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...a už sa tešíme na letné 
prázdniny... 

 

 
Prázdniny sa blížia, čas oddychu už klope na 

dvere... 

 
  

Zamyslenie na úvod 
Milí čitatelia! 
Čas naozaj rýchlo letí... 
Aj keď sa to niektorým nezdá, my v redakčnej rade to vidíme 
najlepšie na tom, že toto je posledné číslo časopisu v tomto školskom 
roku. 
Onedlho sa rozídeme na dvojmesačný čas oddychu s výsledkom 
práce v rukách. 
No tých pár týždňov vám poslúži na to, aby ste ešte stihli opraviť to, 
čo sa dá, aby ste strávili chvíle na spoločných výletoch, čím možno 
ešte viac utvrdíte priateľské vzťahy v kolektíve. 
Potom sa rozídeme na prázdniny, aby sme si oddýchli a nazbierali 
sily do ďalšieho školského roka. Opäť náročného, ale i plného 
očakávania... 
Tým, ktorí 2. septembra vykročia inou cestou, prajem veľa úspechov 
v ich ďalšom štúdiu. 
A na záver prajem všetkým krásne, slnečné, ničím nerušené leto. 
Leto plné oddychu, pohody... 
Dovidenia v septembri! 
                                                                              p. uč. Kubríková 

 
 



Zábavný kútik 
Uhádneš? 
Keď sa rozbalí, je to hnedé, keď to spadne, je to bager. Čo je to? 
 Je to sivé a robí to veľký rámus. Čo je to? 
 
Aký je rozdiel medzi ihlou a lokomotívou? 
 Prečo má kohút zavreté oči, keď kikiríka? 
 
Aký je rozdiel medzi citrónom a topánkou? 
 Čo je maximálna vytrvalosť? 
 
Čo je maximálna hmla? 
 Je to vo fľaši a nedá sa to vytiahnuť. Čo je to? 

 
 

Na vrcholoch a pozdĺž strán trojuholníka treba umiestniť čísla 
od 1 do 9 tak, aby bol súčet čísel na každej strane 20. 

 
 

 
 
 

                                                                      Pripravili Janka a Ala 

Zábavný kútik 
Sudoku 
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Daj písmená do správneho poradia: 
HAODAJ  KAZIME 
ELK  BLKOJA 
NIALAM  PUTSAAK 
RKIPAPA  OZROHN 
TÓRICN  LAKOBORCI 
VRAMK  NABÁN 
 
 
 
                                                             Pripravili Janka a Ala 



                                      Zábavný kútik 
I: 2.8-{5+2.4}= 
N: {100+[3+6:2]+[18-7]}:13= 
L: {[0,9.5+8,6]-9,1+[5,3+2,7]}.0,5= 
Ś  : 0.1265+[4.15-14,5.4]= 
E: {22+[6+5].9}:11= 
D: [13.6-9.4-7.5]-6= 
T: 3+2.8-[3.4]+1= 
J: [2,3+0,2.1,9.0,7]+2,434-[0,5.2]= 
O: {230+[15.6-(8.11)+8.12]-223}= 
K: 7-[2.3]+[4.2+10]-1,6.5= 
V: [1+2+3+4+5+6+7+8+9]:5-2= 
A: [42:7+12.3+2.3]:4= 
 

1 5 7 3 1 11 9 3 12 

         

 
 

2 10 5 6 12 7 3 8 12 4 
          

 
 

6 11 8 5 
    

                                                                       Pripravili Janka a Ala 
 
 
 

 

