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28. marec – Deň učiteľov 
 

 
 

 
...k vášmu sviatku prajeme všetko najlepšie... 

 

Zamyslenie na úvod 
Vážené kolegyne, kolegovia, 
 
28. marec je jedným z jarných dní, ale je to predovšetkým deň, kedy sa viac 
ako inokedy zamýšľame nad vlastnou prácou. Výsledky našej práce 
prehodnocujeme počas školského roka viackrát, ale viem, že práve v takýto 
slávnostný deň potešia úprimné slová vďaky a uznania viac ako inokedy.  
Dnešná hektická doba nie je naklonená snom, naše školstvo prechádza 
ťažkým obdobím premien i hľadania novej koncepcie práce, didaktických 
a výchovných postupov. 
Prirodzene však túžime prekonávať sami seba, obohacovať sa myšlienkami, 
napĺňať sa ľudskosťou, mravnosťou, súladom rozvahy a odvahy, ale aj 
pravým zmyslom z každej práce. U každého z nás sú značné rezervy, aj tie 
je nevyhnutné využiť, a tak prispieť k celkovému zdokonaľovaniu 
výchovno-vzdelávacej práce. 
Duša mladého človeka je ako notová osnova, melódiu ktorej píše sám 
pedagóg. Taký je jeho údel. Sám si ho zvolil, veriac, že aj on bude patriť 
medzi tých, o ktorých J. A. Komenský povedal, že „vyučovanie je prácou 
pováh vznešených“. 
Istý človek nevedel čítať ani písať. Často sledoval ľudí s okuliarmi ako 
čítajú knihy. Pomyslel si: „Keď budem mať okuliare, budem vedieť čítať.“ 
Pobral sa preto do mesta k optikovi a požiadal ho o okuliare na čítanie. 
Obchodník mu dal rôzne okuliare a knihu. Človek všetky vyskúšal 
a povedal: „Tvoje okuliare sú mi nanič!“ „Možno, že nevieš čítať,“ 
namietol obchodník. „Neviem, preto si chcem kúpiť okuliare.“  
Obchodník sa ledva zdržal smiechu: „Okuliare nikoho nenaučia čítať ani 
písať, pomôžu, aby si lepšie videl.“ 
Naozaj, je to tak, že všetko okolo nám môže iba pomôcť pri spoznávaní 
tohto sveta, ale najprv sme na rade my sami – čo a ako sa naučíme. 
                                                                          p. zást. Mgr. Erika Muchová 
 

 



Zábavný kútik 

 
Uhádneš? 
 
Z čoho má vyrobený nábytok upír Drakula? 

Ktoré puzzle majú najviac dielikov? 
Aký je rozdiel medzi bláznom a šampónom na vlasy? 

Vieš, čo vznikne skrížením ježka a žirafy? 
Čo je čierne, biele, čierne, biele, čierne, biele...? 

Čo je  maximálna osamelosť? 
Má to diery a dokáže to nosiť vodu. Čo je to? 

Viete, za čo sa auto urazí? 
 

Do voľných krúžkov na obrázku dopíšte čísla  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9 tak, aby súčet na každej strane trojuholníka bol rovnaký. 

 
       

                                                      
 

                                                                               Pripravili Janka a Ala

Zábavný kútik 
Tajnička 
      

      

    

      

      

    

     

      

     

 
V tajničke sa ukrýva názov obľúbenej a zdravej zeleniny, bohatej na 
vitamíny B,C. Doplňte a zistíte, ktorá to je. 
   1.  Ovocie žltej farby 
   2. Krstné meno speváka Mullera 
   3. Nos, ústa, uši a ........ 
   4. Hmyz, ktorý nás štípe 
   5. Mužské meno 
   6. Plavidlo 
   7. Vec na šitie 
   8. Zelenina 
   9. Pozdrav 
 
 
„Mami, vieš koľko pasty je v jednej tube?“ 
„Nie, neviem.“ 
„Ja to viem, od gauča až k televízoru.“ 

                                                                             Pripravila Ala



Zábavný kútik 
Tipnite si na majstra!!! 
 
Ako už väčšina z vás vie, MS v ľadovom hokeji 2011 sa budú konať 
na Slovensku 29. apríla-15. mája, a to  v mestách Bratislava a Košice. 
Redakčná rada preto vyhlasuje súťaž: 
Tipnite si, kto sa tentokrát stane majstrom.  
Výherca bude odmenený po skončení šampionátu.  
Na tieto majstrovstvá sa kvalifikovali: Slovensko, Slovinsko, Rusko, 
Nemecko, Švajčiarsko, Francúzsko, Bielorusko, USA, Kanada, 
Rakúsko, Nórsko, Švédsko, Fínsko, Dánsko, Česko, Lotyšsko. 
K vášmu favoritovi nezabudnite dopísať svoje  meno, priezvisko, 
triedu a odpoveď odovzdať niektorému z členov redakčnej rady. 
Veľa šťastia vám prajú redakčná rada a vlk Gooly!!! 

