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Blíži sa koniec školského 
roka... 

 

 
 

...a začiatok prázdnin 

 
 

Zamyslenie na úvod 
 
Milí čitatelia! 
Naozaj je to tak! Blíži sa koniec školského roka a začiatok prázdnin. 
Ďalších desať  mesiacov prešlo veľmi rýchlo a o pár týždňov budete 
držať  v rukách „výsledky svojej práce“. 
No skôr ako sa rozídeme na prázdniny, čakajú vás ešte dni, počas 
ktorých sa budete snažiť  opraviť  si niektoré známky, ale čakajú vás aj 
spoločné koncoročné výlety či exkurzie. 
A potom už vykročíme v ústrety dvojmesačným prázdninám. Dňom, 
počas ktorých nás všetkých čaká oddych, zábava, ale tiež 
spoznávanie nových krajín, kultúr či nových ľudí, kamarátov. 
Viacerí sa po týchto týždňoch vrátime späť  do tejto školy, ale naši 
deviataci sa s nami rozlúčia, pretože ich čakajú „nové brány“ škôl.  
Preto im prajem v ich ďalšom štúdiu len samé úspechy. 
Takže... 
Dovidenia v septembri! 
                                                                                  p. uč. Kubríková 

 



                                      Zábavný kútik 
 

Uhádneš? 
 
Aký je najlepší štvornohý priateľ človeka? 
 Ako možno zabaviť blondínku na celý život? 
 
Ako sa volá človek, ktorý chodí stále do mesta? 
 Ako sa volá Herkulova žena? 
 
Ako delíme ženy? 
 Kedy je svokra najviac nahnevaná? 
 
 
Susedia 
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                                                                  Pripravili Dudlík, Eli a Bebe                                                                       

Zábavný kútik 
Sudoku 

 
 

 
V nasledovnom usporiadaní zápaliek polož tri tak, aby vznikli tri 

rovnako veľké štvorce. 

 

 

 

 

 

Koľko trojuholníkov 

je na obrázku? 

 

 
 

                                                           Pripravili Dudlík a Eli
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Zábavný kútik 
 
Keď vyškrtáš všetky písmená, ktoré sa tu nachádzajú viac ako 

jeden raz, dozvieš sa meno jedného vysokého vrchu. 
 

O B G I C Z D V F I 

D F K J E M U Q Y K 

R M C O U Y Q L Q A 

D B K J CH Z I U V B 

 
 
Rozdeľ útvar na obrázku na 4 rovnaké časti. 

 

 
 
Vieš, kde sa nachádza toto jazero? 

 
1.Tuz                       a/ Grécko      b/ Brazília      c/ Turecko 
2. Medvedie jazero  a/ Kanada     b/ Chile          c/ USA 
3.Titicaca                 a/ Peru a Bolívia             b/ Bosna a Hercegovina 
                                 c/ Mexiko      
4. Balaton                a/ Slovensko  b/ Maďarsko   c/ Poľsko 
5. Plitvické jazerá    a/  Poľsko      b/ Čína           c/ Chorvátsko 
       
                                                                           Pripravila Mirka

                              Spýtali sme sa našich učiteľ ov 
Päť  rokov ste s Vašou triedou zdieľ ali dobré aj zlé. Na aký zážitok či 
moment s Vašou triedou budete ešte dlho spomínať ? 
Mali sme viac zážitkov, na ktoré asi nezabudnem. Ako prvé mi napadlo, 
keď sme boli v piatej triede na týždeň v škole v prírode v Jedľových 
Kostolanoch a žiaci si každý večer pripravili veľmi pekný kultúrny 
program. Odvtedy viem, že sú veľmi šikovní. A tiež nezabudnem na 
exkurziu v Nitre v šiestom ročníku, keď som im dovolila samostatne jednu 
hodinu nakupovať  v hypermarkete. Keď som ich o hodinu počítala, 
polovica chýbala. Prešli cez viacprúdovú hlavnú cestu do Mac Donaldu /ich 
najobľúbenejší obchod/ a tam veselo jedli hamburgery a šmýkali sa na 
šmýkalkach pre malé deti. Našť astie sa nikomu nič nestalo až na zápisy do 
žiackych knižiek.                                                                 p. uč. Turečeková 
Spomínam si na jeden, ktorý sme zažili asi v siedmom ročníku na 
koncoročnom výlete v Žiarskej doline. Vybrali sme sa na túru a cestu späť  
sme chceli absolvovať  na kolobežkách, ktoré tam požičiavali. No keď sme 
prišli k chate, kde sme si ich chceli požičať , bolo nám oznámené, že ešte nie 
je sezóna a kolobežky nepožičiavajú. Vraj im sezóna začína o 2 dni. 
Nezostávalo nám nič iné, len dolu zísť  opäť  pešo. Cestou domov sme sa 
zastavili na Oravskom zámku, kde sme chceli použiť  na vstupné kultúrne 
poukazy. Nebolo to však možné, lebo ich nemali zaregistrované a bolo ich 
možné použiť  o 2 dni.                                                                p. uč. Šudiová 

