
ČAS na oddych č. 2 
 
 

 
 
                                                              november - december  2010 
 

ČAS  na oddych č. 2 
Obsah: 
Zamyslenie na úvod                                                              3 
Zábavný kútik                                                                       4-6 
Spýtali sme sa našich učiteľov     7 
Poznáme ich?       8 
Môj domáci miláčik       9 
Trochu smiechu pre zábavu     10  
Zažili sme...            11 
Zaujímavosti od A po Z     12-13 
Vlastná tvorba       14-16 
Spýtali sme sa našich žiakov      17 
Kútik pre najmenších      18-19 
Zo života školy       20-21 
Blahoželáme k úspechom     22    
Medzi nami dievčatami...     23      
EKO okienko                                                                         24 
Práca ŠKD       25   
Zo školských správ      26 
Z redakčnej pošty      27 
Riešenie úloh       28              
Ročník: VII., číslo: 2 
Školský rok: 2010/2011 
November - december 2010 
Vydáva: ZŠ Škultétyho 2326/11, Topoľčany 
Zodpovedná: Mgr. Mária Bezáková, riaditeľka školy 
           Mgr. Marcela Kubríková, učiteľka 
Tlač: PRIMA PRINT, a.s. 
www.zsskultetyho.sk 
Časopis pre vnútornú potrebu školy. 

                                                                



 

Šť astné a veselé Vianoce 
 

 
Otvárame srdcia láske, 

už prichádza Vianoc čas 
a tajomstvo tichej noci 

nech pohladí všetkých nás. 

 
 

 

Zamyslenie na úvod 
Milí čitatelia! 
 
 Opäť  sa blíži ten krásny čas. Čas vianočný. Čas pokoja, 
radosti, pohody... Čas túžobne očakávaný všetkými. 
Onedlho, keď všade okolo nás budú rôzne symboly Vianoc, už vtedy 
cítime tú atmosféru plnú pokoja, ktorá sa vkráda do medziľudských 
vzť ahov, do našich príbytkov. 
Teší nás, že môžeme urobiť  radosť  iným. 
Ale prečo len tých pár dní v roku? 
Prejdú Vianoce a všetko sa akoby vráti „do starých koľají“. Bolo by 
fajn, keby tá „vianočná atmosféra“ trvala v nás dlhšie. Potom by 
určite bolo menej  nedorozumenia, ohovárania... 
Skôr ako zasadneme k štedrovečernému stolu, čaká nás ešte niekoľko 
tých „obyčajných“ dní. Dní, ktoré by ste mali využiť  možno ešte na 
opravu známok či „nápravu“ vzť ahov. Tak hor sa do toho, aby tie 
vianočné sviatky mohli byť  naozaj plné pokoja, pohody, 
porozumenia a radosti z príchodu Lásky. 
                                                                                    p. uč. Kubríková 



Zábavný kútik 
Uhádneš? 
 
Ako rozdelí Snehulienka 6 jabĺk medzi 7 trpaslíkov? 

Je to zelené, chlpaté, má to 4 nohy a keď to na teba spadne, 
tak ťa to zabije. Čo to je? 

Lezie to po strope a klopká to. Čo to je? 
Je to červené a jazdí to hore a dole. Čo to je? 

Ako sa dá pomocou vody získať  svetlo? 
Viete čo to je? Je to čierne a má to 3 kolieska. 

Aký je najlepší manžel? 
Ako sa obliekajú Eskimáci? 

Viete, ako zložíte jednorukého zo stromu? 
Je to farebné a nie je to vidieť . Čo to je? 
 
 
 

 
Susedia 

2 2 3 1 

1 4 1 2 

3 0 3 1 

0 3 1 1 

                             
                                                           Pripravili Janka a Ala

Zábavný kútik 
Sudoku 
3 4 7 1    2 6 

  1 5 2    8 

8 2 5 7 3    1 

4 3 9  1 5 7  2 

7 8  3  2  5 4 

1  2 8 4  6 9 3 

2    7 8 4 1 5 

9    5 3 8   

5 7    1 2 3 9 

 
 

 
Aké číslo môžeš doplniť  namiesto otáznika? 
 

3 10 24 45 73 ? 

 
Doplň číslo miesto otáznika. 
 