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

Spýtali sme sa našich učiteľov 
Spomeniete si na svojho obľúbeného učiteľa? Čo Vás učil a prečo Vám 
tak utkvel v pamäti? 
Áno, veľmi dobre si spomínam na svoju prvú pani učiteľku Máriu 
Staníčkovú, ktorá bola láskavá, prísna a s ktorou som sa neskôr stretla 
v škole ako so svojou kolegyňou. Žiaľ, už nie je medzi nami. Teraz moja 
žiačka je mojou kolegyňou. Taký je život.                                  p. uč. Lichá 
Áno. Bola to moja triedna p. učiteľka v základnej škole. Bola náročná na 
naše vedomosti aj na naše správanie. Aj sme si pošomrali, ale už na strednej 
škole som si uvedomila, že to bolo správne. Učila nás dejepis. Preto som asi 
aj ja išla študovať dejepis.                                                   p. uč. Turečeková 
Áno, spomínam si na veľa mojich dobrých učiteľov. Jeden z nich bol však 
môj najlepší. Volal sa Jozef Kadlec a učil ma v šk. roku 1958/59 v obecnej 
škole v 5. ročníku. Prišiel na školu mladý učiteľ, učiteľ, ktorý žil pre nás 
žiakov, venoval nám všetok svoj voľný čas, jeho hodiny boli zaujímavé, 
veľa sme sa naučili. Dokázal nás aktivizovať v rôznych prírodovedných, 
umeleckých a športových súťažiach. Podnecoval nás k tvorivosti, on mal 
najväčšiu zásluhu na raste môjho sebavedomia, ktoré bolo potrebné 
v mojom ďalšom profesionálnom i súkromnom živote. Za to mu ďakujem. 
                                                                                               p. uč. Smolinský 
Keby ste neboli učiteľkou /učiteľom, kde by sme sa s Vami „mohli 
stretnúť“, čím by ste boli? 
Vždy som chcela byť učiteľkou, už od detských čias. Ak by som neučila 
deti, možno by som pracovala s nimi, prípadne s dospelými ako 
psychologička. Snažím sa vnímať žiaka nielen ako objekt, ktorého mám 
niečo naučiť, ale ako osobnosť, ktorá má svoje problémy aj radosti.   
                                                                                                      p. uč. Lichá                    
Asi by som bola úradníčkou alebo sekretárkou a písala by som správy, 
vypĺňala rôzne formuláre pre nejakého riaditeľa závodu alebo firmy.    
                                                                                            p. uč. Turečeková 
V detstve som žil na dedine, ktorá susedila s veľkou železničnou stanicou 
Kúty. Veľmi veľa času som trávil na tejto stanici. Mal som záujem 
pracovať na železnici. Aj moja prvá prihláška smerovala na Strednú 
priemyselnú školu dopravnú do Trnavy. Na školu ma pre nedostatok miesta 
na internáte nezobrali. Pravdepodobne by ste ma mohli stretnúť na 
železničnej stanici vo funkcii výpravcu alebo náčelníka stanice. 
                                                                                             p. uč. Smolinský                     

                                      Za rozhovor ďakujú Annamária a Veronika



Poznáme ich? 
 
V predchádzajúcom čísle časopisu bola fotka p. zást. Šubovej. 
Dostali sme od vás tri správne odpovede. Malá odmena patrí 
Rastislavovi Fáberovi z 8.B . 
Keďže ešte stále sme „nevyčerpali všetkých vyučujúcich“, 
pokračujeme ďalej.  
Tu je ďalšia fotka p. učiteľky z detstva. Kto je na nej? 
Veríme, že opäť dostaneme nejaké správne odpovede. Tak neváhaj, k 
správnej odpovedi  pripíš aj svoje meno, priezvisko,  triedu 
a odovzdaj niekomu z redakčnej rady. Čaká ťa malá odmena. 
Tak hádajte... 
 