                                                 
Blížia sa prázdniny. Máte nejaké „vysnívané“ miesto či „krajinu snov“, 
ktoré by ste chceli navštíviť ? A kam sa naozaj chystáte v lete? 
To viete, že mám. Chcela by som navštíviť  krásne zámky vo Fancúzsku. 
A naozaj sa chystám na týždeň do maďarského mesta Eger na termálne 
kúpaliská. Chodím tam takmer každý rok a je tam krásne.   
                                                                                           p. uč. Turečeková  
Mám až dve – úplne odlišné krajiny. Jednou z nich je Barbados – zažiť  
exotiku tejto krajiny, chuť  pravého dozretého ovocia... A tou druhou  je 
Tibet – nehostinnosť  Himalájí,  život v budhistických kláštoroch.    
A kam sa naozaj chystám? Vyzerá to tak, že tento rok budem ochutnávať  
ovocie zo svojej záhradky a prípravu na meditácie môžem začať  na dvore 
pod stromami.                                                                      p. uč. Šudiová                                                              

                                                      Za rozhovor ď akujú Mirka a Viki    



Poznáme ich? 
 
Tento školský rok to bola už štvrtá fotografia p. učiteľky uverejnená 
v našom časopise.  
No nikto z vás neprišiel na to, že tentokrát to bola p. zástupkyňa 
Erika Muchová. 
Nie je to vždy také jednoduché, však? 
Tak skúste prísť  na to, kto je na tejto fotke.  
Opäť  len zopakujeme, že odpoveď napíšte na lístok spolu s vaším 
menom, priezviskom a triedou a odovzdajte ho niektorému členovi 
redakčnej rady alebo p. uč. Kubríkovej. 
Na tejto fotke je p. učiteľka / p. učiteľ... 

 
                                                                          Pripravili Majka a Jojo 

                                                 Zažili sme... 
Exkurzia do Viedne 
Dňa 28.4.2010 o pol siedmej išla naša trieda 6.B a 6.A na exkurziu do 
Viedne. Cesta bola príjemná, zábavná, ale dlhá. Po prekročení hraníc 
Slovenska sme uvideli množstvo veterných mlynov – veterných elektrární, 
ktoré vyrábajú elektrinu. Cestou do Viedne prešiel autobus viacerými 
dlhšími tunelmi. Keď sme tam konečne dorazili, prvá naša zastávka bola 
v nákupnom centre. Zdržali sme sa tam asi dve hodiny. Najedli sme sa  
a pokúpili sme drobné suveníry. Vyskúšali sme si tak cudzí jazyk pri 
kupovaní a objednávaní jedla.  Ďalšia zastávka bola v zámku Schonbrunn – 
v sídle Habsburgovcov, ktorý bol veľmi krásny a zaujímavý svojimi 
starožitnými vecami, parkami, veľkými fontánami a bludiskami zo stromov. 
Potom sme šli do ZOO. Videli sme tam veľa cudzokrajných zvierat. 
Najviac sa nám páčil ľadový medveď, ktorý pri spadnutí urobil kotrmelec 
do vody. Boli sme aj vo veľkom skleníku, kde nám sadali voľne lietajúce 
netopiere na hlavy.  
Cestou domov nás pani učiteľky upozornili na známe pamiatky – múzeá, 
divadlá, galérie, zaujímavé sochy. 
Po namáhavej a vyčerpávajúcej exkurzii  sme sa vo večerných hodinách 
vrátili na Slovensko, cestou sme spievali, rozprávali sme si zážitky. 
Bol to pekný poznávací výlet do rakúskeho hlavného mesta. 
                                                                                                      Jakub, 6.B 



Trochu smiechu pre zábavu 

 
„Mišo!“  kričí žena na muža pracujúceho v garáži. 
„ Pred dverami stoja dvaja chlapi, že či by sme im neprispeli na 
stavbu obecného kúpaliska...Mám im niečo dať ?“ 
„Jasné,“ odpovedá Mišo, „daj im zo dva kýble vody...!“ 
 
 
 
