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V novom roku 2011 len to 
najlepšie... 

 
...zdravie, šť astie, spokojnosť , úspechy, 

porozumenie... 
 
 

Zamyslenie na úvod 
Milí čitatelia! 
 
Na vianočné prázdniny sme odchádzali so slovami želania toho 
najlepšieho do nového roka. 
V krátkom zamyslení v predchádzajúcom čísle som napísala 
myšlienku, aby tie nastávajúce sviatočné dni, ale nielen tie, boli 
naplnené láskou, pokojom, porozumením... 
Dajme si ruku na srdce a zamyslime sa, či to aj naďalej takto je... 
Nový rok už síce dávno začal, máme za sebou aj „výsledok“ 
polročnej práce a začíname akoby nanovo. 
Áno, začnime „nanovo“. 
Čítali ste knihu A. de Saint-Exupéryho Malý princ? 
Je to kniha plná nádherných myšlienok. 
Spomeniete si na vetu, ktorú povedala líška Malému princovi? 
„...tu je moje tajomstvo. Je veľmi jednoduché: dobre vidíme iba 
srdcom. To hlavné je očiam neviditeľné.“ 
Blíži sa sviatok sv. Valentína. Určite bude v škole znovu prebiehať  
„valentínska pošta“. 
Skúste napísať  krátku „valentínku“ aj kamarátovi, spolužiakovi, 
s ktorým si mal možno nejaké nedorozumenie, určite ho to poteší.  
V každom človeku je mnoho dobrého.  
Veď „dobre vidíme iba srdcom. To hlavné je očiam neviditeľné...“ 
                                                                              p. uč. Kubríková 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zábavný kútik 

 
Uhádneš? 
 

Je to čierne a letí to cez rybník. Čo to je? 
Je to modré koliečko v izbe, čo to je? 

Čo je to? Visí to na strome a je to žlté. 
Viete, čo to je? Je to čierne a má to 3 kolieska. 

Čo je zmiešaný pocit? 
Čo zastaví padanie vlasov? 

Viete, kde nájdete korytnačku bez nôh? 
Prečo vtáci lietajú na juh? 

Viete, z čoho sa skladá piesok? 
 

Podarí sa vám vyplniť  prázdne krúžky päťuholníka 
číslami od 1 do 10 tak, aby súčty na stranách trojuholníka 

boli rovnaké? 

 
 

Pripravili Janka a Ala

Zábavný kútik 
Sudoku 

 

 
 
Aké znaky treba doplniť  medzi čísla? 

 

/7  2/  /3  3/  /5  1/ = 10 
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0  1  2  3  4  5  6  4 = 10 
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„Jožko, poďme sa hrať  na školu.“ 
„Dobre, ale ja budem chýbať !“ 
 
 
 
 
 
                                           Pripravili Natálka, Veronika a Janka 
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   Zábavný kútik 
Susedia 

 

0 1 1 0 0 

2 1 2 2 1 

1 3 3 3 2 

1 3 2 4 3 

2 0 3 2 2 

 
 

Zápalky 
Premiestni jednu zápalku tak, aby platila rovnica. 
 

X + V = IV 

 
Doplň do postupnosti 
 

256 128 64 32 ..... 
 
7 14 21 28 35 ..... 
 
1 3 6 10 ..... 

 
 
 
 
 

