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28. marec – Deň učiteľov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Všetko najlepšie... 
 

Zamyslenie na úvod 
Vážené kolegyne, vážení kolegovia! 
 
Deň učiteľov má svoje miesto v kalendári spoločnosti. Každá 
spoločnosť uznávala potrebu vzdelávania už dávno v historických 
dobách. 
Som presvedčená, že aj táto doba bude tá, ktorá dá vzdelaniu 
a vzdelávaniu to najväčšie uznanie a docenenie. Vybrali ste si 
náročné poslanie a napriek všetkému mu zostávate verní. 
Nie je to ľahká práca, vyžaduje si celého človeka. Je to krásna úloha 
pre každého pedagóga aj napriek nástrahám, ktoré sú na ceste 
vzdelávania často prekonávané. 
Nehľadáte výhody, ale realizujete svoj životný cieľ – vychovávate 
a vzdelávate, usmerňujete a pomáhate rozvíjať prvotné vedomosti 
vašich žiakov. 
Ubezpečujem vás, že vaša práca má veľký význam nielen pre našu 
školu, jej žiakov, ale aj rodičov. 
Preto mi dovoľte poďakovať sa za vaše veľké úsilie, snahu 
a vďačnosť citátom: 
„Výchova by mala byť taká, aby to, čo ponúkate, bolo prijímané ako 
cenný dar, nie ako povinnosť.“ /Albert Einstein/ 
Vďaka vám!  
                                                    Riaditeľka školy Mgr.  M. Bezáková 

 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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


                                      Zábavný kútik 
 
 
 

Uhádneš? 
 
Čo dostaneme, ak skrížime slona s veľrybou? 
 Čo hovorí jedna stena druhej? 
 
Čo je vrchol kuchárskeho umenia? 
 Prečo nemá bicykel štvorcové kolesá? 
 
Ako sa povie po rusky kňaz? 
 Ako sa povie po rusky organista? 
 
Kde leží Trója? 
 Ako vyzerá dúha? 
 
Prečo má svokra kruhy pod očami? 
 Ako Indiáni prekladajú slovo vegetarián? 
 
 
Nájdi názvy týchto slov v nemčine: 
pohár, vidlička, nôž, tanier 
 
T E L L E R R 
M F G L E E G 
J E D D S Z A 
U M S E J F B 
R I A S S X E 
Y L O M E L L 
G K L Q W R R 

 
                                                           Pripravili Majo a Marko

Zábavný kútik 
Sudoku 
 
        7 
 1  2    4 9 
  8 1   3 2 6 
  6 7 8 5  1  
 4   2   7  
 7  9 4 6 8   
9 6 3   7 2   
2 5    3  9  
7         
 
 
Hľadaj vo vetách názvy stromov 
 
Boli papuče na botníku? 
Ocko si kabát zabudol doma. 
Doma mám hŕbu košieľ. 
Idem do obchodu, budeš doma? 
 
 
V ktorom štáte nájdeš tieto rieky? 
Tiber a/ Taliansko        b/ Poľsko          c/ Francúzsko 
Seina a/ USA                b/ Francúzsko   c/ Španielsko 
Labe a/ ČR                   b/ Maďarsko    c/ Francúzsko 
Pád a/ Poľsko             b/ Taliansko     c/ Francúzsko  
Dneper a/ Poľsko             b/ Taliansko     c/ Ukrajina   
 
 
 
 
 

                                           Pripravili Macka a Marko 
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Zábavný kútik 
Osemsmerovka 
Nájdi medzi písmenami názvy zvierat. Je ich 17. 
 
A L E O P A R D T M 
M R O Ž É D K O Z A 
O D P M R Z ô Ó K C 
P O T U L E Ň X H R 
I G I V E B D V R Ž 
C A G L V R S L O N 
A W E K J A D A C T 
R B R U J F P M H Ď 
Č M L I Ť A V A M Ň 
P O N Í K Z A J A C 
 
 
Doplň chýbajúce číslo 
 

7       10       9       12       11       ... 
 
Súčet troch po sebe idúcich čísel je 72. 
Ktoré sú to čísla? 
 