Pani si v obchode vyberá topánky. Chce, aby boli moderné, 
elegantné,  aby v nich mala opticky menšiu nožičku. Preháňa 
predavačky, lietajú do skladu a späť , na podlahe sa hromadí veľká 
kopa párov. Napokon sa rozhodne: „Tieto, konečne tieto sú mi 
akurát!“ 
Predavačka opatrne: „Pani, stojíte v škatuli od topánok!“ 

                               
Policajti sa snažia vytiahnuť  z mláky pred krčmou mladého 
námorníka. Ten sa zo všetkých síl bráni a kričí: „Najprv zachráňte 
ženy a deti!“ 
 
 
 
Prechádzajú sa dvaja pacienti po dvore  blázinca. Jeden zodvihne 
hlavu a pýta sa: „Tam hore to je slnko alebo mesiac?“ 
„Neviem,“  odpovie druhý, „nie som tunajší.“ 

                               
Chirurgovia naradostene oznamujú pacientovi: „Nemali sme sadru, 
tak sme vám tu nohu zabetónovali.“ 
                                                                                       Pripravila Mirka 

Zaujímavosti od A po Z 
 
Vedeli ste, že...? 
...koľ ko vlasov máme na hlave? 
Človek má na hlave asi okolo 300-tisíc vlasov. Vlasy rastú 
rýchlosť ou približne 1 centimeter za mesiac. Najrýchlejšie rastú na 
jar. Denne nám vypadne približne 100 – 200 vlasov. 
..kedy sa začali používať  šampóny? 
Prvý šampón v púdri vyrobil v roku 1903 nemecký chemik Hans 
Schwarzkopf. V roku 1927 sa objavil prvý tekutý šampón 
s kamilkami. Prvý klasický penivý šampón sa zrodil v roku 1949.  
 

                               
 
 
Vedeli ste, že...? 
- najmenšiu bábiku na svete môžete vidieť  v oxfordskom múzeu Pitt 
River? Bábika má veľkosť  1,3 cm, má pohyblivé ruky aj nohy. 
V múzeu je od roku 1944. 
- v indickom Dillí sa nachádza Medzinárodné múzeum bábik? Dnes 
je tam už 6500 bábik z 85 krajín sveta. 
- podľa zistení archeológov sú práve bábiky najstaršími hračkami na 
svete? Našli sa aj v egyptských hrobkách z obdobia roku 2000 p. n.l. 
V Grécku či v Ríme to boli najmä drevené, ale bohatšie rodiny mali 
aj keramické. 
 

                              
                               

                                                                    Pripravili Viki a Aď ka



Zaujímavosti od A po Z 
Deň matiek v 2.B triede 
Mamulienka, mamička, 
Ty si poklad náš, 
pobozkám Ťa na líčko, 
veď dnes sviatok máš.  
Pri príležitosti krásneho sviatku Dňa matiek žiaci 2. B triedy 
usporiadali besiedku pre svoje mamičky.                                                                                                                           
Pripravili pre ne pestrý program, v ktorom nechýbali  krásne 
básničky o mamkách, piesne, scénky, tančeky  a  hry na hudobných 
nástrojoch.                                                                               
Nádherne vyzdobená trieda, červené gerbery a vlastnoručne vyrobené 
darčeky – tým všetkým chceli deti prekvapiť  svoje mamičky, babičky 
i oteckov a poďakovať  sa im za všetku lásku a starostlivosť , ktorú im 
venujú.                                                                          p. uč. Králová 
        
 
 

                                                                           

 

Vlastná tvorba 
Zážitok z výletu vo Viedni 
Naše najväčšie zážitky sa odohrali vo viedenskej ZOO. 
Ako prvý bol zážitok v miestnosti plnej voľne poletujúcich 
netopierov. Veľmi sme sa báli vkročiť  do tej miestnosti, no aj tak 
sme tam šli. Keď sme vošli dnu, radšej sme sa ani nepozerali okolo 
seba, pretože sme sa báli. Zrazu sme boli vonku. Pretože sa nám to 
zdalo veľmi „uletené“, šli sme ešte raz. Nad hlavami nám preletovali 
netopiere. Zľakli sme sa a utekali sme von. 
Naším druhým zážitkom boli puzzle. Zabavili sme sa s nimi asi pol 
hodiny. Veľmi sme sa tešili, keď sme niektoré poskladali. Bolo to 
dosť  ť ažké, veď to neboli obyčajné puzzle, ale boli z dreva, asi 30 cm 
široké a 30 cm vysoké. Ale bolo to fajn. 
Toto boli naše najväčšie zážitky z Viedne.      Barbora a Simona, 6.A 

 
 
 
 
 
 
Takto vyzerali tie netopiere 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                  

                                                                              A takto tiger, ktorý sa chladil vo vode  



Vlastná tvorba 
Aj tento školský rok sme sa zapojili do Týždňa hlasného čítania. 
Tohtoročná aktivita niesla názov „Mozaikový príbeh“. Výsledkom 
bola mozaika slov a príbehov žiakov z jednotlivých tried. Možno sa 
vám bude zdať príbeh plný nezmyslov, ale spojiť slová a potom 
príbehy žiakov viacerých tried do jedného, bolo dosť náročné, ale 
zároveň zaujímavé. Posúď te sami... 
 