                                              Pripravili Annamária a Lenka

 Spýtali sme sa našich učiteľ ov 

 
Viete, kto bol sv. Valentín? 
Kňaz, lekár, žil v 3. stor. n. l. v Ríme za vlády cisára Claudia. Bol 
popravený, pretože proti vôli cisára sobášil milencov. Cisár zrušil 
manželstvo, pretože vraj ženatí muži nie sú dobrí vojaci. 
                                                                                 p. uč. Čelechovská 
Myslím, že to bol kňaz v Ríme, ktorý zomrel mučeníckou smrť ou 14. 
februára, pretože aj napriek zákazu cisára sobášil mladých ľudí. Sv. 
Valentín bol veľkým človekom slovom i skutkom a nebál sa zomrieť  
za svoju vieru. 
                                                                                 p. uč. Streicherová 
Bol to rímsky kňaz, ktorý neposlúchol zákaz sobášiť  mladé páry, 
ktorý vydal imperátor Claudius II. Gótsky. Za to bol potrestaný 
sť atím hlavy.  
                                                                                 p. uč. Dovalová 
Zvyknete v tento deň obdarovať  svojich blízkych, svoju lásku? 
Áno, milými drobnosť ami, sladkosť ami, kvetmi, milým slovom, 
bozkom.                                                                   p. uč. Čelechovská 
Možno vás sklamem, ale tento deň neoslavujem. Nepovažujem za 
správne, aby sa láska, vernosť , úcta a ďalšie hodnoty stali len 
jednodňovými lacnými záležitosť ami, čo nám ponúka práve komercia 
a médiá, ktoré „spovrchnili“ posolstvo sv. Valentína. 
                                                                                 p. uč. Streicherová 
Nie. Táto komercia zasiahla najmä mladú generáciu. Som za to, že 
blízkym, ktorých máme radi, treba prejavovať  pozornosť  a lásku 
každý deň. 
                                                                                 p. uč. Dovalová 
                                          Za rozhovor ď akujú Annamária a Veronika 

                                                                



 

Poznáme ich? 
Opäť  nebolo jednoduché pre vás zistiť , ktorá pani učiteľka či pani 
vychovávateľka bola na fotografii v predchádzajúcom čísle. Neprišla 
nám žiadna správna odpoveď. Ste teda asi zvedaví, kto to bol. 
Bola to pani vychovávateľ ka Sedlárová. 
Áno, pani vedúca ŠKD, ktorá nám pravidelne prispieva do školského 
časopisu spolu so svojimi členmi krúžku Malí prírodovedci. 
Ešte stále sme nevyčerpali všetkých učiteľov, a preto vám prinášame 
ďalšiu fotku niektorého z členov pedagogického zboru. 
Podarí sa vám to tentokrát? Skúste uhádnuť , kto je na tejto fotke. 
Pripomíname už známe údaje, ktoré treba uviesť , teda vaše meno, 
priezvisko a triedu. 
Hádajte... 

 
                                                                        Pripravili Dominika a Miriam

                                     Môj domáci miláčik 
 

 
 

Toto je moje zvieratko. Je to fenka yorkshírskeho teriera. Volá sa 
Lolita. Je šedo-čierno-hnedá, má malé uši  a malý čierny ňufák. Jej 
oči sú ako veľké hnedé gombíky. Je veľmi múdra a počúva na prvé 
slovo. Vie veľmi dobre vycítiť  náladu človeka a podľa toho sa 
správa. Veľmi rada sa hrá so svojimi hračkami a chce, aby sme sa 
s ňou hrali, aj keď sa nám nechce. Vie si „vypýtať “ papať  a vie sa aj 
„vypýtať “ von. Pozorne nás počúva, pričom nakloní hlavičku 
doprava a „rozpráva sa“ s nami svojou rečou – „kňučaním“. 
Neviem si predstaviť , že by sme ju nemali. Je to náš miláčik. 
                                                                                Pripravila Rebeca 
 

                                  
 

 
 
 



Trochu smiechu pre zábavu 
„Vladko,  prečo  si  oblečený  v čiernom ?“ 
„Máme  v rodine  smútok, predvčerom nám  zomrela  babka.“ 
„To  je  hlúposť , veď  som  včera  videl  vašu  babku 
v okne vášho  domu!“ 
„No, to sme ju  tam len držali, kým poštárka doniesla dôchodok.“ 
 
 
Prečo sa blondínka  plazí po supermarkete? 
Hľadá nízke  ceny. 
 