7 9 15 11 

4 15 12 7 

13 8 11 ? 

 
 
 
 

                                                         Pripravili Natálka a Veronika



Zábavný kútik 
Ako dobre ovládaš nemčinu? 
Nájdi v tejto osemsmerovke nemecké názvy nápojov: 
 

K S A F T R H 

Z A T B E F C 

C X F S E N L 

H C S F X B I 

G A W U E E M 

W P F H N E E 

K A K A O M N 

 
 
 

„Pán vodič, vodičský preukaz, prosím...“ 
„Viete čo, spravte si medzi sebou poriadok! Včera ste mi jeden 
zobrali a už pýtate ďalší!“ 
 
„Vieš, prečo má slon červené oči?“ 
„Aby sa mohol skryť  na čerešni.“ 
„A videl si už slona na čerešni?“ 
„Nie.“ 
„Tak vidíš, ako sa dobre zamaskoval.“ 

                           
                                                    Pripravili Annamária a Lenka

Spýtali sme sa našich učiteľ ov 
Ako zvyknete tráviť  vianočné sviatky? 
Dodržiavame klasické vianočné zvyky, ktoré som prevzala od mojej 
mamy a aj tým si spomíname na tých, ktorí už nie sú medzi nami. 
Pred večerou ideme na cintorín zapáliť  sviečky a prejsť  sa do prírody 
aj s naším psíkom. Vianočné prázdniny, pokiaľ je sneh a dobre 
mrzne, vyplníme korčuľovaním na priehrade, sánkovaním, ale  
pozeráme aj televízne filmy, počúvame hudbu. Už sa teším! 
                                                                                          p. uč. Lichá 

 
Vianočné sviatky trávim v úzkom kruhu rodiny, s typickou večerou 
a so všetkým, čo k tomu patrí /oblátky, orechy, jabĺčka, polievka, 
kapor, šalát/. V našej rodine nezabúdame na zvyky a tradície. Sviatky 
sú pre mňa obdobím pokoja, šť astia, radosti, ale aj spomienkou na 
tých, ktorí už nie sú medzi nami. 
                                                                                 p. vych. Sedlárová 

 
Vianočné sviatky trávim v kruhu najbližších, v teplučkej obývačke, 
samozrejme aj pri telke, pozerám vianočné programy, kde nesmie 
chýbať  Popoluška. No veľmi rada pozerám americké filmy, pretože 
je v nich krásna vianočná výzdoba.                        p. uč. Laciková 
                                             Za rozhovor ď akujú Annamária a Veronika 

 



Poznáme ich? 
V predchádzajúcom čísle časopisu sme uverejnili fotku p. uč. 
Valachovej. Dostali sme od vás 4   správne odpovede. Malá odmena 
tentokrát patrí Lucii Čanigovej zo 4.B . 
Konečne sme dostali opäť  správne odpovede, lebo nie vždy je to pre 
vás také jednoduché. Niekedy sa totiž stane, že medzi odpoveďami 
nie je správna ani jedna.  
Preto vás chceme povzbudiť , aby ste aj naďalej skúšali šť astie. 
Znovu teda prinášame ďalšiu fotografiu. Skúste uhádnuť , kto je to 
tentokrát. 
 Pripomíname, že k odpovedi nezabudnite pripísať  svoje meno, 
priezvisko a triedu. 
                                                                Pripravili Dominika a Miriam  
 

 
 

                                     Môj domáci miláčik 
 
Moje domáce zvieratko je môj psík Beny. Je veľmi pekný, má hnedé 
oči, uši, hlavu, vlastne celé telo. Podobá sa tak trochu na líšku.  
Benyho sme si nekúpili, ale sme ho našli na ulici.  
Vykúpali sme ho, vyliečili, dali sme ho zaočkovať , aby sme mali 
istotu, že bude v poriadku.  
Benyho si obľúbila celá naša rodina. Všetci ho máme radi, je to náš 
domáci miláčik. 
                                                                                             Jojka, 5.C 
To je náš Beny a ja 

 
 
 

               



Trochu smiechu pre zábavu 
Pani  učiteľka  sa  pýta  detí: 
„Kam  zaradíme  ježka?“ 
Deti  odpovedajú: 
„Medzi ihličnaté  zvieratá.“          