Zázračná krajina 
 
      Kde bolo, tam bolo a možno nebolo, za siedmimi horami 
a siedmimi dolinami, kde mačky naháňali psov, žil raz vtákopysk 
Perry. 
     Raz cez Vianoce šiel pracovať  do mesta. Jeho zamestnancami boli 
Červená Čiapočka, Šípková Ruženka a Popoluška. Perry pre ne 
usporiadal súť až o medaily, počítače, koláče a televízory. Červená 
Čiapočka vyhrala plyšové dračie oko.  
Pyšná princezná, ktorá žila na zakliatom hrade, zrušila ostatné 
disciplíny. 
„Poďme do lesa,“ navrhla Popoluška, „Fidorka nás povedie, pretože 
rada spoznáva svet.“ Cestou lesom videli autobus, v ktorom spala 
Anna. Snívalo sa jej o ružovom potoku, fialových kríkoch, psovi 
Lakym.  
Už bol večer. Prišla na námestie a usporiadala párty, kde sa spievalo. 
Stretli sa tam elfovia, škrečky, veveričky, psy, zajace a hlavne 
šašovia. Všetci krásne spievali okrem malého šaša Kamila. Veľmi 
závidel ostatným.  
„Prečo neviem krásne spievať ?“ žialil šašo. Pozrel sa von z okna. 
Bola strašná búrka a počul, ako blesky udierajú na nebi. Vyšiel von 
a zrazu ho jeden blesk trafil.  Blesk ho zmenil na milú a skromnú 
princeznú. Ocitol sa na zámku, v ktorom všetko spalo. Všimol si, že  
má ružové šaty. Zistil, že je Šípková Ruženka II. Naraz k nemu 
prišiel lev Aslan a povedal mu: „Vitaj v Narnii!“ 
Aslan ho premenil naspäť  a povodil ho po krajine, v ktorej žil. 

Vlastná tvorba 
Stretli piráta Jacka a Snehovú kráľovnú, ktorá sa s Jackom spriahla. 
Začal sa boj. Šašo zavolal vtákopyska Perryho a ostatných kamarátov 
na pomoc. Spolu ich premohli. 
     Šašo sa stal kráľom nad celou Narniou a Popoluška mu darovala 
krásny spev. A rozprávky je koniec... 
                                                                                               Žiaci 7.B 
 
 
 
 
 

Mamičke 
 
Mamička moja milá, 
práve som niečo  pre Teba  vymyslela. 
Túto krátku básničku 
posielam Tvojmu srdiečku,  
aby som Ťa potešila, 
úsmev na perách vyčarila. 
Mám Ťa veľmi rada 
a moja myseľ slová hľadá 
ako Ti len povedať , 
že som Ťa mala, mám a rada budem mať . 
                                                                                     Viki, 5.A 
 
 

                                   
                                
 

 

 



                                     Kútik pre najmenších 
Vyfarbi si obrázok 

 

 

 
 

 
 
 
 

                                                                      Pripravila Aď ka  

Kútik pre najmenších 
Skúste vytriediť  ponožky a tie, ktoré majú pár, vyfarbi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poznáme 4 ročné obdobia. Mesiace vyfarbi podľa toho, do 
ktorého patria: zelenou – jar, žltou – leto, červenou – jeseň, modrou 
– zimu. 
 

 
                                                                     Pripravili Momo a Bebe 



Zo života školy 
Ohliadnutie za Dňom Zeme alebo za ENVIRKO týždňom ... 
 ENVIRKO týždeň  bol na našej škole  bohatý na environmentálne   
aktivity, do ktorých sme sa spoločne zapojili a pripomenuli si potrebu ochrany 
našej Zeme. 
Popri mnohých zaujímavých aktivitách zostal čas aj na environmentálne 
premýšľanie a rozhovory.  
Zo zaujímavých aktivít vyberáme: 

- deti svoju tvorivosť  uplatňovali a farbami vyjadrovali svoju  radosť  zo 
života na našej krásnej planéte vo výtvarných a pracovno-technických 
činnostiach, prácami sme vyzdobili priestory školy, tried, 