 
 

 
  

                                                          Pripravili Diminika a Miriam

Môj domáci miláčik 
Johny 
Môj pes sa volá Johny a je to Yorkshirský teriér. Tento rok bude mať 
5 rokov, nie je to už síce šteňa, ale je veľmi hravý. Niekedy prespí aj 
niekoľko hodín. Najradšej je, keď ho niekto škrabká alebo keď sa 
s ním hrám. Je veľmi rozmaznaný, aj preto sa veľmi ťažko niečo učí. 
Preto s ním nechodíme ani na výstavy. Žerie najmä granule, ale 
veľmi rád má aj syr a šunku. Chodíme s ním každý deň aspoň 
štyrikrát na prechádzku. 
Johny má chrbát a chvost čierny, hlava a nohy sú hnedé.  
Je veľmi priateľský, prítulný a doma ho máme všetci radi, aj keď 
občas niečo vyparatí.  
                                                                                       Danielka, 4.D 

 



Trochu smiechu pre zábavu 
 

Na súde:  
Sudca sa prísne pozrie na obžalovaného a pýta sa: 
„Koľkokrát ste boli súdený?“ 
„Sedemkrát.“ 
„V tom prípade Vám udeľujem najvyššiu sadzbu.“ 
„Najvyššiu?“ ohradí sa obžalovaný. 
„Chcete povedať, že u vás pravidelní klienti nemajú zľavu?“ 
 
Príde Ferko domov zo školy a mamička sa ho pýta: 
„Kde si bol tak dlho?“ 
„Dnes sme písali slohovú prácu o súrodencoch.“ 
„No a?“ 
„Ja predsa nemôžem za to, že ich mám desať!“ 
 
„Aké meno dáte dieťaťu?“ pýta sa kňaz pri krste. 
„Tiger,“ odpovedajú rodičia. 
„Ale, to predsa nejde.“ 
„Nejde? A pápež si mohol dať meno Lev?“ 
 
Mama pozerá synovi žiacku knižku: 
„Toto nie je moje písmo!“ 
Syn: 
„Je, len je geneticky upravené.“ 
 
Blondínka píše inzerát: 
Som pekná, príjemná, sympatická. 
Volajte na mobil NOKIA 3300. 
 

                                                                    Pripravili Dominika a Natálka

Zažili sme... 
„Valentínska pošta“ 
Sviatok sv. Valentína pripadá na 14.február. Je sviatkom všetkých 
zamilovaných a slávi sa už niekoľko desaťročí v rôznych kútoch 
sveta. U nás na Slovensku je to v posledných rokoch stále viac a viac 
rozmáhajúci sa sviatok. V dnešnej dobe sa v tento deň zamilovaní 
obdarovávajú valentínkami a rôznymi romantickými darčekmi, aby 
vyjadrili hĺbku svojich citov.  
V našej škole si ho pripomíname projektom „Valentínska pošta“. 
Nápad založiť „Valentínsku poštu“ vyšiel z úst žiakov Žiackeho 
parlamentu pred tromi rokmi. Tento projekt sa už u nás stal tradíciou. 
Všetkým žiakom sa zapáčilo potešiť valentínkou svojich kamarátov, 
učiteľov, ba dokonca aj p. kuchárky a p. upratovačky. Prekvapený 
bol aj pán školník.  
Samozrejme, najviac listov dostala p. riaditeľka, ktorá bola veľmi 
dojatá, koľko žiakov si na ňu spomenulo.  
Valentínska pošta bude na pôde našej školy určite pokračovať aj 
nasledujúce roky. 
                                                                              Oliver, predseda ŽP 

 



Zaujímavosti od A po Z 

 
Marec – mesiac knihy 
Marec, prvý jarný mesiac, je venovaný knihám, čítaniu, podpore 
vzdelávania. Možno sa pýtate prečo? Jedným z dôvodov je príbeh 
o Matejovi Hrebendovi, ktorý sa narodil i zomrel v marci. Miloval 
knihy, ale kvôli problému so zrakom ich nemohol čítať, tak mu z nich 
čítali druhí. 
Vedeli ste, že marec - mesiac knihy bol vyhlásený v bývalom 
Československu v roku 1955 práve na počesť Mateja Hrebendu? 
Dnes už úlohu  šírenia kníh a knižnej kultúry plnia knižnice. Do tohto 
mesiaca tak vhodne zapadol aj Týždeň slovenských knižníc. 
V súčasnosti si mnohí ľudia myslia, že čítanie sa veľmi „nenosí,“ no 
mýlia sa. Vo svete plnom moderných technológií má kniha svoje 
opodstatnenie. Jej výhodami sú nielen širšia slovná zásoba a prehľad, 
ale aj to, že čítať môžeš kedykoľvek a kdekoľvek. Jedno arabské 
príslovie hovorí, že „kniha je záhradou, ktorú si môžeme nosiť so 
sebou“.  
Ak teda nemáš čím vyplniť chvíle nudy, siahni ešte dnes po nejakej 
knižke  či už z knižnice alebo z kníhkupectva ☺.                                                                              
                                                                               Pripravila Natália                                                                                  
 

 

Kvíz 
Keďže marec je mesiac knihy, môžete si vyskúšať, ako na tom ste 
s vedomosťami z literatúry. 
 