Myslím si číslo. Ak ho vynásobím piatimi, potom 
odpočítam 15 a nakoniec vydelím dvomi, 
dostanem to isté číslo, ktoré som si myslel na 
začiatku. Aké je to číslo? 
                                                                
                                                                     Pripravili Marek a Tixo 

Spýtali sme sa našich učiteľov 
 

Kedy a prečo ste sa rozhodli stať sa učiteľkou? 
Bolo to v 6. triede ZŠ, keď si ma p. uč. z 1. roč. vybrala, aby som sa 
počas prestávok venovala prváčikom. Poslúchali ma na slovo, 
usmievali sa na mňa a mne sa to tak zapáčilo, že odvtedy som nad 
iným povolaním neuvažovala. A musím povedať, že neľutujem. 
                                                                                 p. uč. Turečeková 
Kedy? No to už bolo veľmi dávno. Odmalička som mala tento sen, 
stať sa učiteľkou. Vždy som sa tak hrávala. Vyučovala som moje 
bábiky a všetky deti, s ktorými som sa kamarátila. 
A prečo? Pretože práca s deťmi ma veľmi bavila. Tento pocit mám 
dodnes. Teším sa zo svojich žiakov, mám ich veľmi rada a teším sa 
z úspechov, ktoré dosiahnu. Pekné je aj to, ak na mňa nezabudnú ani 
v dospelosti. Dodnes mám žiakov, ktorí si na mňa spomenú pri 
rôznych životných udalostiach, hoci sú už tiež rodičmi. Vtedy si 
poviem: „Do tohto človeka som vložila kúsok seba.“ 
                                                                                   p. uč. Oravcová 
Bolo to na gymnáziu v 4. ročníku, kedy bolo treba poslať niekam 
prihlášku. Priznám sa, že táto voľba bola jednoznačná, mojou 
inšpiráciou bola staršia sestra, ktorá robila to isté povolanie. Dokonca 
ma prírodopis učila posledné dva roky v ZŠ. Bola na mňa veľmi 
prísna, možno preto mám tento predmet veľmi rada.  p. uč. Dovalová 
 
Keby ste neboli učiteľkou, čím by ste boli? 
Keby som nebola učiteľkou, asi by som bola krajčírkou, to ma tiež 
veľmi baví a je to môj koníček.                                p. uč. Turečeková 
No to skutočne neviem. Túto možnosť som si ani nepripúšťala. Keby 
som sa nedostala na pedagogickú fakultu, mala som v pláne 
farmaceutickú. Ale našťastie to vyšlo. Inak by som to asi skúšala 
znova.                                                                        p. uč. Oravcová  
Rada vymýšľam a kombinujem, milujem pekné veci, možno preto 
bytovou dizajnérkou.                                                 p. uč. Dovalová 
 
 
                                                  Za rozhovor ďakujú Deňa a Macka 
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Poznáme ich? 
 
V minulom čísle sme vám opäť priniesli fotografiu, na ktorej bola 
tentokrát  p. uč. Šudiová. 
Medzi odpoveďami boli len 2 správne. Malá odmena patrí Barbare 
Gejdošovej z 5.B. 
A kto je na tejto fotke? 
Znovu napíšte odpoveď na lístok a spolu s vaším menom, 
priezviskom a triedou ho vhoďte do schránky pri vchode do školy. 
Správnu odpoveď vám prezradíme v poslednom čísle časopisu. 
Tak do toho, hádajte...! 
 

 
 

 
 

                
 

                                                           Pripravili Zuzka a Natálka 

Zažili sme... 
Opätovné stretnutie s pánom prezidentom... 
Dňa 3. marca 2009 do nášho mesta zavítal pán prezident. Stretnutie sa 
konalo v Spoločenskom dome. Boli tam prítomní starostovia obcí, žiaci 
základných škôl, študenti stredných škôl, samozrejme, že nesmeli chýbať aj 
žiaci z našej školy. Zúčastnila sa tam 8.B a tri žiačky zo 7.B. 
V minulom čísle časopisu ste si mohli prečítať príbeh, ktorý sme napísali 
krátko po tom, ako sme v decembri 2008 nečakane navštívili Prezidentský 
palác v Bratislave a to na pozvanie samotného pána prezidenta. Chceli sme 
sa mu za to poďakovať, preto p. riaditeľka a p. učiteľky vymysleli, že to 
urobíme takto. Jedna žiačka mu darovala kyticu kvetov, ďalšia školský 
časopis, v ktorom bol uverejnený príbeh o návšteve a na jednej strane bolo 
prilepené poďakovanie. Ďalšia mala školský časopis a požiadala p. 
prezidenta o podpis pri článok.   
Všetko prebiehalo výborne. Vyšli sme na pódium pri pána prezidenta, ktorý 
bol, mimochodom, veľmi prekvapený. Bol veľmi milý a s radosťou nám 
podpísal článok. 
Keď sme si na konci obliekali kabáty a chystali sa odísť, uvideli sme 
starostu obce Prašice p. Ľubomíra Pavloviča, ktorý je dobrým hercom a hrá 
v niekoľkých slovenských seriáloch. Mimochodom, je aj „konškolákom“ 
našej p. riaditeľky. Bol milý a na nápad p. riaditeľky napísal venovanie 
a autogram do nášho časopisu. 
Všetci sme boli veľmi šťastní a tento zážitok patrí určite k tým, na ktoré 
nikdy nezabudneme.                                                                  Kristína, 7.B 
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Trochu smiechu pre zábavu 
 

Domáca pani ukazuje izbu na prenájom. 
„Túto izbu dávam do prenájmu...“ 
„A čo ten veľký fľak na strope?“ pýta sa záujemca. 
„Pred vami tu býval profesor chémie a stále robil pokusy.“ 
Záujemca: 
„Na strope je teda nejaká chemikália? 
„Nie. To je pán profesor!“ hovorí domáca pani. 
 