- reprezentovali školu, školský klub literárnymi a výtvarnými  prácami – 
získali umiestnenia: v celoslovenskej literárnej  súť aži Stromu života 
„Moja voľba“  získal člen krúžku Malí prírodovedci – J. Krajčík, 5.A 
ocenenie za úspešnú účasť , v súť aži „Životné prostredie očami detí“ vo 
výtvarnej oblasti: 1. miesto: E. Gejdošová, 4.A, v počítačovej grafike 
ocenenie Mládežníckeho parlamentu: L. Marková, 9.B a  v  literárnej 
oblasti:  1. miesto získali  deti z krúžku Malí  prírodovedci, 

- prváci, piataci a deviataci vytvorili reť az z odpadov a spoločne 
pochodovali mestom, aby upozornili okolie na produkciu odpadov, 
separovania, o ochranu životného prostredia, 

- besedovali s rybárom, pracovníkmi Tribečského múzea, pripravili alebo sa 
zúčastnili v popoludňajších hodinách environmentálnych  dielní v ŠKD a 
v Tribečskom múzeu, 

- vytvorili plagáty, prezentácie, kreslili na dlažbu, riešili dilemy, triedy 
vyzdobili mnohými environmentálnymi nástenkami, prácami, deti v klube 
súť ažili v kvízoch o životnom prostredí a jeho ochrane, 

- svoju podporu ochrany sme vyjadrili „zeleným oblečením“, 
- snažili sa šetriť  energiami a vodou, konzumovali ovocie a zeleninu - 

zdravé potraviny, športovali ... 
Milý čitateľ, aj keď sa zdá, že sme mohli urobiť  viac, je to len začiatok. Niektorí 
vedci hovoria, že ak sa nezačne zmena a neurobí sa nič na zmiernenie klimatických 
zmien, o desať  rokov už bude na záchranu planéty neskoro. Na každom z nás je 
zodpovednosť . Obzri sa ako žiješ ty a tvoja rodina, stačí len urobiť  niečo, aby ste 
boli ohľaduplnejší k životnému prostrediu. Aj naša škola je ako rodina a my sme už 
začali...  
Budúcnosť  Zeme... tvoja budúcnosť ... je aj v tvojich rukách. Tak sa do toho pusti! 
Ďakujeme všetkým, ktorí pripravovali aktivity, zapojili sa do nich a budú 
v činnostiach pokračovať . Nezabudnite, že environmentálne myslieť  a konať  je 
potrebné po celý rok a nie len na narodeniny našej Zeme. 
PS: Stále pokračuje súť až v návrhu na „ENVIRKA“, práce odovzdať  do 15.6.2010. 
Tešíme sa na vaše návrhy.                           Bc. Renáta Sedlárová 
                                                                     koordinátor environmentálnej výchovy 

Zo života školy 
ENVIRKO  týždeň 
Do aktivít sa zapojili aj žiaci 2. stupňa. Pre všetky triedy boli 
zorganizované besedy s pracovníčkou Tríbečského múzea Ing. 
Lenkou Krošlákovou na témy – Chránené živočíchy Ponitria, 
Zvieracia móda, Globálne ekologické problémy. 
Vo všetkých triedach zhotovili žiaci tematicky  zamerané nástenky 
ku Dňu Zeme a ochrane ŽP. Členovia krúžku Mladý cestovateľ na 
základe kritérií nástenky zhodnotili a určili víť azov: 
1. miesto 7.B, 8.A 
2. miesto 5.B, 9.A 
3. miesto 9.B 
Všetky triedy sa zapojili do tvorby návrhov na skrášlenie interiéru 
tried a školy. 
Svojimi hlasmi ste rozhodli, že najlepší návrh pochádza z 8.A triedy 
a za pracovnú skupinu ho zrealizovala Libuša Šipeková /návrh č. 19/. 
Na 2. mieste je kresba č. 12 – autorka Zuzana Pinterová zo 7.B. 
Na 3. mieste je kresba č. 11 – autorka návrhu za skupinu je Romana 
Janáková  zo 6.A . 
Možno by sa naozaj tieto návrhy mohli objaviť  aj na chodbách našej 
„pretvárajúcej sa“ školy a zatraktívniť  a spríjemniť  jej priestory.  
Vyvrcholením aktivít bola „živá reť az“, ktorú vytvorili žiaci 
deviateho, piateho a prvého ročníka. 
Ako pomôcku na dôraznejšie upozornenie na zhoršujúci sa stav ŽP 
a naliehavú potrebu jeho ochrany mali žiaci so sebou vlastnoručne 
vytvorenú odpadovú reť az. Prešli sme od budovy školy cez námestie 
až k mestskému úradu a potom späť . 
A aby som nezabudla pripomenúť , 22. apríla sme symbolicky prišli 
do školy v zelenom oblečení. 
Určite budeme v takýchto aktivitách pokračovať  aj budúci školský 
rok. Už sa na to tešíme! 
                                                                    Pripravila  p. uč. Sitárová 

