nemeckého jazyka – celoslovenské kolo 
1. miesto Alex Fox, 9.B, Augusta Tobiášová, 6.B 
Hokejový turnaj – 2. a 3. roč. 
1. miesto družstvo chlapcov 
Hádzaná – okresné kolo 
1. miesto družstvo chlapcov 
1. miesto družstvo dievčat 
Majstrovstvá školy v stolnom tenise – dvojhra chlapci 
1. miesto Jakub Herda, 8.C 
2. miesto Roman Kmotorka, 5.C 
3. miesto Roman Mihalovič, 8.A,  Radoslav Merka, 7.A 
- dvojhra dievčatá 
1. miesto Katarína Šípošová, 7.B 
2. miesto Marcela Šípošová, 8.A 
3. miesto Vladimíra Valachová, 7.A,  Kristína Štreicherová, 5.C 
Hviezdoslavov Kubín – obvodové kolo – 2. miesto – Linda Marková, 7.B 
Street hokej školskej ligy – okresné kolo – 2. miesto 
Astronomická olympiáda – 3. miesto Jakub Dolinský, 9.A 
Chemická olympiáda – krajské kolo – 7. miesto – Jakub Dolinský, 9.A 
Geografická olympiáda – krajské kolo – 3. miesto – J. Dolinský, 9.A 
Čo vieš o hviezdach – krajské kolo – 1. miesto – Jakub Dolinský, 9.A 
Futbalový turnaj o Putovný pohár primátora mesta 
3. miesto žiaci 3.-4. roč. 
Florbalový turnaj – 3. miesto – družstvo chlapcov 
Životné prostredie očami detí – celomestská súťaž – 1. miesto – kolektív 
detí z prírodovedného krúžku, 2. miesto – A. Jančeková, 3. miesto – B. 
Gogová, 4.A 
                                                                              Pripravili Tixo a Grco 
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Zo života školy 

 
 
„Už sme prijatí...“ 
 Naši deviataci práve v týchto dňoch môžu vysloviť túto vetu 
a tak môžu vyjadriť svoju radosť a spokojnosť, že úspešne zvládli 
tých deväť rokov v základnej škole. Samozrejme, že ich čakajú 
ďalšie náročné roky štúdia, ale držíme im palce a veríme, že to všetko 
zvládnu. 
Položili sme im dve otázky a tu sú odpovede niektorých z nich. 
 
1. Ako by si zhodnotil svojich deväť rokov v základnej škole? 
Bolo to tu super, ale tiež sa teším na strednú školu. No bude mi 
chýbať náš kolektív.                                                           Sysyna, 9.B 
Bolo to v pohode až na niektoré chvíle a veľmi sa teším na strednú. 
                                                                                            Wewa, 9.B 
Bolo to dosť náročné, najmä 9. ročník, ale teším sa na strednú. 
                                                                                             Juraj, 9.A 
 
2. Čo by si odkázal svojim mladším spolužiakom? 
Takže najmä pevné nervy pri rôznych skúškach...         
                                                                                  Aďa a Anna, 9.B 
Nech sa držia pri celoplošnom testovaní žiakov a nech úspešne 
zvládnu prijímacie skúšky.                                               Wewa, 9.B 
Veľa šťastia pri učení!!                                                      Juraj, 9.A 
                                                                                             

                                          
                                                                            Pripravil Andy

Zo života školy 
8. apríl – Deň narcisov 
V tento deň sa už tradične aj naša škola zapája do verejnej zbierky, 
ktorú organizuje Liga proti rakovine. Tento rok sme vyzbierali na 
tento účel  2121 Sk. 

                                                          
 
25. apríla sa v rámci Medzinárodného dňa pamiatok konal „Deň 
otvorených dverí“ na Kalvárii. Zaujímavej prednášky a prehliadky 
tohto miesta sa zúčastnili žiaci 5.B, 5.C a 7.B triedy a p. zást. 
Muchová, p. uč. Turečeková a  p. uč. Kubríková. 

 
 

Tiež 25. apríla sa triedy 5.A a 6.A zúčastnili exkurzie Bradlo – 
Košariská. Navštívili mohylu M. R. Štefánika na Bradle, múzeum 
v Košariskách, hrad Červený Kameň, Bratislavu spolu s p. uč. 
Hupkovou, p. uč. Lichou, p. zást. Jamborovou a p. uč. Smolinským.  
 
                                                                   Pripravili Miška a Nikola 
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Spýtali sme sa našich žiakov 
 
Blížia sa prázdniny. Kam by ste sa chceli vybrať? Máte nejakú 
„krajinu svojich snov“, ktorú by ste chceli navštíviť? 
 