1. Ako sa volá hlavná postava z knihy Súmrak? 
a/ Nora                                               c/ Bella                     
b/  Ever                                              d/ Becka 
 
2. Kto napísal sériu kníh o mladom čarodejníkovi, ktorý sa volal Harry 
Potter? 
a/ J.K. Rowlingová                            c/  Lucinda Edmonds 
b/ Jenny Downhamová                      d/ Meg Cabotová 
 
3. Gabriela Futová napísala knihu: 
a/ Označená                                       c/ Nech vojde ten pravý 
b/ Upírske denníky                            d/  Hľadám lepšiu mamu 
 
4. Doplň názov rozprávky z knihy od Pavla Dobšinského  Slovenské 
rozprávky: Zlatá podkova, zlaté pero,  zlatý... 
a/ vlas                                                  c/ klas 
b/ hlas                                                 d/ pás 
 
5. Kto napísal knihu Nevyplazuj jazyk na leva? 
a/ Samo Chalupka                             c/  Ľudovít Štúr 
b/ Daniel Hevier                               d/ Ján Botto 
 
6. Ako sa nazýva príbeh, ktorého hlavnou postavou je 14-ročný jedináčik 
Oľga Polomcová? 
a/ Dunajská kráľovná                   c/  Biela stužka v tvojich vlasoch 
b/  Poškoláci                                 d/  Jediná  
                                                                                      Pripravila Janka   

 
                                                                                                                               
 



Zaujímavosti od A po Z 
 Vedeli ste, že... 
- Venuša je aj v minime svojej jasnosti najjasnejším bodovým zdrojom 
svetla na oblohe? 
- priemerná hĺbka Zemplínskej Šíravy je 10m? 
-  sklo objavili Egypťania už 3000 rokov pred Kristom? 
- Slovensko je po Rakúsku druhou najlesnatejšou krajinou v strednej 
Európe?  
- Bratislava a Viedeň sú dve najbližšie ležiace hlavné mestá v Európe? 
- najväčšie kino je v New Yorku a nazýva sa Radio City Music Hall, má 
5847 miest na sedenie? 
- spevom možno rozbiť poháre? Dokázala to Elizabeth Billightová v 18 st. 
- v súčasnosti je každý tretí človek na svete mladší ako 15 rokov? 
- človek za svoj život zje asi 500 ton a vypije 5000 litrov vody? 
- škorpióni majú 12 očí? 
- do pravých pľúc sa vojde viac vzduchu ako do ľavých? 

                                                                                   
 

Viete, ako sa slávia veľkonočné sviatky v iných  štátoch? 
V Anglicku chodia deti od domu k domu a koledujú o veľkonočné vajíčka. 
V Austrálii deti hľadajú v záhradách schované vajíčka, ktoré im nadelil 
veľkonočný zajačik. 
V Taliansku kňaz požehná vajíčka, ktoré sa potom dajú do stredu stola 
a okolo nich sa naukladá jedlo. 
V Írsku sa jedia vajíčka, aby sa uzavrel pôst. Ten, kto chce veľkonočný 
koláč, musí zatancovať. 
V Nemecku deti vyrábajú slamené hniezda, do ktorých potom veľkonočný 
zajačik prinesie vajíčka a deti ukryté hniezda hľadajú. 
V Dánsku deti rozposielajú tzv. doberavé listy, ktoré sú anonymné. Tieto 
listy sú podpísané určitým počtom bodiek, podľa ktorých sa dá zistiť, kto 
list posielal.  
Vo Švédsku deti vyrábajú brezové metly ozdobené na koncoch vetvičiek 
farebnými papierikmi a stužkami. 
                                                                             Pripravili Natália a Ala 

                     Vlastná tvorba 
 

Naši žiaci sa zapojili aj do výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“. Niektorí 
„malí výtvarníci“ zo 4. B zaujímavým spôsobom stvárnili svoje predstavy 
o vesmíre. Veď posúďte sami... 

 
 
                                                               Lukáš, 4.B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Sabrinka, 4.B 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 
 
 
 
                                                                               Sebastián, 4.B 



Vlastná tvorba 
Ochrana lesov 
Položili ste si niekedy otázku, prečo je potrebné chrániť lesy? 
Ja áno. 
Lesy sú veľmi dôležité pre živočíchy, rastliny, pre človeka. 
Využívame z nich najmä kyslík, ktorý stromy produkujú tým, že 
dýchajú oxid uhličitý a vydychujú kyslík, ktorý potrebujeme my na 
dýchanie a nevedeli by sme bez neho žiť. 
No je potrebný aj pre zvieratá, ktoré v ňom žijú. 
Keby sme ich vyrúbali, poškodili alebo inak zničili, niektoré 
živočíchy by sa premnožili, čo je veľmi nebezpečné. 
Preto je potrebné chrániť lesy! 
                                                                                          Lenka, 5.C 