Spýtali sme sa našich učiteľov 
Blíži sa koniec školského roka. Onedlho sa rozlúčite so svojou 
triedou, s ktorou ste strávili 5 rokov. Ktorý moment je pre Vás 
nezabudnuteľný? 
Čím viac sa blíži čas rozlúčky s mojimi deviatakmi, tým častejšie si 
spomínam na deň, keď som sa postavila pred dvere školy s tabuľkou 
v rukách s nápisom 5.A . Tých spoločných 5 rokov prešlo neskutočne 
rýchlo, bolo všetkého – radosti i starosti. Keď príde deň lúčenia, 
určite mi bude smutno /určite si aj poplačem/. 
Budem rada, keď sa občas zastavia povedať, ako sa majú. 
                                                                                    p. uč. Hupková 
Najlepšie si spomínam na chvíle strávené s triedou na rôznych 
akciách ako boli školské výlety, lyžiarsky kurz. Veľmi dobre si 
spomínam na kladnú interakciu učiteľ – žiak na hodinách anglického 
jazyka, kde žiaci boli úžasne svedomití a prejavovali veľmi veľký 
záujem o učenie.                                                          p. uč. Mokrá  
 

            
 
Tešíte sa na prázdniny? Kam sa chystáte toto leto? 
Tak ako žiaci i ja sa teším na prázdniny, kedy si oddýchnem od 
pracovných povinností, zrelaxujem. Naberiem nové sily na ďalší 
školský rok. Zatiaľ nemám žiadne konkrétne plány, kam pôjdem. 
Uvidíme...                                                                  p. uč. Hupková 
Áno, na prázdniny sa veľmi teším. Toto  leto sa chystám na 
dovolenku a chcem si oddýchnuť.                            p. uč. Mokrá 
 

                    
  
 
 

                                Za rozhovor ďakujú Annamária a Veronika 



Poznáme ich? 
 
V predchádzajúcom čísle bola znovu uverejnená fotografia                
p. učiteľky, s ktorou ste mali problém, pretože nikto neuhádol, že to 
bola p. uč. Mokrá.  
Vidíme, že to naozaj nemáte jednoduché. Preto skúste znovu. 
Prinášame ďalšiu fotku.  
Správnu odpoveď napíšte na lístok so svojím menom a triedou 
a odovzdajte redakčnej rade.  
Treba sa zapájať a skúšať. Možno to vyjde tentokrát. 
Kto je to teraz??? 
                                                  Pripravili Dominika a Miriam      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Môj domáci miláčik 
Mačiatko 
Mačka patrí medzi domáce zvieratá. Moje mačiatko sa volá Cia. 
Chováme ju odmalička. 
Všetci ju máme veľmi radi. 
Má svoje dve misky. Do jednej jej dávame vodu, do druhej potravu. 
Kupujeme jej mäsko v konzervách a granule. 
Telo jej pokrýva krásna lesklá srsť. Je čiernej farby, len bruško, labky 
a šálik má bielej farby. Hlavu jej zdobia dve malé ušká. Oči sú 
zelené. V okolí nošteka má dlhé čierne fúziky. Na nohách má ostré 
pazúriky, ktoré využíva najmä pri lezení po stromoch. Stavbu tela 
ukončuje dlhý čierny chvost.  
Je hravá, milá, prítulná. Sme radi, že ju máme. 
                                                                                       Carmen, 5.C 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Trochu smiechu pre zábavu 
 

Inštruktor v autoškole sa pýta blondínky: 
„ Viete popísať činnosť motora?“ 
„ Áno, ale vlastnými slovami: Brrrrmmmmmm, brrrrrrrrmmmmm...“ 
 
Na sídlisku stretne teta malého chlapca a pýta sa ho: 
„ Chlapče, počula som, že máš novú sestričku. Ako sa volá?“ 
Chlapček jej odpovedá:  
„ Neviem, ale keď som ja Martin a brat je Mikuláš, tak ona bude asi 
Žilina.“ 
 
„Čo tu robíš?“ pýta sa kamarát kamaráta v Benátkach. 
„ Som na svadobnej ceste.“ 
„ A kde máš ženu?“ 
„ Tá už v Benátkach bola...“ 
 
Na moste stoja traja, ktorí chcú skočiť.  
Prvý spieva: „Poďme spolu lietať!“ 
Druhý spieva: „Pozri, ja už letím!“ 
Tretí spieva: „Keď sú dvaja šťastní, nechýba im tretí.“ 
Otočí sa a odíde preč. 
 