 
Pani  učiteľka sa pýta žiakov čím  chcú  byť . 
Žiaci  vymenúvajú -  herečky,  speváčky, hasiči... 
Len Janko  povie, že  chce  byť  Mikulášom. 
Pani  učiteľka sa ho  pýta:  
„Preto,  že  nosí  darčeky?“ 
Janko odpovedá: 
„Nie, nie. Pretože pracuje  len jedenkrát  v roku.“ 
 
Hovorí manžel manželke, keď položila slúchadlo: 
„Čo sa stalo, že si hovorila iba 15 minút?“ 
„Bol to omyl.“ 
 
V obchode si žena skúša asi dve hodiny rôzne modely a nakoniec 
hovorí: 
„Čo poviete na tú čiapku? Tá mi pristane najviac, však?“ 
„Áno, veď v tej ste prišli.“ 
 
Babka si vyberá v banke peniaze a slečna pri okienku jej hovorí: 
„Pani, ale zo zadnej strany, tam dolu, sa musíte aj podpísať .“ 
„A čo to tam mám napísať , dcérenka moja?“ 
„No normálne, tak ako sa podpisujete na listy.“ 
A babka napísala: 
„Všetkých vás pozdravujem a bozkávam, vaša babka...“ 

                                                    Pripravili Veronika, Natálka a Lenka 
 
 
 
 
 

Zažili sme... 

 
V školskej knižnici... 
V septembri sme sa so školskou knižnicou zapojili do kampane DO 
KNIŽNICE. Žiaci 1. stupňa spisovali pôvodné slovenské knihy vo 
svojich domácich knižniciach a žiaci 2. stupňa kreslili plagáty na 
tému Knižnica je fajn. V súť aži Máme doma knihy sa na 1. mieste 
umiestnila Liliana Pomothyová z 3.C.  
V októbri sme sa zapojili do medzinárodného projektu Záložka do 
knihy spojuje školy, ktorý vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica 
v Bratislave. Naši žiaci vyrábali záložky pre žiakov zo ZŠ v Hradci 
Králové. Do projektu sa zapojilo 14 tried. 
25.10.2010 sme sa so školskou knižnicou zapojili do súť aže 
o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice pri príležitosti 
Medzinárodného dňa školských knižníc. Tohtoročná téma bola: 
Rozmanitosť , náročnosť , pružnosť : Školské knižnice majú všetko – 
zorganizovanie najzaujímavejšieho vyučovacieho dňa. Všetky triedy 
sa počas celého dňa vyučovali formou hry, interaktívnych cvičení, 
besied a prednášok. 
 
Školská televízia HALÓtelka pripravila už druhé školské správy. 
Možno si ich pozrieť  na internetovej stránke školy. 
                                                                Pripravila p. uč. Vystrčilová 
 

                            
 



                           Zaujímavosti od A po Z 
Viete, ako môžete zaželať  príjemné vianočné sviatky v iných 
jazykoch? 
Príjemné vianočné sviatky!   slovensky 
Enjoyable  Christmas!   anglicky 
Příjemné vánoční svátky!   česky 
Beu cadeau Noel!    francúzsky 
Shones Weihnachtsgeschen!   nemecky 
Navidad agradable!    španielsky 
Buon Natale!     taliansky 
Szép Karácsony!    maďarsky 
                                 
                                                                        Pripravila Natália 
 
 
Niečo o Vianociach 
Kto nosí darčeky? 
Asi všetci vieme, že rodičia. No tí menší to tak neberú. Vo 
Francúzsku nosí darčeky deť om Pére Noel, doslova Otec Vianoc, 
fúzatý starec. V Nórsku prichádza s darčekmi škriatok Misan. Santa 
Claus v Amerike sa s darčekmi spustí k stromčeku komínom. 
V Anglicku nosí darčeky Father  Christmas v zelenom alebo 
červenom odeve a darčeky prináša 24. decembra. Deti si ich nájdu 
ráno 25. decembra. Aj v Brazílii darčeky prináša otec Vianoc, a to 
údajne z Grónska. Vo Fínsku nosí darčeky dedko Ukko, ktorému 
pomáhajú piadimužíci. A v Rusku majú zase Deda Mráza. Ten 
prilieta na saniach. 