Policajt vyzve  slečnu  do tanca a pritom jej vraví: 
„Slečna, aj vy si myslíte že policajti sú hlúpi?“ 
„Nie, ale musím sa priznať , že na hymnu  som ešte netancovala.“ 
 
„Moja žena dnes  zachránila  zdravie a život mnohým obyvateľom 
mesta.“ 
„To  už ako?“ 
„Nepodarilo sa jej dnes ráno naštartovať  auto.“ 
 
„Chlapček,  prečo  si  kupuješ už   tretí  lístok do kina?“  
„Pani  pri  vchode je taká  zlá teta.“    
„A čo  robí?“ 
„Ona  mi  ho  vždy  roztrhne.“ 
 
 
Príde  blondínka  do  galérie  a pýta  sa: 
„Kto  namaľoval  tento  strašný  obraz?“ 
Zamestnanec  odpovie:  
„Slečna, to  je  zrkadlo!“ 
                                                        Pripravili Dominika a Natálka 
 

                                                                                              

Zažili sme... 
Vianočný Bojnický zámok 
   V sobotu 11.decembra sa v niekoľkých rodinách našich žiakov 
museli zaobísť  bez ich pomoci pri predvianočnom upratovaní. 
Členovia krúžku Mladý cestovateľ sa totiž vybrali na prehliadku 
vianočne vyzdobeného Bojnického zámku. Sprevádzaní výdatným 
snežením sa šť astne dostali do Bojníc, kde na nich už čakala 
sympatická mladá dvorná dáma. Tá ich sprevádzala netradične- 
vianočne vyzdobeným zámkom. Deti sa z  jej rozprávania dozvedeli 
o vianočných zvykoch a tradíciách, ktoré sa z obdobia stredoveku 
zachovali až do dnešných dní. Niektorí mali šť astie a mohli si sadnúť  
za sviatočne prestretý stôl a zistiť  vďaka zvykom, čo ich čaká 
v budúcom roku. Pod tanierom si našli peniaze, prsteň a handričku- 
symboly bohatstva, vydaja a práce. Za deť mi zavítal, aj keď trošku 
oneskorene, Mikuláš s anjelom a čertom. A ako to už pri návšteve 
Mikuláša býva, deti nemohli odísť  s prázdnymi rukami. Všetci 
dostali balíčky sladkostí.  
Očarujúcu atmosféru zmocňovalo aj sneženie, ktoré zahalilo veže 
Bojnického zámku do bieleho súkna. S týmto netradičným pohľadom 
sa deti lúčili s Bojnicami.                                               p. uč. Sitárová 
Súť ažná otázka: 
Kedy bol Bojnický zámok vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku? 
Odpovede vhoďte do schránky pri nástenke spolu s menom, 
priezviskom a triedou. Na výhercu čaká malá odmena. 



                           Zaujímavosti od A po Z 
             Vedeli ste, že... 

- slovo „BLOND“  (farba vlasov) pochádza z latinčiny 
a znamená očarujúci? 

- na našom území sa pred druhou svetovou vojnou jazdilo 
vľavo? 

- takmer ¾ obyvateľstva našej planéty nedokáže stráviť  
mlieko? 

- oficiálny názov Sochy slobody znie: Sloboda osvetľujúca 
svet? 

- žiaci základných škôl v Nórsku nedostávajú známky, na konci 
školského roku sú hodnotení formou pohovoru  v prítomnosti 
rodiča? 

- názov čokolády MILKA ja skratka, vznikol spojením 
nemeckých slov Milch a Kakao? 

- lety lietadlom do Ameriky sú o hodinu dlhšie ako smerom 
späť ? Je to tým, že vo veľkých výškach prevažuje západné 
vzdušné prúdenie, a tým lietadlo brzdia a v lete do Európy 
pomáhajú lietadlu zvýšiť  rýchlosť .    