Blondínka v stávkovej kancelárii sa pýta: 
„O čo ide v tejto hre?“ 
„Musíte trafiť päť čísel.“  
„A z akej vzdialenosti?“ 
 
Policajt zastaví auto a hovorí vodičovi: 
„Gratulujem, vyhrali ste sto eur, lebo ste prvý vodič, ktorý má dnes, 
na Veľkonočný pondelok, zapnutý pás.“ 
„To vám pekne ďakujem, konečne si môžem urobiť vodičák.“ 
Vedľa neho sedí žena a povie: 
„Neberte ho vážne. Viete, on vždy, keď má vypité, tára.“ 
 
Sedia dvaja policajti v helikoptére a jeden sa pýta: 
„Čo je tam hore?“ 
„Asi ventilátor, lebo keď sa to prestalo točiť, pilot sa začal potiť.“ 
 
Príde Jožko zo školy a otec sa ho pýta: 
„Čo ste dnes robili na vyučovaní?“ 
“Písali sme písomku.“ 
„Koľko otázok si vedel?“ 
„Dve.“ 
„Ktoré?“ 
„Meno a priezvisko...“ 
                                                                           Pripravila Zuzka 
 
 
 

Zaujímavosti od A po Z 
Veľká noc alebo veľkonočné sviatky /z lat. Pascha, hebr. Pesach/ je 
najvýznamnejším kresťanským sviatkom, ktorý pripadá na marec 
alebo apríl /prvá nedeľa po prvom splne po jarnej rovnodennosti/. 
Veľkonočné oslavy sa podľa regiónov líšia.  
Pretože sa časovo prekrývajú s pohanskými oslavami príchodu jari, 
ľudové tradície prevzali z predkresťanských dôb mnoho zvykov a 
 obyčajov. 
Veľkonočné symboly 
Veľkonočné vajíčka 
Vajíčko vždy predstavovalo symbol života a zmŕtvychvstania. 
Predstavovalo niečo tajomné, uzavreté ako hrob, v ktorom sa skrýva 
život. V tomto zmysle je objasnený vzťah kresťanov k Veľkej noci. 
Maľovanie vajíčok má svoj pôvod v prírode /pestré farby jari/. 
Veľkonočný baránok 
Symbol baránka sa nachádza už v predkresťanských tradíciách. 
V židovskej tradícii sa používal ako obetné zviera, v kresťanstve je 
jedným zo symbolov Ježiša Krista, lebo podľa kresťanskej viery on je 
baránok obetovaný za spásu sveta. 
Kuriatka 
Dostali sa medzi veľkonočné symboly neskôr. Obľúbené sú preto, že 
ich prepojenie s vajíčkami je jednoznačné a zároveň pôsobia 
krehkejšie než iné mláďatá. 
Veľkonočná voda 
Obliatie dievčaťa sa považovalo za osobitnú česť pre mládenca a ešte 
väčšiu pre rodinu dievčaťa. Hovorí sa, že niektoré ženy samy 
vyhľadávali oblievačov, lebo verili, že tak omladnú o niekoľko 
rokov. 

 
 

 
 
 
 
 

                                                              Pripravili Majo a Marko
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Zaujímavosti od A po Z 
SLOVENSKÉ  NAJ 
Najvyššie položené miesto: 
 Gerlachovský štít, 2655 m nad morom 
Najnižšie položené miesto: 
 hladina rieky Bodrog, 94 m nad morom 
Najväčší zo 170 hradov a zámkov: 
 Spišský hrad 
Najstaršia ľadová jaskyňa v Európe: 
 Dobšinská ľadová jaskyňa 
Najdlhšia slovenská rieka: 
 Váh 
Najvyššie položená obec: 
 Štrbské Pleso, 1355 m nad morom 
Najvyššia kostolná veža: 
 Spišská Nová Ves /87 m/ 
Najstaršia chránená rastlina na Slovensku: 
 plesnivec 
Najväčší prírodný park: 
 Národný park Nízke Tatry /81 ha/ 
Najväčšie a najhlbšie jazero: 
 Veľké Hincovo pleso /20,1 ha, hĺbka 53 m/ 
Miesto s najnižšou ročnou priemernou teplotou: 
 vrchol Lomnického štítu / - 3,7 st. C/ 
Prvá tlačená kniha: 
 latinská učebnica od Lucasa Fabinusa, r. 1573 v Prešove 
Prvé noviny: 
 Prešporské noviny, júl 1783 v Prešporku /Bratislava/ 
Najväčšia obec na Slovensku: 
 Smižany /8269 obyvateľov/ 
Najväčší drevený oltár na svete: 
 Levoča – Kostol sv. Jakuba, autor Majster Pavol z Levoče, 
 /výška 18,6 m, šírka 6,3 m/ 
 