Blondínka a brunetka hrajú futbal.  
Brunetka dá gól a kričí: „Jedna nula!“ 
O päť minút dá gól blondínka a kričí:  
„Dve nuly!“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                
Pripravili Dominika a Natálka 

Zažili sme... 
To bol super deň! 
V piatok 29. apríla sme mali výborný záver týždňa. Všetci piataci 
sme sa vybrali na zaujímavú exkurziu. Nemuseli sme ani ďaleko 
cestovať... Naša cesta viedla do neďalekej dediny. Ak máte na mysli 
Bojnú, uhádli ste. 
Tam sme navštívili múzeum, kde nás milá pani oboznámila 
s históriou z obdobia Veľkej Moravy. Mnohí z nás veru ani nevedeli, 
že tu neďaleko boli objavené náleziská z tohto obdobia. Mali sme 
možnosť vyfotografovať si niektoré cenné veci, ktoré tam  
vystavovali. Napríklad hrivny, ktorých sa tu našlo veľmi veľa 
a slúžili ako platidlo, zaujímavé poľnohospodárske náčinie, ktoré 
ľudia kedysi používali. 
Potom nás autobus odviezol na Ranč pod Babicou. Tam sme sa cítili 
ako v ZOO. A potom sme sa mohli dosýta vyšantiť. 
Ani sa nám veľmi nechcelo ísť späť. 
Takže naozaj to bol super deň! Takých by mohlo byť počas 
školského roka aj viac... 
                                                                                    Žiaci 5. ročníka 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zaujímavosti od A po Z 
Viete, ako sa slávi Deň matiek v iných štátoch? 
V Anglicku deti s otcom nechajú mamu dlhšie spať a pripravia jej 
raňajky, špeciálny obed alebo zoberú mamu do jej obľúbenej 
reštaurácie. 
Vo Fínsku sú tradičným darčekom kvety a mamičke sú raňajky 
podávané priamo do postele. 
V Škótsku sú obchody plné darčekov, dávajú sa pohľadnice 
s predtlačou, na ktoré dopisujú želania. Neposielajú sa, dávajú sa 
priamo do rúk, aby tak znásobili dôležitosť mamy. 

 
 

Viete, ako sa tento deň povie v iných jazykoch? 
anglicky   Mothering Sunday 
fínsky    äitienpäivä 
čínsky    mu gin ji 
nemecky   Muttertag 
japonsky   Haha no hi 
poľsky    Dzien Matki 
španielsky   Da de la madre 
švédsky   Mors dag 
francúzsky   fte des mres 
      
                                                                       Pripravila Natália 

                             

Zaujímavosti od A po Z 
Zrkadlo... 
Čo o ňom viete? 
Viete, že...?  
 
Človek bol odjakživa fascinovaný svojím obrazom? 
Preto vymyslel zrkadlo. Najprv to bol len odraz na vodnej hladine, 
ktorému ľudia pripisovali nadprirodzené vlastnosti. Neskôr sa 
objavila doska zo striebra, po čase to bola sklená tabuľa s hliníkovým 
povrchom. Takýmto zrkadlám zo 16. storočia  sa hovorilo benátske – 
to sú vlastne zrkadlá dnešného typu. 
 
Povera o nešťastí po rozbití zrkadla sa traduje z generácie na 
generáciu? 
Povera vznikla ešte za čias, keď zrkadlá neexistovali. Predkovia 
pozerali na svoj obraz na vodnej hladine – snažili sa tak nazrieť do 
vlastnej budúcnosti. Ak tam uvideli zvlnený obraz – „rozbitý“ na 
časti, bol to príznak niečoho zlého. 
 
Poznáte príbeh o dievčatku, ktoré pomôže zachrániť ríšu rozprávok 
pred vládou zrkadlových prízrakov? 
Ruská rozprávka Kráľovstvo krivých zrkadiel hovorí o Ole, na ktorú 
prehovorí veľké zrkadlo. To je zároveň bránou do rozprávkovej ríše. 
Oľa vojde dnu a stretne sa so svojím zrkadlovým obrazom – Aľou. 
Na dievčatá čakajú dobrodružstvá a záchrana veľkej ríše. 
 