                                         



                                                Zo života školy 
Takto vyzerajú víťazné  návrhy na skrášlenie interiéru našej školy: 

 
1. miesto 

 
 

                                         
 

                                           3. miesto 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        
 
 
 
 
 
 
 

2. miesto                                                              Pripravila Sima 

Spýtali sme sa našich žiakov 
Blížia sa prázdniny. 
Čo ti tento rok vyšlo(čo nie), si spokojný/á so svojimi výsledkami 
tento školský  rok? 
Kam by si sa chcel/a vybrať  počas prázdnin, ktorú krajinu(ktoré 
miesta) by si chcel/a navštíviť ? 
 
Tento rok som sa dostala na bilingválne gymnázium, takže som 
spokojná. A cez prázdniny pôjdeme do Chorvátska.  
                                                                                            Natália, 8.B 
No, tak mne vyšlo všetko čo som chcela, so svojimi výsledkami som 
nadmieru spokojná. Chcela by som navštíviť  veľa miest sveta, ale 
všetko sa nedá. Tento rok by som chcela ísť  na dovolenku do Egypta. 
                                                                                       Marianka, 7.A 
 Tento školský rok bol úplne úžasný aj z toho dôvodu, že som si 
opravil všetky zlé známky na dobré, čo sa nestáva často. Tento rok 
by sme sa s rodinou chceli vybrať  do Turecka. Máme už aj vybraný 
hotel a dúfam, že nám to vyjde, lebo Turecko je nádherná krajina.   
                                                                                             Oliver, 8.A   
Nie som spokojný z fyzikou, ale inak mi škola ide. Asi by som išiel 
do Talianska. 
                                                                                               Peter, 6.B 
Moje výsledky sa mi nepáčia, lebo aj tak nič neviem! Ale inak sa 
teším. Budem doma na dedine a cez leto, keď bude pekne, budem na 
kúpalisku. Chcem ísť  do Egypta.  
                                                                                            Monča, 7.A 
Som veľmi spokojná so svojimi výsledkami. Tento rok by som chcela 
ísť  do Egypta, lebo tam je horúco. 
                                                                                         Veronika, 6.A 
No, veľmi spokojná zatiaľ nie som, ale hádam budem. Cez prázdniny 
by som chcela ísť  do Chorvátska, pretože je tam pekne. 
                                                                                        Nicolette, 7.A 
Mne nič nevyšlo. Chcem ísť  do Grécka alebo do Egypta. 

                                                                                         Pavla, 7.C 
                                                                              Pripravila Mirka 



Blahoželáme k úspechom 
Hádzaná dievčatá – OK – 1. miesto 
Hádzaná chlapci – OK – 1. miesto 
Viacboj všestrannosti 1.-4.  roč. 
2. miesto Marcela Langová, 4.B 
3. miesto Kristína Balážová, 2.C 
Viacboj všestrannosti 5.-9. roč. 
3. miesto Zuzana Záňová, 6.B 
Viacboj všestrannosti – Majstrovstvá Slovenska 
1. miesto Barbora Chochulová, 8.A 
Biblická olympiáda  
1. miesto N. Mikudová, A. Rybánska, J. Štrbová, 7.B – OK 
7. miesto - KK 
Hviezdoslavov Kubín – obvodové kolo 
2. miesto Aneta Gočová, 4.B 
2. miesto Liliana Čepčeková, 4.B 
3. miesto Barbara Vašková, 8.B 
„Čo vieš o hviezdach?“  
1. miesto  Tibor Kuna, 9.B – OK, v KK – úspešný 
Street Hockey školskej ligy – OK 
2. miesto družstvo chlapci 
Životné prostredie očami detí – celomestská súť až 
1. miesto kolektív detí z krúžku Malí prírodovedci – literárna 
tvorba 
1. miesto Emma Gejdošová, 4.A – výtvarná tvorba 
1. miesto Linda Marková, 9.B – výtvarná tvorba 
Šachová olympiáda 
1. miesto  družstvo žiakov – Martin Kováč, 9.A 
                                                Michal Paluš, 9.A 
                                                Marek Novotný, 9.B 
                                                Kristína Štreicherová, 7.C 
2. miesto družstvo žiakov – Matej Kluka, 7.A 
                                                Roman Juhás, 7.A 
                                                Jozef Bórik, 7.A 
                                                Tatiana Kamenská, 7.C 
                                                                       