Išla by som na Krétu, lebo som počula, že sú tam pekné piesočnaté 
pláže.                                                                             Meliska, 3.B 
Bola by to plavba po mori. Videla by som tak veľa zaujímavostí. 
                                                                                     Marieta, 3.B 

             
 
Chcel by som navštíviť Kanadu a hrať tam hokej.       
                                                                                Sebastián, 1.B 
Chcela by som ísť do Egypta, lebo ma zaujíma tamojšia história. 
                                                                                 Barbora, 7.B 
Mojím snom je Antarktída. Chcela by som vyskúšať bývanie v iglu. 
                                                                                 Monika, 5.A 

                                                       
 
Chcel by som ísť do Grécka. Už som tam bol a je tam veľmi pekne. 
                                                                                  Adam, 5.B 
Chcela by som ísť do Egypta, pretože sú tam pyramídy a krásny 
piesok. 
                                                                                 Zuzka, 5.B 
Chcela by som navštíviť Francúzsko, pretože je to krásna krajina  
s krásnym jazykom, krásnymi stavbami, napr. Eiffelova veža, galéria 
Louvre, katedrála Notredame v Paríži. 
                                                                                  Miška, 5.B 

                                                   
                                                                      Pripravili Deňa a Macka 
 

Medzi nami dievčatami... 

 
Sonda do chalanskej duše 
Čo chalani na babách neznášajú? 
- keď robia z komára somára, teda všetko nafukujú, aj z maličkostí 
robia veľký problém! 
- keď stále niečo riešia a montujú sa do vzťahov iným, ohovárajú, 
robia závery...! 
- Keď všetko vykecajú kamoškám, tie sa potom chichocú a im je to 
trápne! 
- keď so sebou ich baba všade vláči kamošky a nemôžu byť s ňou ani 
chvíľu sami! 
- keď sú namyslené a arogantné a tvária sa ako Paris Hilton! 
- keď sú príliš akčné a doliezajú! 

 
Čo majú chalani na babách radi? 
- keď sú úprimné a na nič sa nehrajú! 
- keď sa nesnažia druhých ohovárať, zhadzovať alebo im inak 
ubližovať! 
- keď sa vedia s nimi rozprávať aj na chlalanské témy! 
- keď sa nechajú ukecať na dobrodružstvo! 
- keď sa v pohode podelia s nimi o pizzu a neriešia svoju postavu! 
- keď sa nesnažia byť drsné, ale ukážu aj citlivú ženskú stránku! 
 
 
                                                                   Pripravili Miška a Ľubka 
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EKO okienko 
Naši Malí prírodovedci sa zapojili do literárnej súťaže Životné 
prostredie očami detí a za tieto pekné básne, ktoré vám prinášame na 
tejto dvojstránke, získali 1. miesto. Blahoželáme!! 
Problémy v lese 
Stretli sa zvieratká v lese  
na ochranárskom plese. 
Chceli sa veselo zabávať, 
tancovať a rozprávať. 
 

No hroznú vec zistili, 
že ich lúku vandali zničili. 
Pošliapali trávu a kvety vytrhali, 
po lúke odpadky rozhádzali. 

 
Zvieratká boli veľmi vystrašené,   
všetko okolie bolo znečistené. 
Veľmi z toho smutné boli, 
že ľudia sú bezcitné tvory. 
 

Nevážia si vzácne dary, 
ktoré od prírody mali. 
Nemysleli na prírodu, 
keď jej urobili takú škodu. 

 
Slnko, vietor i dážď poprosili, 
aby ľudí trochu vystrašili. 
Slnko už zrazu toľko nehrialo, 
málo zdravých lúčov na Zem poslalo.   
 

Aj vietor veľmi nahnevaný bol 
a silný dážď na Zem tiež dopadol.  
Chceli ľudí postrašiť, 
nech si prírodu začnú vážiť. 

 
Ľudia taký trest nečakali, 
nad svojimi chybami premýšľať začali. 
Aj keď sa všetko nedá napraviť, 
môžu ľudia prírodu ochrániť. 

EKO okienko 
Rozprávka o zajačikovi   
  
Zajačik v zdravom lese žil, 
tam si domček postavil. 
Svoju rodinu tam mal, 
so zajačikmi sa tam hral. 
 

Mal rád zdravú trávičku, 
slniečko a čistú vodičku. 
No v jeden deň sa stala pohroma, 
do lesa prišla choroba. 

 
Hlúpi ľudia les znečistili, 
celý ho otrávili. 
Nemohol tam takto žiť, 
chcel chorobu zastaviť. 
 

Zajačik nešťastný z toho bol, 
rozmýšľal, kto by mu pomohol. 
Napísal ľuďom dlhý list, 
že do chorého lesa by mali prísť. 