                                                                 Pripravili Marek a Tixo 

Zaujímavosti od A po Z 
 
 
 
 

Čo prezradia o vás vaše iniciálky? 
A – prezrádza silu a moc 
B – ľahko sa necháte vyviesť z rovnováhy 
C – tendencia výrazne dávať najavo duševné zážitky 
D – pracovitosť, usilovnosť, rozvoj osobnosti 
E – životaschopnosť, optimizmus 
F – nežnosť, schopnosť sa ľahko prispôsobiť 
G – tajomnosť 
H – nedostatok systematickosti, roztržitosť 
I – citlivosť, nežnosť 
J – inteligencia, umelecké sklony 
K – veľké nároky a netrpezlivosť pri ich dosahovaní 
L – pedantnosť, vynachádzavosť 
M – pracovitosť, presnosť, cieľavedomosť 
N – veľká energia 
O – emocionálnosť 
P – diskrétnosť, samotárstvo 
Q – neistota 
R – stále napätie, neistota 
S – skľúčenosť, nervozita 
T – neustále hľadanie, honba za ideálom 
U – oslabenosť, obavy 
V – hľadanie duševnej rovnováhy 
W – nespokojnosť 
X – nestálosť citov 

                                          
                                                             Pripravili Lenka a Macka 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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


Kvíz 
Marec – mesiac knihy 
Kniha – priateľ človeka... 
Už v minulosti sa považovala kniha za zdroj múdrosti, informácií, 
pomáhala rozvíjať slovnú zásobu, predstavivosť človeka, fantáziu. 
A tak je to dodnes. 
Televízia, internet – žiaľ, na tieto „vymoženosti modernej doby“ sa 
upierajú mnohé deti i mladí ľudia. 
Ale predsa len klasický tlačený text zviazaný do knihy má svoje čaro 
a osloví mnohých. 
Vyskúšajte si, ako ste na tom z literatúry vy. 
 
1. Autorom knihy Z poľovníckej kapsy je: 
     a/ Ľudo Ondrejov   b/ Hana Zelinová 
     c/ Rudo Moric   d/ Vincent Šikula 
 
2. Knihu Jediná napísala: 
     a/ Jana Šrámková   b/ Gabriela Futová 
     c/ Hana Zelinová   d/ Klára Jarunková 
 
3. Knihu Hľadám lepšiu mamu napísala: 
     a/ Jana Šrámková   b/ Gabriela Futová 
     c/ Hana Zelinová   d/  Klára Jarunková 
 
4. Roman Brat je autorom knihy: 
     a/ Modlitbičky   b/ Môj anjel sa vie biť 
     c/ Maroško    d/ Kľúče od mesta 
 
5. Daniel Hevier napísal knihu: 
     a/ Modlitbičky   b/ Smelý Zajko 
     c/ Kam chodia na zimu zmrzlinári d/ Maroško 

 
 
                                              
     
                                                                Pripravila p. učiteľka 

Vlastná tvorba 
Usilovná ako včielka 
 
Naša pani učiteľka, 
usilovná ako včielka. 
Vždy nás dobre naučí, 
všetko dobre vysvetlí. 
 
Každý deň príde naladená 
a vždy pekne oblečená. 
Pekná, skvelá ako mama, 
pri nás stále dobre sa má. 
 
                                         Žiaci 3.B z  lásky venujú p. uč. Oravcovej 
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Vlastná tvorba 
Ťaviatkova kariéra 