                             
 

Zaujímavosti od A po Z 

 
Čo majú na štedrovečernom stole? 
Asi už vieš, že v Amerike a v Anglicku jedia na Vianoce plneného 
moriaka. Morku si dávajú aj Francúzi. Ako dezert si Francúzi doprajú 
„vianočné poleno“. Je to dobrota v tvare polena poliata čokoládou. 
No niektorí si radi pochutia na slimákoch alebo žabích stehienkach. 
Briti majú svoj obľúbený puding, ktorý obsahuje veľa prísad - slivky, 
vajcia, orechy, rum, ale aj strúhanku. Mnohí ho však nejedia. Poliaci 
zvyknú jesť  tak ako my, rybu. No uprednostňujú sleďa alebo jesetera. 
Vo Fínsku raňajkujú na Vianoce ryžový nákyp s cukrom, so škoricou 
a zapečenou mandľou. Kto ju nájde, dostane špeciálny darček.   
 
Zvyky a tradície iných národov 
Nielen u nás, ale aj v mnohých iných krajinách, napríklad vo 
Francúzsku, sa dodržiava tradícia adventu. Každý týždeň sa zapáli 
jedna sviečka na adventnom venci. Na Filipínach si ľudia zdobia na 
Vianoce domy farebnými lampiónmi. V mnohých krajinách majú tiež 
zvyk chodiť  na polnočnú omšu a stavať  betlehem s Ježiškom. 
V Austrálii, kde je v čase Vianoc teplo, si pochutnávajú na ovocí. 
Napríklad melón si Austrálčania radi doprajú na vianočnom pikniku 
často rovno na pláži.                                                  Pripravila Mirka         
 
 
 

 
 
 
 



Vlastná tvorba 
 Vianoce 
 
Zvoní, zvoní zvonček malý, 
Vianoce sú pred dverami, 
rozvoniava celý dom, 
vianočný je plný stôl. 
 
A keď sa sviečočka slávnostne zapáli, 
v nejedných očičkách iskrička zažiari. 
Iskrička radosti po líčku sa zgúľa, 
mamičkine rúčky nežne ma pritúlia. 
 
Oheň v krbe tíško praská, 
v srdciach vládne pokoj, láska, 
z oblohy sa sype sneh, 
všade počuť  detský smiech. 
 
Sú tu opäť , sú tu zas, 
Ježiško s darčekmi prekvapí nás. 
Vianoce sú sviatky krásne, 
preto prežime ich všetci šť astne. 

 
 
                                                                        
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                       Pripravila Rebeca

                     Vlastná tvorba 
 

Náš Mikuláš 
Náš pán Mikuláš, 

sladké darčeky nosíš nám. 
Máme z toho všetci radosť , 

ale musíme poslúchať , 
lebo v čižmičke si varešku môžeme nájsť . 

                                                             Emka, 3.C 
 

Zima 
Zima prišla, zima je tu, 

radujme sa všetci, 
už sa tešia všetky deti, 

na Vianoce, na darčeky. 
                                                               Lenka, 3.C   

 
 

 
 
 
 

 
 
                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 

 
 



Vlastná tvorba 
...a ešte zopár „vinšov“ našej škole k výročiu... 
 
Naša škola 
 
Naša škola tridsiatku slávi, 
chodili do nej aj slávni. 
Tridsať  rokov slávy, krásy, 
naša škola užíva si. 
 
Popoludňajšie disky sú, 
decká smelo tancujú. 
Učitelia nútia nás chytiť  knihu 
a učiť  sa zas. 
 