                
 
 
 

                                                                                   Pripravila Mirka 



Vlastná tvorba 
V Týždni hlasného čítania sme sa opäť zapojili do rôznych aktivít. 
Prečítali sme si ukážku z knihy Hľadám lepšiu mamu od Gabriely 
Futovej. Pozorne sme museli sledovať text, zapisovať si kľúčové 
slová a na základe toho sme vytvorili komiksy. 
Tu sú niektoré z nich. 

 
 
 
 
 
 
                                                   Klaudika, 5.C 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
Vanesska, 5.C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Danka, 5.C 

                                               Vlastná tvorba 
 
 

O psíkovi 
Psík Ťapko býval v dome a veril na duchov. Bál sa ich. Poznal aj 
mačičku Lízu. Myslel si, že ona ho straší. Veľmi sa na ňu hneval, ale 
ona o ničom nevedela. Netušila, že sa psík na ňu hnevá, lebo sa s ňou 
hráva a sú to najlepší kamaráti. Mačička si myslela, že sa majú radi, 
ale psík to len predstieral. Líza to ale zistila a povedala mu, že ona to 
nebola. Psíka Ťapka to mrzelo a ospravedlnil sa jej. 

                      
 
O búde a kamarátoch 
Mačička Líza bývala v búde. V tej búde bolo veľmi krásne. Mala ju 
veľmi rada. Mačička Líza mala svojho najlepšieho kamaráta Ťapka. 
Mala aj iných kamarátov – Nera a Mura. Radi spolu chodili do školy, 
spolu sa aj hrávali. Boli z nich tí najlepší kamaráti na celom svete. 
Ale Ťapko, Nero a Muro nemali kde bývať, tak sa mačička Líza 
rozhodla, že im postaví príbytky. Kamaráti s tým súhlasili, a tak sa 
spoločne pustili do roboty. 
                                                                                             Lilka, 3.C 
 

                             
 

                            
 



Vlastná tvorba 
Člen klubu Malí prírodovedci Tomáš Urban z 2.A , v ktorom pracuje 
pod vedením vedúcej Mgr. Renáty Sedlárovej, reprezentoval klub 
a našu školu v literárnej súťaži Stromu života. Do súťaže sa zapojili 
deti z klubov celého Slovenska a Tomáš získal pekné 1. miesto 
v kategórii mladších žiakov. 
Gratulujeme! 
 
Smutný mach Samo 
 
V jedno letné ráno, 
povzdychol si mach Samo, 
že už má všetkého dosť, 
že sa v špinavom lese cíti len ako hosť. 
 
Nemá svoj čistý domov, 
pomaly je jeho les bez stromov. 
Voda v potoku je špinavá, 
ľudia tu kričia, hučia od rána. 
 
Správať sa v lese nevedia, 
všetkému len tu škodia.  
Doma nech si ľudia špinu robia, 
hádžu smeti a tým svoj dom zdobia. 
 
Keby tak mohol mach Samo, 
zajtra, v letné ráno, 
z lesa ľudí vyhodiť 
a les zdravým urobiť. 
 

Spýtali sme sa našich žiakov 
Naši deviataci a niektorí ôsmaci onedlho ukončia s nami školský rok, 
ale ich kroky  v septembri budú viesť do škôl, ktoré si vybrali a na 
ktoré sa dostali. Preto sme im položili tieto otázky: 
Na čo budeš rád / rada spomínať, keď odídeš z tejto školy? 
Určite na všetky p. učiteľky, na všetky nezabudnuteľné zážitky, na 
zvolávanie Žiackeho parlamentu, na moderovanie programov, na 
skvelé lyžiarske výcviky, na úplne prvý školský deň, na prvé písanie, 
počítanie. Nesmiem zabudnúť ani na pani upratovačku Martu a pani 
bufetárku, ktorá nás zásobovala desiatou.                          Oliver, 9.A 
Na zábavu v triede a na spolužiakov.                                 Tomáš, 8.B 
Radi budeme spomínať na p. uč. Gajdošovú, na 7. ročník, na zážitky, 
ktoré sme získali z výletov napr. v Paríži, v Londýne, ďalej na 
najlepšiu p. učiteľku Mokrú. S radosťou budeme spomínať na 
školský bufet a p. bufetárku, na upratovačku pani Martu, ktorá je pre 
nás nezabudnuteľná.                                                             žiaci 9.B 
 