Raz sa mame Ťave narodilo Ťaviatko. Keď vyrástlo, mama sa ho 
spýtala: „Čo by si chcelo robiť?“  Ťaviatko si predstavovalo, že by mohlo 
byť športovcom. „Ideme na ihrisko!“ povedala mama Ťava. Malé Ťaviatko, 
ktoré si vtedy hovorilo športovec, sa teraz ukázalo, že je to vlastne 
grambloš. Potom sa rozhodlo, že by mohlo pracovať na poli. 
„Ale tu dávajú malý plat,“ povedala mama Ťava. „A nech!“ odpovedalo 
Ťaviatko. Keďže v tom čase bola väčšina obyvateľov špinavá, platilo sa 
mydlami. Tak Ťaviatko pracovalo na poli. Ťahalo mak. Muselo pracovať aj 
keď bolo slnečno, aj keď bola búrka. A za jeden deň dostalo iba jedno 
mydlo. Jedno mydlo sa vtedy rovnalo dnešnému jednému euru.  
Raz si Ťaviatko povedalo: „Málo peňazí, veľa práce.“ Tak povedalo 
roľníkovi: „Odchádzam! Tu len ťahám mak a skoro nič nedostávam. 
Odchádzam!“  
Keď prišla mama Ťava domov a videla napchávať sa Ťaviatko čipsami, 
povedala: „Prečo nepracuješ?“ 
„Za jedno mydlo? Pch!“ 
„Tak teda, čo chceš robiť?“ spýtala sa mama Ťava. 
„Chcem byť riaditeľom obchodu s jedlom pre ťavy. Aspoň tam utŕžim 
viac.“  
„Ale na to potrebuješ školu,“ povedala mama Ťava. 
„Urobím si ju,“ povedalo Ťaviatko. 
Hneď ráno sa šlo zapísať do školy. Ale pomýlilo si zvieraciu školu s tou pre 
ľudí a zapísalo sa tam.  
Na druhý deň už s taškou beží do školy. Nemešká, ale ide posledné. Nuž 
zazvoní na zvonček. Otvorí školník. Uvidí Ťaviatko a povie: 
„Toto je aký čudný žiak. Do triedy!“ 
A zavedie Ťaviatko do nevej triedy.  Pani učiteľka ide z chodby a vidí tam 
Ťaviatko aj uja školníka. Nasadí si okuliare, pozerá a povie: 
„Kto to je?“ 
„Nový žiak,“ odpovedá školník. 
„Máme ho deťom predstaviť?“ 
„Určite!“ odpovedá Ťaviatko za školníka. 
„Dobrý deň, deti! Toto je náš nový žiak.“ 
„A ako sa volá?“ opýtala sa jedna žiačka. „Volám sa Ťaviatko.“ 
/Pokračovanie v budúcom čísle/                                         Natálka, 5.B 
                                                                                

Kútik pre najmenších 
Vyfarbi si obrázok. 

 
 

Nájdi dva rovnaké motýle. 

 
                                                    Pripravili Lenka a Natálka 
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Kútik pre najmenších 
 

Aké športy sa skrývajú na obrázku? 

 
 

                                                                           Pripravila Lenka 

Blahoželáme k úspechom 

 
Olympiáda v NJ – OK   
1. miesto Augusta Tobiášová, 7.B 
Olympiáda v AJ – OK                                                                          
1. miesto Simon Roche, 7. B 
1. miesto Vladimír Anděl, 9.C 
 
Šaliansky Maťko – OK 
1. miesto Vanessa Mária Čančinová, 3.C 
1. miesto Barbara Vašková, 7.B 
 
Volejbal – OK 
3. miesto družstvo chlapcov 
 
Olympiáda v AJ – KK 
3. miesto Vladimír Anděl, 9.C 
Olympiáda v NJ – KK 
1. miesto Augusta Tobiášová, 7.B 
 
Hádzaná – OK 
1. miesto družstvo dievčat 
3. miesto družstvo chlapcov 
 
Viacboj všestrannosti 
2. miesto Maximilián Mizerák, 6.C 
3. miesto Laura Čišková, 5.B 
3. miesto Adam Závadský, 4.A 
 
Dejepisná olympiáda – OK 
1. miesto Linda Marková, 8.B 
1. miesto Barbara Vašková, 7.B 
                                                               Pripravili Tixo a Marek 
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Zo života školy 
Lyžiarsky výcvik 
V týždni od 8. 3. do 13. 3. 2009  sme absolvovali lyžiarsky výcvik na 
Donovaloch. Boli s nami p. uč. Valachová, p. uč. Mikuš a vedúcou 
kurzu bola p. uč. Mokrá. O naše zdravie sa staral p. doktor Alino.  
Boli sme rozdelení do troch skupín. Podmienky na lyžovanie boli 
veľmi dobré. Aj ubytovanie bolo celkom fajn.  
Po večeroch sme mávali diskotéky /dievčatá boli vždy super 
upravené/, niekedy sme hrávali twistera. Bolo nám výborne, no 
rýchlo to ubehlo. 
Ďakujeme všetkým, ktorí sa o nás starali a tešíme sa na budúci 
„lyžiarsky výlet“.  
                                                                         Barbora a Oliver, 7.A 

 