                                                                             Pripravil Jojo 

                                    Medzi nami dievčatami... 
1. Prázdniny máš pred sebou. Ako ich stráviš? 
a/ Vychutnám si more, slnko, horúci piesok... 

b/ Vymetiem s partiou všetky diskotéky v meste! 
c/ Pôjdem niekam s rodičmi. 

d/ Asi ostanem doma... 
2. Na zajtra si už naučená. Ako stráviš popoludnie? 

a/ Zorganizujem nejaké romantické stretnutie. 
b/ Idem za kamoškami, nech je sranda. 

c/ V posteli si prečítam knižku alebo si pozriem film. 
d/ Pomôžem rodičom. 

3. Kamoši  ť a pozvali na víkend a ty si môžeš vybrať , kam pôjdete. 
a/  Chatka pri jazere bude to pravé! 

b/ Pôjdeme na výlet na motorke. 
c/ K mojej babke na dedinu... 

d/ Ostanem doma, to bude najlepšie. 
4. Ako si predstavuješ ideálne večery v tvojom budúcom živote? 

a/ Na pláži by som pozorovala západ slnka... 
b/ Diskotéky v nočných kluboch! 

c/ Asi nad učebnicou, chcem si urobiť  nejakú výšku... 
d/ Film a potom spať ! 

5. Ktorý deň je skvelý a súčasne dobre využitý? 
a/ Určite taký, kedy by som cestovala! 

b/ Keby som špehovala bývalého frajera! 
c/ Relax, relax, relax... 

d/ Keď si urobím poriadok v cédečkach. 
Vyhodnotenie: 

Najviac odpovedí "A": Si aktívna baba, nerada sa nudíš, máš 
romantickú povahu a snívať  tvojimi očami je úžasné! 

Najviac odpovedí "B": Si "crazy girl". Typické dievča, ktoré chce byť  
"cool". Pozor však, aby ťa nemuseli často chladiť! 

Najviac odpovedí "C": Si malé dievčatko svojich rodičov, tichá 
myška túžiaca po láske... 

Najviac odpovedí "D": Si typ "gazdinky". Šetrná, úsporná, rada 
upratuješ... Niekedy sa však môžeš aj vyblázniť! 

                                                                                              Pripravila Mirka 
 



 EKO okienko 
EKO TEST O TEBE A TVOJEJ RODINE 

Pravdivý zelený pohľad 

 
Pravdivo odpovedz a zakrúžkuj ÁNO alebo NIE. 

 
1. Vždy používam obidve strany papiera predtým, než ho 

zahodím. 
ÁNO – NIE 

2. Naša rodina kompostuje potravinový odpad, aby ho vrátila 
späť  do pôdy. 

( ak o tom aspoň uvažujete, tak zakrúžkujte áno) 
ÁNO – NIE 

3. Naša rodina dáva do zberu sklenené fľaše, železo aj papier. 
(ak dávate aspoň jeden odpad, tak zakrúžkujte áno) 

ÁNO – NIE 
4. Používam vreckovky plátenné, nie papierové. 

ÁNO – NIE 
5. Naša rodina používa iba nabíjateľné batérie. 

ÁNO – NIE 
6. Naša rodina staré lieky vracia do lekárne. 

ÁNO – NIE 
7. Ak moja mama ide nakupovať , vezme si na nákup plátennú 

tašku. 
ÁNO – NIE 

8. Naša rodina staré oblečenie podaruje iným, alebo ho dá do 
zberu. 

ÁNO – NIE 
9. Naša rodina kupuje nápoje v sklenených fľašiach, nie 

v plechovkách alebo z plastu. 
ÁNO – NIE 

10. Naša rodina si  neumýva zuby pod tečúcou vodou, ale ňou 
šetrí . 

ÁNO – NIE 
                                                      Pripravili Malí prírodovedci 

 
 

Práca ŠKD 
 

Sú pred nami posledné dva mesiace školského roka /máj, jún/, počas 
ktorých sa chceme venovať  speváckym talentom /Slávik ŠKD/.  
Pri príležitosti Dňa Zeme nás čakali enviromentálne aktivity, 
výtvarné a literárne súť aže, pohybové aktivity /Kilo sem, kilo tam/.  
V ŠKD v spolupráci s p. učiteľkami a p. vychovávateľkami deti 
usilovne nacvičili program ku Dňu matiek. 
Tak ako každý rok aj teraz k záveru šk. roka patria rôzne exkurzie, 
výlety.  
No a neodmysliteľnou akciou, na ktorú sa tešia všetky deti, je MDD 
a s tým spojené zábavno-súť ažné popoludnie v ŠKD. 
                                                                               p. vych. Jančeková 
A toto sú naše práce z ŠKD: 

 
 
 

 



Zo školských správ 

 
Aj v tomto poslednom čísle vám prinášame zo školských správ 
krátky prehľad udalostí za ďalšie dva mesiace. 
 