Veľa žiakov vystriedalo 
naše školské lavice, 
neraz školník opravoval 
okná, dvere, stolice. 
                                                                                   Táňa, 4.B 
 
Škola 
 
Škola, škola, školička, 
čo ti popriať  k tvojmu sviatku? 
Samé múdre hlavičky 
a poslušné detičky. 
                                                                                  Emka, 4.B 

           

Spýtali sme sa našich žiakov 
Blížia sa Vianoce.  
Na čo sa najviac tešíš počas týchto dní? 
Čo pre teba Vianoce znamenajú? 
Počas týchto dní sa najviac teším na vianočnú pohodu a na to, že 
budeme celá rodina spolu. Pre mňa znamenajú Vianoce veľký 
kresť anský sviatok. 
                                                                                Marek, 5.C 
Počas týchto dní sa teším na chvíle strávené s rodinou. Pre mňa 
znamenajú Vianoce pekný čas v rodinnej pohode a veľa zábavy. 
                                                                                Jojka, 5.C 
Teším sa na to, keď sa stretneme celá rodina spolu, teším sa na 
rozprávky a, samozrejme, na darčeky. 
                                                                                 Miška, 8.B 
Počas týchto dní mám najradšej, keď ideme k babke na dedinu. Rok 
čo rok sa tam naša rodina stretáva počas Vianoc. Navzájom si 
odovzdáme darčeky. Pre mňa znamenajú Vianoce veľa – dni plné 
pokoja, lásky, darčekov.  
                                                                                 Vanessa, 5.C 
Teším sa na rodinu, na lyžovačku, na kamarátov. 
Vianoce znamenajú pre mňa čas pokoja, lásky, oddychu. 
                                                                                 Klaudia, 8.B 
                                                              Pripravili Rebeca a Milan 



Kútik pre najmenších 
Vyfarbi si obrázok 
 
 
 

 
                                                                       Pripravila Lenka 

  
 

Kútik pre najmenších 
Tajnička 
 

      
      
           
      

      
 

 
      

     
  

 

          
      
      

       
       

       
   

 
 

1. džúsy sa vyrábajú z ovocnej ... 
2. zviera žijúce na púšti 
3. školský predmet 
4. malinovka sa skladá z vody a ... 
5. jedlo 
6. čítame ich 
7. jar, leto, jeseň, zima sú ....  obdobia 
8. zviera žijúce v korunách stromov 
9. strom 
10. mužské meno /25.7./ 
11. šport 
12. vianočná ryba 
13. štípu z nej oči 
14. ženské meno /24.12./                      
                                                                                Pripravila Mirka 



Zo života školy 
Imatrikulácie prvákov 
10. novembra 2010 mali svoj deň naši prváci. Boli „pasovaní za 
skutočných žiakov“ našej školy.  
Prváci skladali sľub, ktorí predniesli zástupcovia z každej triedy. 
Každý prváčik mal aj svojho „krstného rodiča“. Boli nimi opäť  
najstarší žiaci, tentokrát z 9.A a 9.B . Tejto úlohy sa zhostili naozaj 
svedomito. 
Zábava, ktorá pokračovala po oficiálnej časti, bola toho dôkazom. 
Všetci sa spolu „vyšantili“ pri tanci v školskej jedálni, kde p. 
kuchárky pripravili aj malé občerstvenie. 
                                                                         Pripravili Lenka a Ala 

Zo života školy 
A takto to bolo na oslavách 30. výročia našej školy. 
 
                                                                                  Medzi pozvanými 
                                                                                  hosťami nechýbali 
                                                                                  predstavitelia  
                                                                                  mesta, Cirkvi, 
                                                                                  KŠÚ, bývalí ria- 
                                                                                  ditelia i prví 
                                                                                  absolventi školy. 
 
 
 
 
 
 
 
Program  
v kinosále 
Spoločenského domu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              
                                   



                                   Blahoželáme k úspechom 

 
„Škola na futbalovom ihrisku“ 
ZŠ Škultétyho 3. miesto 
 
TOPVEDAM – Topoľ čianski vedátori amatéri 
1. miesto  Jakub Račko, 7.B 
                   Linda Maninová, 6.B 
3. miesto   Peter Božik, 7.B 
 
Skok do diaľ ky 
1. miesto   Ondrej Oravec, 7.B 
3. miesto   Viktor Klanica, 9.A 
 
Majstrovstvá okresu v bedmintone 
2. miesto staršie žiačky 
 
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – školské kolo 
1. miesto Dominik Boldiš, 9.B 
2. miesto Barbora Štefkovičová, 9.B 
3. miesto Karin Chochulová, 9.B 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           Pripravil Milan 

 

Medzi nami dievčatami... 