Zo života školy 
Karneval 
Fašiangy sú obdobím od Troch kráľov do Popolcovej stredy. Je to čas 
plesov, zábav, zabíjačiek, karnevalov... 
Aj v našej škole sme spojili sviatok zaľúbených – sv. Valentína 
s karnevalom.  
V piatok 13.2.2009 sme preto na 1. stupni  v triedach  i počas 
prestávok stretali princezné, kráľov, čertov, vodníkov, strigy, 
spidermanov či postavičky z Mrázika. Po 2. vyučovacej hodine sa 
všetci v maskách stretli v telocvični, kde sa predstavili i spoločne si 
zatancovali. Zábava potom pokračovala v krásne vyzdobených 
triedach s občerstvením i súťažami. Lietali balóny, konfety 
a zovšadiaľ sa ozývala príjemná hudba a veselý smiech. 
Už teraz sa tešíme na ten budúcoročný... 
                                                                   p. uč. Valachová a deti 2.B 
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Spýtali sme sa našich žiakov 

 
 

Blíži sa 28. marec – Deň učiteľov. Čo by si zaželal /príp. odkázal/ 
učiteľom k ich sviatku? 
Predovšetkým veľa šťastia, zdravia, aby to s nami ešte dlho vydržali. 
                                                                                          Katka, 8.B 
Veľa šťastia, zdravia, lásky...                                           Majo, 6.A 
Veľa šťastia a pevné nervy...                                           Oliver, 7.A 
Nech sú zdraví, šťastní a aby ich mali žiaci radi.          Klaudia, 6.B 
Buďte zdraví, šťastní, nech sa žiakom páči, ako ich učíte. 
                                                                                       Natália, 6.B 
Všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia, veľa dobrých žiakov, ktorí by 
poslúchali!                                                        Monika a Zuzka, 6.A 
 
Keby si ty bol učiteľom, čo by si žiakom vôbec netoleroval? 
Nevychovanosť.                                                             Karin, 8.A 
Zrejme ich hlasné vyrušovanie.                                      Katka, 8.B 
Mne by vadilo na mojich žiakoch, keby „vyskakovali“ za zlé 
známky, ak by vykrikovali a neboli by slušní k učiteľom.  
                                                                                       Oliver, 7.A 
Zapnuté mobilné telefóny, vyrušovanie, zabúdanie pomôcok. 
                                                                                     Klaudia, 6.B 
Vyrušovanie, nepočúvanie...                                        Natália, 6.B 
Vykrikovanie počas vyučovania, počúvanie hudby, používanie 
mobilov počas vysvetľovania učiva.             Monika a Zuzka, 6.A 
             
                                                                              Pripravila Deňa 
                                                           
                                                            
 

 

Medzi nami dievčatami... 
Aký si typ baby? 
1. Kto z týchto ľudí ti je najsympatickejší? 
    a/ Anastacia  
    b/ Olsens Twins 
    c/ Pink 
 
2. Čo by si urobila, keby si tvoja kamoška kúpila také isté tričko ako ty? 
    a/ Najprv by mi to vadilo, ale určite by som jej nevynadala. 
    b/ Nič, rady sa obliekame rovnako. 
    c/ Nenávidela by som ju za to. 
 
3. Ktoré zviera sa ti najviac páči? 
    a/ psík 
    b/ mačiatko 
    c/ lev 
 
4. Ktoré z týchto vecí nosíš najradšej? 
    a/ tričko, rifle 
    b/ sukňu, blúzku 
    c/ nedbám na oblečenie, ale musím sa v tom dobre cítiť 
 
5. Aké DVD by si si požičala na víkend? 
    a/ dobrú komédiu 
    b/ príbeh o láske 
    c/ horor – rada sa bojím 
 
 
Vyhodnotenie: 
Najviac odpovedí A: Si úplný kľuďas, nič ťa nerozhodí. Máš v sebe kúsok 
rebelky, ale aj dámy. 
Najviac odpovedí B: Si taká bábika. Zaujíma ťa všetko zo sveta dievčat. Si 
milé, nežné stvorenie. 
Najviac odpovedí C: Si rebelka. Netrápia ťa žiadne „sladké barbiny“. Máš 
rešpekt, ale hádkam sa tiež nevyhýbaš. Bývaš stredobodom pozornosti. 
 
                                                                             Pripravili Macka a Deňa 
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EKO okienko 
 

MMiillíí  kkaammaarrááttii,,  vváážžeenníí  ppeeddaaggóóggoovviiaa  !!  
  
  
  ČČoo  vvááss  nnaappaaddnnee,,  aakk  ppooččuujjeettee  sslloovvoo  ZZEEMM  ??  
  