 
 
Veľa ľudí chodí často do lesa na turistiku. Niekedy tam stanujú, robia 
si ohniská mimo pahreby a prázdne fľaše hodia na zem či do potoka, 
čím lesy znečisťujú. Myslím si, že by si ľudia mali odpad brať so 
sebou a vyhodiť tam, kam patrí.  
Často sa lesy vyrubujú pre drevo na výrobu nábytku, papiera, 
hudobných nástrojov.  
Je potrebné lesy chrániť, nezabíjať zver, zbytočne netrhať rôzne 
rastlinky, lámať konáre.  
Nad tým by sa mali zamyslieť viacerí... 
                                                                                     Rebeca, 5.C 

 
 

Spýtali sme sa našich žiakov 

 
Keby si bol učiteľom / učiteľkou, aký predmet by si učil a prečo? 
Učila by som matiku a dejepis, lebo tieto predmety ma bavia. 
                                                                                           Kikuš, 8.C 
Slovenčinu, lebo je to náš rodný jazyk a mám ju rada, aj keď je 
náročná.                                                                             Didi, 8.B 
Telesnú výchovu, lebo mám rád šport.                            Adam, 8.B 
Určite angličtinu, lebo ma veľmi baví a má peknú výslovnosť. 
                                                                                         Oliver, 9.A 
Matematiku, pretože je to zaujímavý predmet a mám ju najradšej. 
                                                                                         Tomáš, 8.B 

              
28.marec je Deň učiteľov. Čo by si zaželal pedagógom k ich 
sviatku? 
Všetkým učiteľom želáme hlavne zdravie, šťastie, samých dobrých 
žiakov, aby mali vždy úsmev na tvári. 
                                                                                          žiačky 3.B 
Šťastie, zdravie, aby na nás boli dobrí.                            Tomáš, 8.B 
Učiteľom by som zaželala pevné nervy so žiakmi, ktorí občas 
neposlúchajú, vyrušujú, „besnia sa“.                                Marry, 8.C 

 
                                                                       Pripravili Mirka a Janka  



Kútik pre najmenších 
Vyfarbi si obrázok 

 
                                                                              Pripravila Lenka 

Kútik pre najmenších 
Nájdi správnu cestu pre bicykel 
 

 
 

                                                                           Pripravila Ala 



Zo života školy 
 

Karneval 
Fašiangový čas je opäť tu! Je tradičným symbolom veselosti, zábavy, 
hodovania  aj tanca. Naša škola nie je žiadnou výnimkou. Žiaci 
1.stupňa si pripravili pekné masky, s ktorými sa predstavili 17. 
februára 2011 v telocvični našej školy na „Karnevale“.  Zábava 
pokračovala v triedach diskotékou, súťažami a bohatým 
občerstvením. Súťaže boli odmeňované cenami, ktoré deti veľmi 
potešili.                                                                         p. uč. Králová 
  
 
 

Zo života školy 
Historický šerm 
Posledný školský deň pred jarnými prázdninami k nám zavítal súbor 
historického šermu Bojník z Bojníc. Predviedli ukážky šermu, ktoré 
boli doplnené zaujímavým a pútavým výkladom. Bola to naozaj 
poučná interaktívna hodina dejepisu. 
 
Lyžiarsky výcvik 
Naši siedmaci sa aj tento rok zúčastnili lyžiarskeho kurzu, ktorý sa 
konal v dňoch 10.-15. marca 2011 v lyžiarskom stredisku Donovaly. 
Na ich výuku dohliadali p. uč. Mokrá, p. uč. Grznárová a p. uč. 
Mikuš. 
 
Testovanie 9 
V stredu 9. marca 2011 si deviataci preverili svoje vedomosti zo 
slovenského jazyka a matematiky. Určite sa na testovanie svedomito 
pripravili, pretože od výsledkov záleží aj ich ďalšie štúdium na 
stredných školách. Takže im držíme palce, aby tie výsledky boli čo 
najlepšie. 
 