Na čo najradšej zabudneš, keď v júni odídeš? 
Určite na subtesty, písomky z literatúry a na neohlásené písomky. 
                                                                                            žiaci 9.B 
Na vetu: „Zostanú len prázdne lavice!“                             Tomáš, 8.B 
Na neohlásené písomky a diktáty.                                     Oliver, 9.A 
 
Čo sa ti zdá najlákavejšie na strednej škole, na ktorú v septembri 
nastúpiš? 
Ja som veľmi zvedavý na nové prostredie.                        Tomáš, 8.B 
Noví priatelia, učitelia. Teším sa, že sa konečne budem venovať viac 
tomu, čo ma baví, čo chcem aj ďalej študovať a pokračovať v tom aj 
v živote.                                                                            Oliver, 9.A 
Najviac sa tešíme na nový kolektív, priateľstvá, na nových učiteľov 
a nové predmety.                                                               žiaci 9.B 
 

                                                                        
 
 

                                                                           Pripravili Mirka a Janka 
 



Kútik pre najmenších 
Vyfarbi si obrázky 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                   Pripravila Lenka 

Kútik pre najmenších 

 
                                                                                   Pripravila Ala 
 
 
 



Zo života školy 
Deň matiek 
Už tradične patrí druhá májová nedeľa našim matkám, mamičkám, 
maminám... 
Aj naši prváčikovia si pre svoje maminy pripravili pekný kultúrny 
program plný vinšov, piesní, básní. 
 

                  
 
Beseda so spisovateľkami 
4. apríla k nám zavítala spisovateľka Zdenka Laciková, aby našim 
žiakom predstavila svoje knihy, porozprávala o svojej literárnej 
tvorbe a odpovedala na zvedavé otázky čitateľov. 
O dva dni neskôr navštívila našu čitáreň Ružena Smatanová, ktorá 
tiež predstavila svoju literárnu tvorbu a podiskutovala o nej s našimi 
žiakmi. 

                         
 
Škola v prírode 
Žiaci 2.C a 3.B boli v apríli v škole v prírode v Tatranskej Lomnici. 
„Tradičnú školu“ vymenili za tú v „prírode“, navštívili pekné 
a zaujímavé miesta v Tatrách. 
 

                  
 
 
 

Zo života školy 
Deň narcisov 
14. apríla sa konala finančná zbierka na podporu Ligy proti rakovine. 
Tento rok sme prispeli sumou 94,28€.  
 

                                     
 
Tehlička pre Afriku 
Opäť sme sa zapojili aj do tejto zbierky a spoločne sme prispeli na 
podporu výstavby studní v Afrike sumou 78,88€.  
 

       
 
Návšteva Prahy 
Naši ôsmaci a deviataci navštívili v máji v rámci exkurzie hlavné 
mesto ČR Prahu. Prešli si významné kultúrne pamiatky, múzeá, 
námestia a po dvoch krásnych dňoch sa opäť vrátili do školských 
lavíc. 
 

                     
 
Piataci v Nitre 
Žiaci 5. ročníka mali možnosť kultúrneho vyžitia v DAB v Nitre. 
Navštívili divadelné predstavenie Mátohy, Nitriansku katedrálu 
a románsky kostolík v Dražovciach.  
                                                               Pripravili Rebeca a Veronika 