            MMnnoohhíí  zz  vvááss  nneeppoottrreebbuujjúú  vveeľľaa  ččaassuu  nnaa  ttoo,,  aabbyy  ooddppoovveeddaallii    aa    nniieekkttoorríí  ssaa  
mmoožžnnoo  vviiaacc  zzaammyysslliiaa,,  aabbyy  nnaaššllii  sspprráávvnnee  sslloovváá  nnaa  ooddppoovveeďď..  
          CChhcceemmee  bbyyťť  ssvveettoovvíí..  SSlleedduujjeemmee  kkuullttúúrruu,,  mmóóddnnee  ttrreennddyy  ii  ššppoorrtt..  CChhcceemmee  
bbyyťť  ssvveettoovvíí,,  aajj  kkeeďď  ttoo  mmnnoohhoo  rráázz  vv  ttýýcchhttoo  oobbllaassttiiaacchh  nneessttoojjíí  zzaa  nniičč..  PPrreeččoo  
nneettúúžžiimmee  bbyyťť  ssvveettoovvíí  vv  oobbllaassttiiaacchh,,    kkttoorréé  uu  nnááss  nneevvyyvvoolláávvaajjúú  vveeľľkkýý  úússppeecchh??    
NNaapprrííkkllaadd......  
          NNaapprrííkkllaadd,,  pprreeččoo  iiggnnoorruujjeemmee  sseeppaarroovvaannýý  zzbbeerr,,  lláámmeemmee  kkoonnáárree,,  
ooddhhaaddzzuujjeemmee  ooddppaaddkkyy,,  ssmmee  nneevvššíímmaavvíí  vvooččii  sseebbee  ii  kk  iinnýýmm......??  JJee  ttoo  
zz  ppoohhooddllnnoossttii,,  aalleebboo  zz  nneevveeddoommoossttii  ??  MMoožžnnoo  ssaa  ľľuuddiiaa  bboojjaa  rroobbiiťť  
nneeppooppuulláárrnnee  kkrrookkyy..  
AA  kkrrookkyy  vv  nneezznnáámmoomm  tteerréénnee..  MMoožžnnoo,,  aallee  pprreeččoo  iiggnnoorruujjeemmee  ttoo,,  ččoo  ssaa  nnááss  
ddoottýýkkaa  bbyyttoossttnnee??  NNaapprrííkkllaadd  pprroobblléémmyy  nnaaššeejj  mmooddrreejj  ppllaannééttyy..  HHoovvoorríímmee  
ssííccee  oo  ssmmoogguu,,  ooddppaaddoocchh,,  nneeeekkoollooggiicckkoomm    ččii  eekkoollooggiicckkoomm  pprrííssttuuppee  kk  ssvvoojjmmuu  
ookkoolliiuu,,  oo  gglloobbáállnnoomm  ootteeppľľoovvaanníí,,  aallee......  
AAllee  nneessnnaažžíímmee  ssaa  zzaaččaaťť  nniieeččoo  rroobbiiťť,,  aabbyy  ssmmee  mmooddrrúú  ppllaannééttuu  ššeettrriillii..  
KKaažžddýý  nnaa  ssvvoojjoomm  aa  ppoo  ssvvoojjoomm..  MMoožžnnoo  jjee  nnaa  ččaassee  pprreehhooddnnoottiiťť  ggrroobbiiaannssttvvoo,,  
kkttoorréé  „„ddáávvaammee““  pprríírrooddee..  JJee  uurrččiittee  nnaaččaassee,,  vveeďď  nnaaššaa  ZZeemm  vvyyssiieellaa  vvaarroovvnnýý  
ssiiggnnááll  aa  vvoolláá  oo  ppoommoocc..  
PPooččúúvvaajjmmee  aa  bbuuďďmmee  vvnníímmaavvíí..  SSiiggnnááll  SS..OO..SS..  jjee  vvžžddyy  ttýýmm  ppoosslleeddnnýýmm..  BBýývvaa  
ppoosslleeddnnýýmm  vvoollaanníímm  oo  ppoommoocc..  
        VV  kkaažžddooddeennnnoomm  zzhhoonnee  nneemmáámmee  aakkoossii  ččaass  mmyysslliieeťť  nnaa  pprroobblléémmyy  ppllaannééttyy  
ZZeemm..  AAllee  pprriicchhááddzzaa  2222..  aapprrííll..  SSkkúússmmee  ttoo  aassppooňň  vv  tteennttoo  ddeeňň..  
VV  ttýýžžddnnii  oodd  2200..  ––  2266..  44..  22000099  pprriipprraavvuujjeemmee  mmnnoohhoo  zzaauujjíímmaavvýýcchh  aakkttiivvíítt,,   
oo  kkttoorrýýcchh  ssaa  ddoozzvviieettee  aa  bbuuddeettee  ssaa  mmôôccťť  ddoo  nniicchh  zzaappoojjiiťť..  NNoo  uuvvííttaammee  aajj  vvaaššee  
ttrriieeddnnee  aakkttiivviittyy  ss  vvaaššiimmii  uuččiitteeľľmmii,,  vvyycchhoovváávvaatteeľľmmii,,  kkttoorrýýmmii  pprriissppeejjeettee  
kk  úúpprraavvee  ookkoolliiaa  šškkoollyy,,  ttrriieedd,,  kk  zzmmeerraanniiuu  ssii  vveeddoommoossttii,,  aallee  aajj  kk  uuppeevvnneenniiuu  
kkoolleekkttíívvnnyycchh  vvzzťťaahhoovv  vv  ttrriieeddaacchh......  TToo  jjee  uužž  nnaa  vvaaššeejj  ffaannttáázziiii  ......  
  