 
Ak sa cítiš príliš vystresovaná zo školy alebo si si dlho nedopriala 
oddych a už si dosť  unavená, no nemáš poriadny čas na oddych, 
vyskúšaj toto. Môžeš to pokojne skúsiť  aj každý deň. Skús takto 
relaxovať : 
1. Ulož sa do pohodlia, pohlaď sa po tvári a zatvor oči.  
2. Opakuj si nasledujúce vety (ale nielen tak bezhlavo ich rapkať , ale  
rob aj to, čo ti hovoria): 
-upokojím sa a uvoľním sa, 
-všetok okolitý hluk a vnútorné problémy sa odo mňa vzdialia, 
-oddám sa relaxu, 
-oddám sa túžbe získať  telesnú aj duševnú harmóniu, 
-uvoľním celé svoje telo až po päty. 
3. Chvíľu takto zostaň ležať  a nemysli na nič. 
4. Ak sa tak stalo, pomaly sa začni ,,zobúdzať “. Popritom si opakuj (a 
samozrejme, konaj): 
-som upokojená, uvoľnená (hovor si to dovtedy, kým ti to dobre 
padne a naozaj sa tak budeš cítiť ), 
-pripúšť am si bližšie vonkajšie hluky, 
-začínam si cítiť  ruky aj nohy, 
-napnem pomaly všetky svaly, dlane stisnem v päste, dobre sa 
ponať ahujem, hlboko sa nadýchnem a otvorím oči. 
A teraz máš za sebou svoju relaxáciu. No  ako sa cítiš? Dúfam, že ti 
dobre padla.                                                               Pripravila Mirka 
 

                
 



EKO okienko 
                                       Milí čitatelia, kamaráti!  
                                       Tešíme sa z prekrásnej jesene a pomaly sa pripravujeme 
                                       na Vianoce.  
A čo je zaujímavé  v prírode počas týchto dvoch mesiacov ? 
November                                                                                           
Opadáva smrekovec opadavý. Muflóny a diviaky majú ruju.                                                            
Prilieta orliak morský.                                                                        
Odlietajúca hus divá pozoruje meniacu sa prírodu.                        
Častejšie prší. 
December 
Vrúbľujeme kôstkoviny (ak sme ešte nestihli).    Jazvec spí. 
Voda mení svoje skupenstvo –  prekvapia nás vločky, ľad. 
Príroda oddychuje. (To si len myslíme. Je stále čulá.) 
 
No ak sa pozornejšie zamyslíme nad počasím, často si povieme, že sa asi zbláznilo. Prečo 
je to tak?  Najnovšie výskumy odborníkov v Európe dokázali, že zhoršenie stavu životného 
prostredia pôsobí aj na počasie. Súvisí to predovšetkým s vysušovaním  zemského povrchu, 
a teda aj atmosféry. Vysušovanie zemského povrchu nesúvisí však len so skleníkovým  
efektom, či zmenšovaním ozónovej vrstvy, ale aj s úbytkom vody v krajine. Voda je  
vzácnym darom planéty Zem.  
Pripravili sme pre vás „Malé vodné kvízovanie“ – 3 kolá  a čakáme na Vaše odpovede. 

1. Ako je možné, že ľad dokáže rozlomiť  aj tie najtvrdšie skaly? 
a) voda zmrznutím zväčšuje svoj objem 
b) je tvrdší ako diamant 
c) vytvára ostré cencúle 

2. Ktorá látka je na zemskom povrchu (v živej aj neživej prírode) najrozšírenejšia? 
a) oxid uhličitý 
b) voda 
c) kyslík 

3. Koľko %  celosvetových zásob vody tvorí sladká voda? 
a) 50% 
b) 15% 
c)   3% 

4. V akých skupenstvách sa vyskytuje voda? 
a) mokré, vlhké, suché 
b) fyzikálne, chemické, biologické 
c) plynné, kvapalné, tuhé 

 
5. Ako sa volá technologické zariadenie, ktoré slúži na čistenie odpadových 

vôd? 
a) čistiareň odpadových vôd 
b) práčka odpadových vôd                                
c) čistič odpadových vôd                                Malí prírodovedci 

                                                                               a Mgr.Renáta Sedlárová 
 

Práca ŠKD 
––––––––––––––––––––––––––––––––    odstrihnúť  a hodiť  do EKO skrinky 