Blahoželáme k úspechom 
Vesmír očami detí- OK 
1. miesto   Barbora Bobulová, 1.B 
Viacboj všestrannosti 
1. miesto   Adam Závadský, 6.A 
1. miesto   Maximilián Mizerák, 8.C 
2. miesto   David Kapusta, 1.B 
2. miesto   Barbora Chochulová, 9.A 
3. miesto   Agáta Mongelová, 3.A 
3. miesto   Zuzana Záňová, 7.B 
Softtenis - majstrovstvá okresu 
3. miesto   Kevin Kurtin, 5.B, Martin Suja, 4.B 
Hviezdoslav Kubín – obvodové kolo 
2. miesto   Adriana Jančeková, 6.A 
2. miesto   Sabína Milatová, 4.B 
Európa v škole 
ocenená písomná práca- Barbara Vašková, 9.B 
Olympiáda v NJ -   obvodové kolo 
1. miesto    Maximilián Mizerák, 8.C 
Olympiáda v AJ- obvodové kolo 
3. miesto    Ľubomír Bereš, 9.B 
Bedminton- majstrovstvá okresu 
2. miesto    Petra Grznárová, 7.B 
3. miesto    Dominika Sujová, 7.B 
„Jazykový kvet“- prednes poézie v cudzom jazyku 
1. miesto   Michal Valach, 1.B 
1. miesto   Natália Mikudová, 8.B 
2. miesto   Emma Richterová, 1.B 
Geografická olympiáda- obvodové kolo 
2. miesto   Emil Majtán, 5.B 
2. miesto   Peter Božik, 7.B 
Slávik Slovenska - obvodové kolo 
3. miesto   Zuzana Bajcárová, 8.A 
„Deti v doprave“- výtvarná časť 
1. miesto   Liliana Čepčeková, 5.B 
„Svätoplukovo kráľovstvo ožíva“- celoslovenská literárna súťaž 
2. miesto   Martin Čech, 4.B /poézia/ 
3. miesto   Samuel Kubaliak, 4.B /próza/ 
Futbal žiačok- obvodové kolo -  2. miesto 
                                                                                         Pripravil Milan 

Medzi nami dievčatami... 
Máš pevné nervy? 
Sú ľudia, ktorí si vždy dokážu zachovať chladnú hlavu. Iní vyvádzajú 
kvôli maličkosti. Ku ktorému typu patríš ty? 
 
1. Dozvieš sa, že tvoj chlapec sa bozkával s inou. Ako zareaguješ? 
a/ Som hrozne nešťastná a neviem, čo robiť. /0/ 
b/ Za zradu mu to vrátim dvojnásobne. /6/ 
c/ Je mi to ľúto, asi sa začnem pozerať po niekom inom. /3/ 
 
2. Vaša trieda píše písomku z matiky. Zostáva už len pár minút do konca 
hodiny a tebe chýba jeden príklad. Čo urobíš? 
a/ Skúsim od spolužiakov opísať aspoň výsledok. /3/ 
b/ Pustím sa do toho, aj keď to možno nestihnem dokončiť. /6/ 
c/ Budem tak dlho presviedčať  učiteľa, pokiaľ nám nedá ďalších 5 minút.. /0/ 
 
3. Máš rande. Ako sa naň pripravíš? 
a/ Premýšľam, o čom by sme sa mohli rozprávať. /3/ 
b/ Urobím všetko pre to, aby som vyzerala čo najlepšie. /6/ 
c/ Som taká nervózna, že nedokážem nič robiť. /0/ 
 
4. Podarilo sa ti zohnať lístky na koncert obľúbenej skupiny. Rodičia ťa 
nechcú pustiť, čo spravíš? 
a/ Hrozne sa hnevám a na koncert pôjdem, aj keď bude zle. /6/ 
b/ Prehovorím ich, aby išli so mnou. /3/ 
c/ Nepôjdem a to nešťastie musím vyplakať. /0/ 
 
5. Keď máš nervy, tak... 
a/ ...to na tebe nikto nevidí. /6/ 
b/ ...sa zase rýchlo spamätáš. /3/ 
c/ ...nedokážeš jasne uvažovať. /0/ 
 
6. Si s deckami na plavárni. Niekto navrhne skúšku odvahy- skočiť 
z trojmetrového mostíka. Urobíš to? 
a/ Keď budem vo forme, skočím, ale so zatvorenými očami. /3/ 
b/ To pre mňa vôbec nie je problém, kľudne skočím. /6/ 
c/ Z tejto výšky neskočím ani za nič. /0/ 
          
 
 
 Pripravila Mirka 



EKO okienko 
Milí čitatelia, kamaráti! 
Príroda je zázračná čarodejnica. Každý deň nám ponúka mnoho zázrakov, 
krás, ale aj prekvapení v podobe zmien počasia... A čím nás prekvapí 
príroda v mesiacoch máj a jún? 
 