        VVyyppooččuujjmmee  vvoollaanniiee  oo  ppoommoocc  pprree  mmooddrrúú  ppllaannééttuu  aassppooňň    ppooččaass  DDňňaa  ZZeemmee..   
SSvveettoovvééhhoo..  VVeeďď  ssaa  ssnnaažžíímmee  bbyyťť  ttaakkíí  ssvveettoovvíí......  
                                                                                                                                          
                                                                                                                            DDeettii  zz  kkrrúúžžkkuu  MMaallíí  pprríírrooddoovveeddccii  
                                                                                                                            aa  vveeddúúccaa  ZZKK  RReennááttaa  SSeeddlláárroovváá  

EKO okienko 
 
 

 
  

 
                                      Pripravili Malí prírodovedci 
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Zo školských správ 
 

 
 
Aj v tomto čísle vám prinášame krátky prehľad toho, čo sa udialo za 
ďalšie dva mesiace. 
 
Január: 
- Olympiáda v NJ – okresné kolo, 
- Olympiáda v AJ – okresné kolo, 
- Šaliansky Maťko – okresné kolo, 
- Matematická olympiáda, 
- zápis detí do 1. ročníka, 
- rodičovské združenie pre žiakov 9. ročníka, 
- zasadnutie Žiackeho parlamentu, 
- polročná klasifikácia, 
- športové súťaže – volejbal – okresné kolo, florbal. 
 
Február: 
- Geografická olympiáda – okresné kolo, 
- Dejepisná olympiáda – okresné kolo, 
- Šaliansky Maťko – krajské kolo, 
- Olympiáda v AJ – krajské kolo, 
- Olympiáda v NJ – krajské kolo, 
- „Čaj o 15-tej“, 
- zasadnutie Žiackeho parlamentu, 
- Valentínska pošta + besiedky, 
- rodičovské združenia, 
- športové súťaže – hádzaná – dievčatá, chlapci – okresné kolo, 
   viacboj všestrannosti, florbal. 
                                                                  Pripravila p. učiteľka 

 

Z redakčnej pošty  
 
Pozdravujeme našich stálych čitateľov, ale aj tých, ktorí si zakúpili 
predchádzajúce „valentínske“ číslo prvýkrát. 
Podľa vašich ohlasov vidíme, že aj 3. číslo vás zaujalo a veríme, že 
ste si spríjemnili chvíle aj čítaním či riešením rôznych úloh. 
Dúfame, že aj „veľkonočné“ vydanie vás osloví a zaujme. 
 
Všetkým prajeme príjemné a krásne veľkonočné sviatky! 
                                                                                    Redakčná rada 
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Riešenie úloh 
Zábavný kútik 
Uhádneš? 
Ponorku so zabudovanou dýchacou trubicou. 
Stretneme sa v rohu. 
Vyprážať v Afrike rezne na snehu. 
Lebo by dôchodcom dole kopcom vypadávala protéza. 
Pop. 
Pop music. 
Medzi dvójou a štýriou. 
Farebne. 
Lebo čert nikdy nespí. 
Lenivý poľovník. 
Nájdi názvy v nemčine: Glaeser, Teller, Gabel, Messer 
Hľadaj názvy stromov vo vetách: lipa, osika, buk, dub 
V ktorom štáte nájdeš tieto rieky? 
Tiber – a, Seina – b, Labe – a, Pád – b, Dneper – c 
Osemsmerovka: 
leopard, mrož, koza, kôň, tuleň, slon, ťava, opica, poník, zajac, lama, zebra, 
vlk, tiger, doga, hroch, lev 
Doplň chýbajúce číslo: 14 
Myslím si číslo...: 5 
Súčet troch po sebe idúcich čísel je 72. Ktoré sú to čísla?  23, 24, 25 
Kvíz 
1c, 2d, 3b, 4b, 5c 
Kútik pre najmenších 
Nájdi 2 rovnaké motýle: motýle č. 3 a 4 
Aké športy sa skrývajú na obrázku? 
futbal, tenis, hokej, golf, vzpieranie 
EKO  okienko 
Tajnička: SVETOVÝ  DEŇ  ZEME  
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