 
 
Meno a priezvisko: ...........................................................................        Trieda: ................... 
Odpovede: 

1. Ako je možné, že ľad dokáže rozlomiť  aj tie najtvrdšie skaly? 
a)      b)     c) 

2. Ktorá látka je na zemskom povrchu (v živej aj neživej prírode) najrozšírenejšia? 
a)      b)     c) 

3. Koľko %  celosvetových zásob vody tvorí sladká voda? 
a)      b)     c) 

4. V akých skupenstvách sa vyskytuje voda? 
a)      b)     c) 

5. Ako sa volá technologické zariadenie, ktoré slúži na čistenie odpadových vôd? 
                  a)      b)     c) 

 
 
 
V školskom klube detí  pripravujeme:  
 
November : 
     
Kreslíme strašidlá  - súť až o najkrajšie a najzaujímavejšie strašidlo                                                    
  
Súť až v skladaní stavebníc  SEVA, SEKO, LEGO    
 
Slušnosť  naša každodenná   – kvíz   
 
 
                                                                 
December : 
 
Vianočná výzdoba priestorov školy, tried  
 
Príprava a predaj výrobkov  „Malá vianočná burza v ŠKD“                       
   
 
Január : 
                                             
 
Súť až o najkrajšieho snehuliaka, snehuliačku   
 
Zhotovenie darčekov pre budúcich prvákov 
                                                                                                      p.vych.Renáta Sedlárová 
 

 



Zo školských správ 

 
Opäť  vám prinášame stručný prehľad udalostí za mesiac november.  
Aj tento mesiac je bohatý na udalosti či už z vedomostnej, športovej 
či inej oblasti. 
 
November: 
- jesenné prázdniny, 
- zasadnutie Žiackeho parlamentu, 
- projekt „Šť astie za sklom“ – prevencia šikanovania a drogových 
závislostí – 8. a 9. ročník, 
- projekt „Tvoja správna voľba“ – prevencia drogových závislostí – 
5. ročník, 
- KOMPARO – testovanie deviatakov, 
- Imatrikulácia žiakov 1. ročníka, 
- divadelné predstavenie „Sedem kozliatok“ – 1. – 7. ročník, 
- návšteva Planetária v Žiari nad Hronom – 4. ročník, 
- „Vianočná Viedeň“ – exkurzia, 
- hodnotiaca pedagogická rada, 
- badminton – OK, KK, 
- šach – OK, 
- zasadnutie RR a triedne rodičovské združenia, 
- pokračuje zber papiera a tetrapackových obalov. 
                                                                   Pripravila p. uč. Kubríková 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                            

Z redakčnej  pošty 
 

Milí čitatelia! 
Vianoce sa nezadržateľne blížia. Dôkazom toho je aj toto číslo nášho 
školského časopisu. Pripravovali sme ho pre vás s radosť ou a to aj 
vďaka tým, ktorí prispeli aj do tohto „vianočného čísla“. Veríme, že 
sme vás zaujali, že sme vo vás navodili tú pravú vianočnú atmosféru.  
Prajeme všetkým krásne a príjemné prežitie tých najkrajších sviatkov 
v roku.  
 
Tak ako za oblokom sniežik padá, 
nech za váš stôl šťastie sadá. 
Zabudnite na bôle a radosti, 
prežite Vianoce v láske a radosti. 
                                                                                  Redakčná rada 



Riešenie úloh 
Zábavný kútik 
Uhádneš? 
Upečie závin. 
Biliardový stôl. 
Pavúk s drevenou nohou. 
Paradajka vo výť ahu. 
Umyjeme okno. 
Mucha na trojkolke. 
Archeológ- čím je žena staršia, tým je pre neho zaujímavejšia. 
Rýchlo. 
Zamávate mu. 
Pastelky za rohom. 
Susedia 
2 2 3 1 

1 4 1 2 

3 0 3 1 

0 3 1 1 

Aké číslo môžeš doplniť  namiesto otáznika? 108 
Doplň číslo miesto otáznika: 10 
Osemsmerovka: KAFFEE, SAFT, TEE, MILCH, WASSER, KAKAO 
Kútik pre najmenších 
Tajnička: ŠŤASTNÉ  VIANOCE 

 
 