„Škultétyho má talent“ 
V piatok 4. marca 2011 sa popoludní stretli talenty našej školy 
v súťaži „Škultétyho má talent“. Mali sme možnosť vidieť tanec, 
vypočuť si spev, vtipy, hru na hudobné nástroje i recitáciu. Porota 
mala čo robiť, aby vyhlásila výsledky, teda tých, ktorí postupujú na 
TOPTALENT. No nakoniec rozhodla takto: 
Postupujúci:  Monika Ondrušková, 8.A – husle 
                      Adam Procháska, 4.A – flauta 
   Alex Palcát, 2.A – break dance 
   Martin Gregorík, 2.B – spev 
   Ema Richterová, 1.B – gymnastika 
Cena poroty:  Rebeca Hrobáreková, 5.C – tanec 
Cena p. riaditeľky: Natália Cabajová , 2.B – spev 
„Vtipná cena“:  Lukáš Budiš, 2.B – vtipy 
                                                           Pripravili Rebeca a Veronika 



Blahoželáme k úspechom 
Plávanie – obvodové kolo 
1. miesto Jana Kucková, 8.A /100m VSP/ 
2. miesto Jana Kucková, 8.A /100m Z/ 
2. miesto Kristína Kucháriková, 8.B /100m P/ 
2. miesto ZŠ Škultétyho /4x50mVSP/ 
3. miesto ZŠ Škultétyho /4x50m PP/ 
3. miesto Barbora Chochulová, 9.A /50m VSP/ 
Európa v škole 
1. miesto Mariam Owaida, 4.B – výtvarná práca 
1. miesto Lucia Cagalová, 5.A – literárna práca 
2. miesto Barbara Vašková, 9.B – literárna práca 
Dejepisná olympiáda – obvodové kolo 
2. miesto Peter Božik, 7.B 
2. miesto Maria Gabriella Manzone, 8.C 
Hádzaná – okresné kolo 
1. miesto družstvo dievčat 
2. miesto družstvo chlapcov 
Geografická olympiáda – obvodové kolo 
2. miesto Emil Majtán, 5.B 
2. miesto Peter Božik, 7.B – postup do KK 
Úspešní riešitelia: Marek Homolay, 5.C, Tomáš Markovič, 9.B, Dominik 
Boldiš, 9.B 
Matematická olympiáda 
3. miesto Emil Majtán, 5.B 
Hviezdoslavov Kubín – školské kolo 
1. kategória 
Poézia – 1. m.   M. Owaida, 4.B        Próza – 1.m. S. Milatová, 4.B 
              2. m.   A. Jurišičová, 4.A                  2. m. K. Badiarová, 4.A 
              3. m.   A. Šudiová, 4.B                     3. m. V. Gregoríková, 2.A 
2. kategória 
Poézia – 1. m.   A. Jančeková, 6.A    Próza  -  
              2. m.    A. Gočová, 5.B                     2. m. V.M. Čančinová, 5.C 
              3. m.    K. Viselková, 5.A                 3. m. Z. Záňová, 7.B 
3. kategória 
Poézia – 1. m. K. Štreicherová, 8.C 
    
                                                                                     Pripravil Milan    
 

Medzi nami dievčatami... 
Chceš vedieť, čo v tebe je? Skús sa otestovať... 
 
1.Cez cestu ti prejde čierna mačka. Čo urobíš? 
a/ Pôjdeš inou trasou. (3) 
b/ Povieš si - aké milé mačiatko! (1) 
c/ Trasu nezmeníš, ale budeš mať nepríjemný pocit. (2)   
 
2.Objavíš kúzlo, pri ktorom treba zjesť vlas chalana, ktorý sa ti páči, a bude tvoj. 
Vyskúšaš to? 
a/ Samozrejme! (3) 
b/ Za pokus to stojí... (2) 
c/ Nie! Jesť cudzie vlasy! (1)  
 
3.Si veriaca? 
a/ Si zaťatá ateistka. (1) 
b/ Áno, ale kostol ti veľmi nevonia... (2) 
c/ Jasné!  (3)  
 
4.Ako často si kupuješ lósy? 
a/ Skúsila som to dva razy, stačí! (1) 
b/ Pravidelne. (3) 
c/ Občas zo zábavy. (2)  
 
5.Kamoška ťa pozve na párty, ale ty máš zrazu čudnú predtuchu... Čo urobíš? 
a/ Určite nepôjdeš. (3) 
b/ Kašľať na predtuchu, bude zábava! (1) 
c/  Riskneš to. (2)  
 
6. Vyvolávala si niekedy duchov? 
a/ Raz, len tak z nudy... (1) 
b/ Áno a triasla som sa od strachu a počula som zvuky! (3) 
c/  Keď nie je čo iné robiť... (2) 
 
 
7.Čo by ti urobilo radosť ako darček? 
a/  Tarotové karty. (3)  
b/ Oblečenie, kozmetika... (1) 
c/ Vonné sviečky, soľ do kúpeľa... (2)  
                                                                                                Pripravila Mirka 
 
 