                                   
 
 
 
„Zuzka, ty ale krásne ovládaš čítanie zo šlabikára. Na prváčku veľmi 
pekne...“ 
„No, veď ten prvý ročník už opakujem tretí raz...“ 

                                               Pripravia Natália 

Zaujímavosti od A po Z 

 
Viete o tom, že niektorí ľudia majú pre šť astie rôzne talizmany? 
Patríte medzi nich aj vy? 
Tak si prečítajte týchto pár riadkov, ak sa chcete dozvedieť  niečo viac 
o talizmanoch... 
Štvorlístok, slon, fotka... 
Talizman je starý ako ľudstvo samo. Staroveké národy mali pre tieto 
drobnosti svoje pomenovania: 
Sumeri ich nazývali sagha, Asýrčania mamitu. Dnes ich názov 
odvodzujeme z arabského talsam, z tureckého talis – v preklade 
čarovný obraz. 
Kelti verili štvorlístku – mal prinášať  šť astie. 
Východné tradície vyzdvihujú pozitívne pôsobenie sošiek slonov. 
Výskum chicagskej univerzity odhalil, že medzi najčastejšie 
talizmany patrie fotografie blízkych osôb – matky, manžela, 
manželky, detí. Pohľad na tieto blízke osoby vyvoláva pocit pokoja. 
Aký je ten váš talizman? 

                                            
 

 
 
 
 
 

                                                                                            Pripravila Mirka 



Vlastná tvorba 
                                                                        
Sviatok sv. Valentína 
 
Valentín  je sviatok pekný, 
je to sviatok šť astia, lásky, 
prežite ho radostne 
a  s úsmevom na perách. 
 
Keď sa ráno zobudíš, 
buď na všetkých milý, dobrý 
a uvidíš, aký krásny bude deň. 
Zo srdca Ti prajem len, 
šť astného Valentína! 
 

 
 
Sv.Valentín 

 
Valentín je sviatok krásny, 
plný prianí, plný lásky. 
Prežite ho všetci v šť astí, 
aby boli ľudia krajší.  
 

                               

Vlastná tvorba 
 

Na sv. Valentína 

 
Valentín je sviatok lásky, 
kto má nejaké otázky? 
Máme sa mať  všetci radi, 
a byť  spolu kamaráti. 
 

 
                                                                 Pripravili Rebeca a  Dominika 

 
Vysvedčenie 

 
Piatok 28. januára bol deň, na ktorý sa nezabúda. Bol to deň, kedy sa 
rozdávali polročné vysvedčenia.  
Po tretej hodine prišla pani učiteľka do triedy a v ruke niesla 
vysvedčenia. Ešte skôr, než ich začala rozdávať , zhodnotila správanie 
nás všetkých za prvý polrok.  
Tri naše dievčatá boli odmenené, naopak, niektorých chlapcov 
neminulo pokarhanie. 
A potom už prišlo na samotné rozdávanie vysvedčení. Zdalo sa, že 
všetci sú spokojní. No, ak niekto aj nebol, má možnosť  polepšiť  sa 
v druhom polroku. 
                                                                                         Paulínka, 4.B 

                                        
 
 
                                                                                   
 