Máj v prírode 
- kvitne vstavač obyčajný, konvalinky, začína i agát -  privandrovalec  
- svätý Florián, úrodu nám chráň 
- akébia nasadzuje svoje voňavé vínovočervené kvietky 
- kuny rodia maličké kuny 
- vynášame muškáty (len aby ešte nezmrzli, pozor: Pankrác, Servác, 
Bonifác). Na ľadových svätých mráz všetky kvety spáli. 
- kvitne orgován a všade sa šíri jeho vôňa, dozrievajú prvé čerešne  
                                                                  
3.5. Deň Slnka 
9.5. Rámcový dohovor OSN o zmene klímy (New York 1996) 
15.5. Medzinárodný deň rodín 
22.5. Medzinárodný deň biodiverzity, dohovor (Rio de Janeiro) 
24.5. Európsky deň parkov 
31.5. Deň otvárania studničiek  
„Počúvajme našej matky Zeme hlas, ona potrebuje nás!“ 
 
Jún v prírode  
- rojenie mravcov, žubrienky ropuchy bradavičnatej sa menia na žaby 
- slepúch rodí mladé  
- kvitne agát  
- zbierame kvet bazy čiernej, kvet lipy malolistej, mäty priepornej, vňať 
prasličky roľnej, púpavy lekárskej, kvet rumančeka pravého... 
5.6. Svetový deň životného prostredia 
23.6. Bonnský dohovor o ochrane sťahovavých druhov  voľne žijúcich 
živočíchov (Bonn 1979) 
 
24.6. Deň kvetov 
PS: Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do enviromentálnych aktivít 
v Týždni pre ZEM.  
Tešíme sa na prázdniny a nemali by sme zabudnúť, že príroda sa nevie 
brániť, a preto by sme ju mali chrániť! Spávať sa čo najlepšie, nezabúdať na 
slušnosť a zdravú myseľ. 

 

EKO okienko 
Vyhodnotenie: 
súťaže  „Malé vodné kvízovanie“: 
Odmeny dostanú  úspešní  riešitelia: Sandra Pavlíčková a Peter Belohorský zo 
6.A .                                     

 
Strom života vyhlásil v marci 2011 pre svojich členov celoslovenskú výtvarnú a literárnu 
súťaž Moja voľba.  Náš klub Malí prírodovedci reprezentovali naši členovia Tomáš Urban 
2.A a Adriana Cabajová 2.A.  Boli úspešní, Tomáš Urban  získal 1. miesto básňou  „Mach 
Samo“ a  Adriana Cabajová 3. miesto básňou  
„ Môj sen, moja voľba“. 
                                                                              
                                                                                              Gratulujeme! 
 

                                                                      

                                                                                              Malí prírodovedci    

                                                                                              a Mgr. Renáta Sedlárová 

 

                                                                           

                              Práca ŠKD 

 
                                      V školskom klube detí  pripravujeme:  

 

 
 
Máj : 
 
Slávik ŠKD  - súťaž                                                                                           
 
Svetový deň  - Pohybom ku zdraviu  (10.5.)  -  športové aktivity    
 
                                                                     
 
 
 
 
Jún : 
 
MDD - zábavno-súťažné popoludnie 
 
                                                                                             vych. Renáta Sedlárová 

 



Zo školských správ 

 
Opäť vám prinášame stručný prehľad udalostí za ďalšie mesiace, za 
apríl a máj. 
Aj tieto mesiace boli bohaté na rôzne udalosti, veď posúďte sami. 
Apríl:  
- beseda so spisovateľkami Z. Lacikovou a R. Smatanovou, 
- zasadnutie Žiackeho parlamentu, 
- hodnotiaca pedagogická rada, 
- TOP TALENT, 
- týždeň s Envirkom, 
- Biologická olympiáda – OK, 
- Slávik Slovenska – ŠK, 
- zasadnutie RR a triedne schôdzky, 
- Deň narcisov – relácia + zbierka, 
- exkurzia Gabčíkovo – 8. a 9. ročník, 
- jarné zvyky a solčianska svadba – 1. stupeň, 
- žiacka šachová liga, 
- ŠvP – Tatranská Lomnica – 2. a 3. ročník, 
- súťaž v tvorbe prezentácií – 8. a 9. ročník. 
 