 
Nech vidia, čo hlúpi ľudia urobili, 
ako  lesu veľmi uškodili. 
Nech oni skúsia v chorom lese žiť, 
postupne sa otráviť. 
 

Ľudia nie len  lesu uškodili, 
ale aj svoj život ohrozili. 
Nech prídu ľudia a vidia na vlastné oči, 
čo všetkých čaká o pár storočí.   

 
 
  
 
                                                                      Pripravili Malí prírodovedci 
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Zo školských správ 

 
Prinášame vám krátky prehľad školských správ za ďalšie dva 
mesiace. 
Marec: 
- škola v prírode – 4.A,B, 
- lyžiarsky výcvik – 7. ročník, 
- beseda so spisovateľkou G. Futtovou, 
- „Čaj o 15-tej“ – posedenie s dôchodcami, 
- zbierka „Tehlička pre Angolu“ – vyzbieralo sa 3285 sk, 
- triedne rodičovské združenia, 
- Chemická olympiáda – okresné kolo, 
- Fyzikálna olympiáda – okresné kolo, 
- Hviezdoslavov Kubín – školské kolo, 
- Olympiáda v nemeckom jazyku – celoslovenské kolo, 
- športové súťaže. 
 
Apríl: 
- Top Talent – spev, tanec, 
- Pytagoriáda – okresné kolo, 
- ZLATÝ AMOS, 
- Týždeň hlasného čítania, 
- Biologická olympiáda – okresné kolo, 
- Chemická olympiáda – krajské kolo, 
- Fyzikálna olympiáda – krajské kolo, 
- Slávik Slovenska – školské kolo – 1. st., 
- Deň narcisov – 2121 sk 
- škola v prírode – 2.B, 3.A 
- hodnotiaca pedagogická rada za 3. štvrťrok, 
- Hviezdoslavov Kubín – obvodové, okresné kolo, 
- exkurzie, výchovné koncerty, športové súťaže. 
                                                                        
                                                                    Pripravila p. učiteľka 
 

Z redakčnej pošty 
 
Toto bolo posledné číslo Času na oddych v tomto školskom roku. 
Všetky čísla sme pre vás pripravovali s veľkou radosťou 
a nasadením. Veríme, že ste si v každom čísle našli niečo zaujímavé. 
Ďakujeme všetkým, ktorí prispievali svojimi prácami do jednotlivých 
čísel, ktorí boli ochotní odpovedať na otázky redaktorov. 
Keďže z vašej strany bol o časopis záujem, zvýšili sme jeho náklad. 
Veríme, že aj medzi prvákmi sú naši budúci stáli odberatelia. Snažili 
sme sa vám vždy ponúknuť čosi poučné, ale aj zaujímavé či zábavné. 
Veríme, že aj v budúcom školskom roku nám zostanete verní. 
Prajeme všetkým krásne prázdniny plné oddychu a slnka! 
 
                                                                                    Redakčná rada 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poďakovanie patrí zakladateľke školského časopisu p. uč. 
Vystrčilovej, vďaka ktorej časopis uzrel svetlo sveta. 
Veľké poďakovanie patrí aj celej redakčnej rade za usilovnú a tvorivú 
prácu v šk. roku 2007/08 od riaditeľky školy a celého jej vedenia.  
Úroveň časopisu je veľmi dobrá a teší nás aj zvýšený záujem zo 
strany čitateľov. 
Prajeme časopisu a jeho čitateľom veľa aktívneho oddychu. 

                                                                                    Vedenie školy
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Riešenie úloh 
Zábavný kútik 
Uhádneš? 
Rolák. 
Kožuch s vreckami. 
Študujú chémiu. 
Keď majú dážďovky okolo pása plávajúce koleso. 
Keď sa učí kombajn skákať na švihadle. 
Otvárajú sa ním husle. 
Dobre si zapamätaj, ako vyzerá tvoja stará mama. 
Nájdeš vo vetách ukryté zvieratá? 
slon, čajka, bobor, straka, opice, sob, sup, medveď 
Namiesto otáznika doplň znamienka 
+ 1 + 4 + / 7 – 4 / - 4 + 3 = 7 
Doplňovačka 
...posledných... 
Kvíz 
1.A,  2.B,  3.A,  4.C,  5.D 
Kútik pre najmenších 
O akých tvoroch si ľudia mysleli, že tancujú v lese?  
VÍLY 
Kto býva na tomto strome? 
VEVERIČKA 
Ako sa volá miesto, kde na púšti nájdeš chládok a vodu? 
OÁZA 
Koľko „S“ je na obrázku? 
15 
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