Vlastná tvorba 
Tri zázračné perá 
Bola raz jedna chalúpka a v nej žila jedna starenka. Tá starenka bola 
malinká a veľmi stará. Mala až 152 rokov. V chalúpke bývala sama, preto 
sa musela o všetko sama starať . Keďže sa blížila zima a potrebovala 
v chalúpke kúriť , vybrala sa do lesa po drevo. 
Ako tak chodila po lese a zbierala raždie, zbadala tam malého chlapca. 
„Babička, potrebujete pomôcť ?“ spýtal sa chlapec. „Áno, chlapče,“ 
a podala mu batoh. „Babička, koľko máte rokov?“ 
„No, chlapček môj, ja som už veľmi stará, mám 152 rokov.“ 
Ale Janko jej neveril. „A ty máš koľko rokov?“ spýtala sa babička. „Ja 
mám 11 rokov,“ odpovedal Janko. „Kam mám odniesť  to drevo?“ „Poď za 
mnou,“ hovorí babička. Tak šli kľukatou cestičkou až k chalúpke. „Dáme 
ho dnu pri piecku.“ Starenka potom zakúrila a uvarila bylinkový čaj. „Prečo 
si bol v lese sám?“ „Stratil som sa,“ odpovedal chlapec. Potom si sadli 
k stolu a klebetili tak dlho až Janko zaspal. Snívali sa mu samé krásne 
sníčky, lebo čaj, čo mu starenka pripravila, bol zo zázračných byliniek. 
Snívalo sa mu, že babička mu darovala tri zázračné perá. Keď písal prvým, 
vedel počítať  aj tie najť ažšie príklady. Keď písal druhým perom, nikdy 
nemal pravopisné chyby. A keď písal tretím, obrázky, ktoré nakreslil, ožili. 
Bol veľmi šť astný, že má také perá. Všetky deti mu ich závideli a tiež také 
chceli. Ale Janko zostal lakomý a nechcel ich ani požičať . No vtom mu 
všetky tri zmizli. Janko sa veľmi zľakol, zobudil sa a bolo ráno. Starenka sa 
ho spýtala, čo sa stalo. Ale on jej nechcel nič povedať , lebo sa hanbil.  
„Poď, pôjdeme do mesta nájsť  tvojich rodičov. Ako sa vlastne voláš?“ 
spýtala sa starenka. „Ja sa volám Janko Simík,“ odpovedal. A tak šli hľadať  
rodičov. Zbadali dom Simíkovcov. Zazvonili pri dverách a prišla im otvoriť  
Jankova mamička. „Kde si bol, Janko, veľmi sme sa o teba báli.“ Vtom sa 
ozvala starenka a ukľudnila Jankovu mamičku. „Ďakujem Vám veľmi 
pekne, starenka, že ste sa postarali o nášho Janíčka.“ Starenka sa rozlúčila 
a podarovala Jankovi tri perá so slovami: „Janko, použi tieto perá v škole 
a budeš mať  samé jednotky. Ja som ich vyrobila pre Teba, keď si spal. Sú 
z toho raždia, čo si mi doniesol.“ Janko vzal perá a utekal s nimi do svojej 
izby. Vyskúšal ich a zistil, že sú presne také, ako sa mu snívalo. 
Na druhý deň chcel Janko starenke poďakovať , a tak sa vybral do lesa 
k chalúpke. Darmo chodil kľukatými cestičkami, chalúpka zmizla aj so 
starenkou. A keď odchádzal smutný z lesa, zrazu sa ozvalo: „...nemáš za 
čo!“ Od toho dňa bol Janko šikovný a múdry, vždy rád pomohol a poradil 
každému, kto potreboval.                                                 Pripravila Rebeca 

Spýtali sme sa našich žiakov 

 
Kto bol sv. Valentín? 
Čo by si zorganizoval na sv. Valentína v škole? 
Bol to kňaz, ktorý tajne sobášil zaľúbených ľudí. 
V telocvični by som zorganizovala diskotéku s obrovskými 
srdiečkovými balónmi a pri vchode by som každému kreslila srdiečka 
na líca. 
                                                                                         Kikuš, 8.C 
Bol to kňaz, ktorý sobášil mladých ľudí. 
Zorganizovala by som veľkú párty, valentínsku poštu, aby sa neučilo. 
                                                                                         Nika, 8.A 
Musel to byť  nejaký zaľúbený človek. 
Ja by som pripravila karneval.                                         Natália, 9.A 
 
                                                                                 Pripravila Mirka 

 



Kútik pre najmenších 
Vyfarbi si obrázok 

 

 

 

 

 

                                                                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                         Pripravila Lenka

Kútik pre najmenších 
Pomôž myške nájsť  cestičku k syru 

 
 
 

 
 
                                                                         Pripravila Lenka 



Zo života školy 
Európsky deň rodičov a škôl 

 
     Dňa 15.12.2010 sa v našej škole opäť  uskutočnil Európsky deň 
rodičov a škôl. Naši žiaci prezentovali svoje výrobky, školský 
časopis, medovníky, ozdobné svietniky na štedrovečerný stôl 
a sadrové betlehemy. 
    Keď škola otvorila svoje brány rodičom, prišli zo všetkých strán, 
aby videli svoje deti „v akcii“ počas vyučovania. Cez prestávky 
rodičia aj žiaci mali možnosť  kúpiť  si pekné práce našich žiakov, 
a tým finančne podporili školu. V jedálni bolo pre nich pripravené 
občerstvenie a prezentácie o živote našej školy.  
   Po tretej hodine sa rodičia začali rozchádzať  domov a žiaci si 
poupratovali svoje veci a odišli do tried. Tým sa celá akcia skončila. 
Dúfame, že budúci školský rok sa brány a triedy pre rodičov opäť  
otvoria v rámci Európskeho dňa rodičov a škôl.  
                                                                        Pripravili Ala a Natália 