EKO okienko 
Milí čitatelia, kamaráti!  
Tešíme sa zo slniečka, z prvých kvetov a z meniacej sa prírody. A čo je zaujímavé 
v prírode ?                                              
Apríl v prírode: 
-   hniezdi výr skalný 
-   ženia sa komáre 
-   tokanie a párenie dropa veľkého, je prísne chránený a dúfame, že tie 
    posledné u nás na južnom Slovensku ešte žijú 
-   jašterice lezú z dier 
-   horské lúky zakvitnú šafranom 
            
   Pripomíname si: 
   14. 3.   Medzinárodný deň boja proti priehradám  
   21. 3.   Jarná rovnodennosť,  Deň ochrany prírody 
   22. 3.   Svetový deň vody,   Viedenský dohovor o ochrane ozónovej   vrstvy  (1985) 
     7. 4.   Svetový deň zdravia 
   21. 4.   Deň boja proti hluku 
   22. 4.   Deň ZEME 
   Apríl mesiac lesov  
  
Pripravili sme pre vás  posledné  kolo súťaže  „Malé vodné kvízovanie“. My sa tešíme  na vaše 
odpovede a vy sa môžete tešiť na vyhodnotenie a odmeny. 
1. Objem vody v hydrosfére: 

a) Sa mení na základe ročných období 
b) Je nemenný 
c) Sa mení v závislosti prílivu a odlivu 

2. Aký je rozdiel medzi malým a veľkým kolobehom vody? 

a) Malý kolobeh je medzi pevninou a atmosférou, veľký je medzi pevninou, 
       oceánom a atmosférou 
b) Malý je príčinou lokálnych búrok a veľký kolobeh je príčinou monzúnov 
c) Malý a veľký kolobeh nemožno porovnávať, lebo medzi sebou nesúvisia 

3. Najviac sladkej vody, približne 70% na Zemi je viazanej v: 

a) Riekach a jazerách 
b) Ľadovcoch 
c) Sladených nápojoch 

4. Ako sa volá  najväčšia zásobáreň podzemnej vody na Slovensku? 

              a)    Dunaj 

b) Žitný ostrov 
             c)  Liptovská Mara 
5. Čo znamená princíp „znečisťovateľ platí“? 

a) Ten, kto znečisťuje životné prostredie, musí zaplatiť pokutu 
b) Ten, kto znečisťuje vodu, vodné zdroje, musí zaplatiť výstavbu čistiarne odpadovej vody 
c) Ten, kto znečisťuje životné prostredie, musí znečistenie odstrániť na vlastné náklady                                               

                                                                          Malí prírodovedci    

                                                                          a Mgr. Renáta Sedlárová 

 

Odstrihnite, správnu odpoveď  zakrúžkujte a hoďte  do  EKO skrinky 
Meno a priezvisko: .......................................................              Trieda: ................... 
Odpovede: 
1. Objem vody v hydrosfére:                  a)      b)     c) 
2. Aký je rozdiel medzi malým a veľkým kolobehom vody?          a)      b)     c) 
3. Najviac sladkej vody, približne 70% na Zemi je viazanej v:       a)      b)     c) 
4. Ako sa volá  najväčšia zásobáreň podzemnej vody na Slovensku?       a)      b)     
c) 
5. Čo znamená princíp „znečisťovateľ platí“?           a)      b)     c) 
 

Týždeň pre ZEM  s ENVIRKOM 
                              
22. apríla má  naša Zem svoj sviatok - Deň Zeme.  V týždni od 11. – 17. 4. 2011 
pripravujeme mnoho zaujímavých aktivít, do ktorých sa budete môcť zapojiť, 
niektoré môžete vylepšiť, doplniť a uvítame triedne aktivity pripravené vami... 