Apríl: 
- Matematická olympiáda 6.-8.ročník – OK, 
- Biblická olympiáda – KK, 
- relácia a zbierka na Ligu proti rakovine – 195,14€, 
- besedy o prevencii kriminality, 
- Deň Zeme – prierezová téma EVV, 
- zasadnutie Žiackeho parlamentu, 
- pedagogická rada – hodnotenie za tretí štvrť rok šk. roka, 
- súť aže – Viacboj všestrannosti, Street Hockey – OK školskej ligy,  
   ŽP očami detí – celomestská výtvarná a literárna súť až, Šachová  
   olympiáda, Čo vieš o hviezdach – KK. 
 
Máj: 
- Komparo 6. a 8. roč., 
- zasadnutie Žiackeho parlamentu, 
- „Modrý gombík“ – relácia + zbierka, 
- škola v prírode 4.A – Podhradie, 2.A, 2.C – Turčianske Teplice, 
- zber papiera, 
- Deň športu – Challangeday, 
- celoškolská akcia – Deň mlieka, 
- súť aže – tvorba v PowerPointe – 8. a 9. roč., Ľahká atletika,  
   „Kuchár bez čapice“, Viacboj všestrannosti, „Mladí záchranári“,  
   „Na bicykli bezpečne“, „Bez ť aháka o ...“, Hviezdoslavov Kubín, 
- výlety a exkurzie – Paríž-Londýn. 
     
                                                               Pripravila p. uč. Kubríková

Z redakčnej  pošty 
 
...  a už držíte v rukách posledné číslo nášho časopisu v tomto 
školskom roku. To je neklamný dôkaz, že prázdniny sú už naozaj 
veľmi blízko. Veríme, že ste si v každom vydaní našli niečo pre seba, 
niečo pre zábavu na spríjemnenie voľných chvíľ alebo aj pre 
poučenie. Snažili sme sa každé číslo spestriť  nejakými 
zaujímavosť ami, doplňovačkami, súť ažami... 
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli do časopisu svojimi prácami, tým, 
ktorí svojimi odpoveďami možno aj rozosmiali svojich spolužiakov, 
aj tým, ktorí sa zapájali do našej „fotografickej“ súť aže. 
Tešíme sa na spoluprácu so všetkými aj na budúci školský rok.  
Prajeme vám príjemné prázdniny plné oddychu, pohody, zábavy 
a dovidenia v septembri! 
                                                                                    Redakčná rada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              HURÁ  NA  PRÁZDNINY!!!



Riešenie úloh 
Zábavný kútik 
Uhádneš? 
Posteľ . 
Postaviť  ju do okrúhlej miestnosti a povedať  jej, aby sa postavila do kúta. 
Domestos. 
Herkul frau. 
Dievčatá, slečny do 20-ky, mladé ženy po 20-ke. 
Keď  stratí hlas a dozvedela sa  veľa nových klebiet. 
Susedia 
0 1 2 0 

2 2 1 2 

1 2 2 2 

1 1 2 0 

 
1 1 2 

0 3 1 

1 0 2 

V nasledovnom usporiadaní zápaliek polož 3 tak, aby vznikli 3 rovnako 
veľ ké štvorce.                       
Koľ ko trojuholníkov je na obrázku?  68 
Názov vrchu po vyškrtaní písmen: GERLACH 
Rozdeľ  útvar na 4 rovnaké časti:    
 
     
Vieš, kde sa nachádza toto jazero? 1.c, 2.a, 3.a, 4.b, 5.c 
EKO okienko – EKO test 
Ak si odpovedal 8 až 10- krát ÁNO – blahoželáme. Tvoja rodina vie, ako 
bojovať  s odpadom a patrí k múdrym ochrancom Zeme. 
Ak si odpovedal ÁNO 4 až 7-krát, nie si dôsledný a správne konáš len 
niekedy. 
Ak si odpovedal ÁNO 0 až 3- krát, mal by si sa nad sebou zamyslieť , otvoriť  
oči a spamätať  sa skôr, ako sa Ty a Tvoja rodina zasypete odpadom. 
 
 
 