 
 
 
 

 
 

 

Zo života školy 
Venček 2010 
17. december 2010 – bol to deň, na ktorý budeme dlho spomínať . 
V tento deň sme mali my deviataci Venček. 
Bolo to zavŕšenie našich „štvrtkových“ kurzov, ktoré boli super a na 
ktoré sme sa vždy tešili. Naučili sme sa  veľa  zaujímavých  
tanečných krokov a prvkov. Boli to spoločenské, ale tiež 
latinskoamerické tance . 
Večer pre nás začal o 17.00 h. v školskej jedálni, ktorá bola krásne 
vyzdobená. Za to vďačíme niektorým rodičom. 
Predviedli sme všetko, čo sme sa naučili, absolvovali sme aj 
rodičovský tanec. 
Chceme poďakovať  aj nášmu tancmajstrovi pánovi Zať kovi za chvíle 
strávené s nami. A najmä našej pani riaditeľke, ktorá nám umožnila 
túto slávnostnú udalosť  uskutočniť . 
                                                                        Natália a Barbora, 9.A 



Blahoželáme k úspechom 

 
     
Šaliansky Mať ko – školské kolo 
1. kategória /2. – 3. roč./ 
2. miesto Diana Jakubíková, 3.B 
3. miesto Viktória Melušová, 2.A 
2. kategória /4. – 5. roč./ 
1. miesto Liliana Čepčeková, 5.B – účasť  v obvodovom kole 
2. miesto Sabína Milatová, 4.B 
3. miesto Laura Čelechovská, 5.B 
3. kategória /6. -  7. roč./ 
2. miesto Adriana Jančeková, 6.A 
3. miesto Diana Remeňová, 6.B 
3. miesto Jakub Račko, 7.B 
 
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – okresné kolo 
7. miesto Dominik Boldiš, 9.B 

 
Mestská polícia – naša pomoc a ochrana – výtvarná súť až 
1. miesto Samuel Stančík, 8.C 
2. miesto Sebastián Chmelár, 4.B 
Čestné uznanie získali: Lukáš Košelík, 4.B, Roman Ábel, 4.B,  
  Barbara Ďurišová, 8.C 
OAJ – obvodové kolo 
3. miesto Ľubomír Bereš, 9.B 
ONJ – obvodové kolo 
1. miesto Maximilián Mizerák, 8.C – postup do KK 
                                                                            Pripravil Milan 

 
 

 

Medzi nami dievčatami... 
 

Viete, ako sa povie „Milujem Ťa“ v iných jazykoch? 
anglicky  I love you! 
nemecky         Ich liebe dich! 
poľsky            Kocham Ciebe! 
chorvátsky     Volim Te! 
rusky              Ya tebya liubiu! 
španielsky       Te quiero! 
francúzsky      Je t ´aime! 
taliansky         Ti amo! 
maďarsky Szeretlek! 
bulharsky       Obicham Te! 
 