ENVIRKO  vám už po druhýkrát   ponúka niekoľko nápadov, aktivít: 
E – environmentálny, ekologický pondelok: „environmentálnu a ekologickú“ 
výtvarnú a literárnu súťaž (téma Ochrana Zeme, List pre strom, Životné prostredie 
očami detí,  Moja voľba... a prezentácia prác, ktoré boli zaslané do súťaží), kvíz pre 
deti ŠKD, pozornosť si zaslúžia aj kvety v triedach, na chodbách – sú v hroznom 
stave... 
N – nevšedný, nadšený utorok: „zazeleníme“ školu -  v zelenom „nevšednom“ 
oblečení prídeme do školy - čo v najväčšom počte, s „nadšením“ sa budete môcť 
zapojiť do hier a súťaží...  
V – výskumnú, výmyselnícku stredu: budete môcť vytvoriť triedne „výskumné 
a bádateľské“ projekty, panely, prezentácie,  zapojiť sa do súťaže o najkrajšiu 
environmentálnu nástenku, ktorú spoločne vytvoríte na triednickej hodine, deti 
ŠKD budú tvoriť z odpadových materiálov vo „výmyselníckych“ dielňach... 
I – intenzívny, imúnny štvrtok : pokúsite sa „intenzívne“ myslieť na Zem  - 
skrášlite, upravíte priestor pred školou, budete besedovať,  zlepšíte si „imunitu“ 
zníženou konzumáciou sladkostí, sladených nápojov, nahradíte ich ovocným  alebo 
zeleninovým dňom, ktorý si môžete pripraviť v triede... 
R – radostný, rekreačný piatok: odprezentujete svoje projekty, prezentácie... 
z utorka, s „radosťou“ sa zapojíte do športových a „rekreačných“ súťaží, cvičenia 
s hudbou, prezriete si ekologické filmy, environmentálne rozprávky... 
K – kontrolnú, kreatívnu sobotu: pokračovanie aktivít a EKO myslenia doma s 
rodičmi, skontrolujete rodičov aj seba, napr. ako separujete odpad, šetríte vodou 
atď..., „kreatívne“- tvorivo budete využívať svoje environmentálne vedomosti ... 
O – osobnú, ochotnú nedeľu: pokúsite sa zamyslieť nad sebou, svojím „osobným“ 
vlastným konaním a správaním sa k prírode... 
Deň Zeme si môžete pripomenúť aj v ďalšom týždni pred veľkonočnými sviatkami. 
Práve v tomto týždni 22.4. má ZEM svoj sviatok. 
   

                                           Renáta Sedlárová , koordinátor env. výchovy 



Zo školských správ 

 
Tu je opäť stručný prehľad udalostí za nasledujúce dva mesiace. 
Február: 
- Dejepisná olympiáda – OK, 
- zasadnutie Žiackeho parlamentu, 
- „Valentínska pošta“ + karneval na 1. stupni, 
- Hviezdoslavov Kubín – ŠK, 
- zasadnutie RR + triedne RZ, 
- historický šerm – vystúpenie súboru Bojník, 
- basketbal – OK, 
- florbal – ŠK, 
- plávanie – OK, 
- jarné prázdniny. 
Marec: 
- „Vesmír očami detí“ – výtvarná súťaž, 
- „Škultétyho má talent“ – umelecká súťaž, 
- Testovanie 9, 
- zasadnutie Žiackeho parlamentu, 
- „Deň s Pavlom Dobšinským“, 
- Dejepisná olympiáda – KK, 
- Chemická olympiáda – OK, 
- Fyzikálna olympiáda – OK, 
- Matematický klokan, 
- „Čaj o 15-tej“, 
- exkurzia – Hvezdáreň Veľké Bielice – 9. roč., 
- „Moja voľba“ – súťaž so Stromom života, 
- Týždeň školských knižníc, 
- „Slávik Slovenska“ – ŠK, 
- lyžiarsky výcvik – 7. roč. 
- športové súťaže – viacboj všestrannosti 1., 2. st., vybíjaná – ŠK, 
  hádzaná - OK 
                                                            Pripravila p. uč. Kubríková 

Z redakčnej  pošty 
 

Pozdravujeme našich čitateľov! 
Jar už klope na dvere. Vidíme to všade okolo nás. Aj toto 
predposledné číslo časopisu v tomto školskom roku je toho dôkazom. 
Je také „jarné“, „veľkonočné“, „oslavné“, ale i „súťažné“.  
Snažíme sa o to, aby ste mali možnosť zapájať sa do rôznych súťaží, 
síce o malé, ale zaujímavé ceny. Tak neváhajte a dajte sa do toho. 
Veríme, že si aj v tomto čísle nájdete niečo zaujímavé alebo poučné 
pre seba.  
 
Všetkým prajeme krásne prežitie veľkonočných sviatkov! 
  
                                                                               Redakčná rada  
 



Riešenie úloh 
Zábavný kútik 
Uhádneš? 
Z krvných doštičiek. 
Strúhanka, keď z nej skladáš rožok. 
Žiadny. Obidvaja sú na hlavu. 
Dvojmetrová kefka na zuby. 
Kotúľajúci sa tučniak. 
Voš na holej hlave.  
Špongia. 
Keď naň namaľujete motorku. 

 
Tajnička 
BROKOLICA 
Kvíz 
1c, 2a, 3d, 4a, 5b, 6d 
Medzi nami dievčatami 
24-20 BODOV: Si poriadne poverčivá a nič ťa od toho neodradí. Veríš vo 
všetko, čo sa len dá, ale porozmýšľaj, či to nepreháňaš! 
19-13 BODOV: Držíš sa pevne na zemi a máš rada zábavu. Poverčivá nie 
si a poznáš hranice reality. 
12-8 BODOV: Ty a poverčivosť ste ako pes a mačka. Neveríš ničomu, čo sa 
nedá logicky vysvetliť. Si jednoducho absolútna realistka! 
 
 