Máj: 
- zasadnutie ŽP, 
- Komparo – 6., 8. ročník, 
- Slávik Slovenska – OK, 
- „Tehlička pre Afriku“ – relácia + zbierka, 
- Deň matiek – 1. ročník, 
- Noc s hvezdárom – 4. ročník, 
- Na bicykli bezpečne – dopravná súťaž – 4. ročník, 
- Deň mlieka, 
- exkurzie – 5. roč. – Nitra, 6. roč. – Vráble, 8., 9. roč. – Praha, 
- ŠvP – 4. ročník, 
- Maratón v čítaní, 
- Kuchár bez  čapice – súťaž. 
                                                             

                                                 Pripravila p. uč. Kubríková 
 

Z redakčnej pošty 
A je to tu... 
Posledné číslo časopisu je dôkazom toho, že prázdniny sa 
nezadržateľne blížia. Čaká nás síce čas výletov, ale aj čas 
koncoročných písomiek a snaha opraviť si to, čo sme doteraz nestihli.  
Prajeme všetkým príjemné, bezstarostné, slnkom zaliate letné dni, 
plné oddychu a pohody, aby sme sa opäť spoločne stretli v septembri.  
Určite budeme pokračovať vo vydávaní časopisu a tešíme sa aj na 
spoluprácu s vami. 
Takže krásne prázdniny!!! 
                                                                                    Redakčná rada 

 

 
 



Riešenie úloh 
Zábavný kútik 
Uhádneš? 
Kinderko. 
Slon skáče cez švihadlo. 
Žiadny, ani jedno sa nedá natrieť na chlieb. 
Chce ukázať sliepkam, že to vie naspamäť. 
Skúste si dať topánku do čaju. 
Čakáš, kým na teba žmurkne volské oko.  
Keď sedí policajt na semafore a vykrikuje farby. 
Vofľašník nevytiahnuteľný. 
Na vrcholoch a pozdĺž strán trojuholníka treba umiestniť čísla 1-9 tak, aby bol 
súčet čísel na každej strane 20. 

 
Daj písmená do správneho poradia 
Jahoda, kel, malina, paprika, citrón, mrkva, zemiak, jablko, kapusta, hrozno, 
brokolica, banán 
Vypočítaj príklady a dozvieš sa tajný odkaz 
Dovidenia škola, vitaj leto 
Medzi nami dievčatami 
0-17 bodov: Patríš k ľuďom, ktorých vyvedie z miery maličkosť. Pred neznámym 
dobrodružstvom cúvaš a nepríjemným večerom sa vyhýbaš. Keď sa objaví problém, 
prestaneš si veriť a spanikáriš. Trénuj svoje sebavedomie. 
18-26 bodov: Tréma a nervozita ti nie sú cudzie, ale ak naozaj o niečo ide, máš 
nervy zo železa. Vieš, že stiahnuté hrdlo a roztrasené ruky patria k veci. Si dosť 
silná na to, aby si sa slepo nevrhla do dobrodružstva alebo nechala sa 
manipulovať. Tvoje heslo: Vyhnúť sa zbytočnému riziku! 
27-36bodov: Aj keď je všetko okolo hore nohami, dokážeš so zachovať chladnú 
hlavu. Je jedno, či máš pred sebou preteky, dôležitý referát alebo rande. Napätie 
a dobrodružstvo miluješ. Keďže ale nepoznáš zábrany, vrháš sa občas do rizika, 
ktoré môže byť nad tvoje sily. Treba vedieť zaradiť spiatočku! 
Tipni si na majstra – nikto z tipujúcich neuhádol, že MS 2011 vyhrajú Fíni. 

 
 