Neviete, čo napísať  na valentínku? Tu je zopár nápadov: 
Nech Valentín každý deň býva, nech cítiš lásku, čo moje srdce 
skrýva, nech z očí Tvojich šť astie žiari ako lúka skorej jari. Chcem 
byť  kvetom tejto lúky, čo nežne hľadia tvoje ruky. 
 Žiari úsmev na líčku, keď  čítaš túto básničku a čuduješ sa trošičku, 
prečo ti píšem potíšku. A ja Ti rýchlo odpoviem, píšem Ti, lebo Ťa 
milujem! 
Oheň v srdci, vonku zima, budeme mať  Valentína. Darujem Ti 
z lásky kvet, ba k nohám dám Ti celý svet, k tomu jednu pusu dať  a 
„ľúbim Ťa“ zašepkať . 
Valentín je sviatok krásny, preži si ho v láske,v šťastí, žiadne slzy, 
lásky veľa, to Ti dnes zo srdca želám. 
Posielam Ti krásne slová, krátku báseň, láska moja. Posielam Ti 
sladký bozk, pýtaj si, ak nemáš dosť . Posielam Ti modré z neba, 
z hĺbky srdca len pre teba. 
Si ako kvapka rosy na lupienkoch ruží. Z tej kvapky sa ruža napiť  
túži. Aj ja sa z tej kvapky napiť  chcem, lebo bez nej zahyniem, lebo Ťa 
strašne milujem.   
 

                                                                                    Pripravila Ala 
      
 



EKO okienko 
 
                                          Milí čitatelia, kamaráti!  
                                          Tešíme sa zo zimy, snehu, vítame Fašiangy... 
Čo je zaujímavé v prírode ?                                              
Február 
Hromnice – jara sviece.  
Pri vrúbľovaní jabloní vidíme prilietať  
hus divú, či holuba plúžika.  
Kde-tu vyrastajú snežienky... 
 
Marec 
Netrpezlivé zajace vyviedli mladé za prvého 
spevu drozda čierneho. 
Vidíme prvé podbele. 
Netopiere opúšťajú zimoviská. 
Kvitnú brezy, poniklec. 
Sadíme stromčeky. 
Prilietajú  bociany. 
 
 
O tom, aká je dôležitá voda, sme si písali už minule. Pripravili sme pre vás 2. kolo súť aže  „Malé vodné 

kvízovanie“. Tešíme sa na vaše odpovede. Súť až vyhodnotíme po 3. kole a 3 úspešných  riešiteľov 
čakajú odmeny. 
 
1. Odpadové vody pred ich vypustením do vodných tokov je potrebné: 

a) Nechať 48 hodín odstáť v zberných nádobách, aby sa nečistoty usadili 
b) Odpadové vody sa v tokoch časom vyčistia samé 
c) Vyčistiť v čistiarni odpadových vôd 

2. Čo sa najčastejšie používa na dezinfekciu vody? 

a) Chlór 
b) Fluór 
c) Arzén 

3. Les zohráva v súvislosti s vodou v krajine mnoho úloh. Ktorá medzi ne nepatrí? 

a) Zadržiava vodu 
b) Spevňuje brehy a zabraňuje povodniam 
c) Reguluje teplotu vody 

4. Ako sa nazýva podzemná voda, ktorá je svojimi vlastnosťami, zložením     

    a pozitívnymi účinkami na ľudský organizmus odlišuje od obyčajných vôd? 

a) Minerálna voda 
b) Úžitková voda 

               c)    Odpadová voda 
5. Voda je silný živel, ktorý dokáže pretvárať,  formovať krajinu. Čo nepatrí medzi       

     vodné živly? 

a) Tsunami 
b) Ľadovec 
c) Láva                                                      

                                                        Malí prírodovedci 

                                                    a Mgr. Renáta Sedlárová 

 

Práca ŠKD 
Odstrihnite, správnu odpoveď  zakrúžkujte a hoďte  do  EKO skrinky 

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

1. Odpadové vody pred ich vypustením do vodných tokov je potrebné: 
a)      b)     c) 

2. Čo sa najčastejšie používa na dezinfekciu vody? 
a)      b)     c) 

3. Les zohráva v súvislosti s vodou v krajine mnoho úloh. Ktorá medzi ne nepatrí? 
a)      b)     c) 

4. Ako sa nazýva podzemná voda, ktorá je svojimi vlastnosť ami, zložením a pozitívnymi 
účinkami na ľudský organizmus odlišuje od obyčajných vôd? 

a)      b)     c) 
5. Voda je silný živel, ktorý dokáže pretvárať a formovať krajinu. Čo nepatrí medzi vodné živly? 

                      a)     b)    c) 
 
 
                                  
                                           

                                                
 

                        V školskom klube detí  pripravujeme:  

 

 
                                     
Február : 
 
Karneval 
 
Po cestách bezpečne - kvíz                                                    
 
Spievame v materinskom jazyku - súť až  
(Medzinárodný deň materinského jazyka 22.3. - UNESCO) 
 
 
 
 
Marec : 
 
Z rozprávky do rozprávky                                                                        

- rozprávkové  popoludnie,  
- kresba najkrajšej rozprávky, dramatizácia                         

                            
Stretnutie s rozprávkou - štvrtáci čítajú prvákom  
 

                         

                                                                                                                         vych. Renáta Sedlárová 

 



Zo školských správ 

 
Opäť  vám prinášame stručný prehľad udalostí za mesiac december a 
január. Aj tieto mesiace boli bohaté na udalosti či už z vedomostnej, 
športovej či inej oblasti. Veď posúďte sami. 
December: 
- „Červené stužky“ – relácia a rozdávanie stužiek, 
- Mikuláš – rozdávanie sladkostí, 
- „Šaliansky Mať ko“ – školské kolo, 
- OSJL – okresné kolo, 
- divadelné predstavenie v Nitre – 6. ročník, SND v Bratislave 7., 8. 
ročník, 
- Venček – 9. ročník, 
- besedy – o dospievaní, o bezpečnom používaní internetu, 
internetová kriminalita – prezentácia, 
- zasadnutie Žiackeho parlamentu, 
- „Daruj hračku kamošovi“, 
- vyhodnotenie zberu papiera a tetrapackov, 
- Európsky deň rodičov a škôl, 
- „Čaj o 15-tej“, 
- Pytagoriáda – školské kolo. 
 
Január: 
- zasadnutie Žiackeho parlamentu, 
- „Šaliansky Mať ko“ – obvodové kolo, 
- OAJ – obvodové kolo, 
- ONJ – obvodové kolo, 
- rodičovské združenie pre žiakov 9. ročníka, 
- školské kolo v basketbale, 
- zápis žiakov do 1. ročníka, 
- hodnotiaca klasifikačná porada + polročné vysvedčenie. 
 

                                             Pripravila p. uč. Kubríková  

Z redakčnej  pošty 
Milí čitatelia! 
Vianočné a novoročné sviatky sú už síce dávno za nami, ale aj 
napriek tomu, keďže toto číslo je prvé v tomto kalendárnom roku, 
dovoľujeme si zaželať  vám veľa zdravia, úspechov, šť astia 
a všetkého, čo potrebujete, v tomto roku 2011! 
Veríme, že aj naďalej budete našimi vernými čitateľmi, 
prispievateľmi a vždy si v tomto školskom časopise nájdete niečo 
užitočné pre seba. 
Prvý polrok je tiež už za nami, takže do toho druhého vykročte tou 
správnou nohou, aby tie výsledky v júni boli čo najlepšie. 
Všetkým vám držíme palce! 
                                                                                      Redakčná rada 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Riešenie úloh 
Zábavný kútik 
Uhádneš? 
Dobre nakopnutý kocúr.   
Žltý štvorček v kuchyni. 
Voľne pohodená kopa piesku. 
No predsa  mucha na trojkolke. 
Keď  tvoja svokra padá do päťdesiat metrovej priepasti v tvojom novom aute. 
Podlaha. 
Presne tam, kde ste ju naposledy  nechali. 
Pretože pešo je to ďaleko. 
No predsa z nákladiaku. 
Doplň čísla, aby súčty na stranách boli rovnaké 

 
Aké znaky treba doplniť  medzi čísla? 
/7.2/+/3:3/-/5.1/ =10 
1+4.9-5:2-9+4:3.2 =10 
0+1.3+4+5-6+4 =10 
10-8.6+8-6-2:4.3+1=10 
Susedia 

0 1 1 0 0 

2 1 2 2 1 

1 3 3 3 2 

1 3 2 4 3 

2 0 3 2 2 

Zápalky X – VI = IV 
Doplň do postupnosti 
16, 42, 15 

 


