
 



  

 

 

Trochu predčasne - 4. decembra - navštívil 

našu školu svätý Mikuláš. Prváci a druháci  

sa s ním stretli v telocvični, no starších 

žiakov prekvapil priamo v triedach počas 

vyučovania. Spolu s ním robili mikulášsku 

náladu aj anjelici, ale i dve čertice. 

Nevynechal ani pána riaditeľa a našich 

zástupcov. Tí odvážnejší dostali za svoje 

riekanky, pesničky a rôzne úlohy aj sladkú                

odmenu. 

 

 

 

 

10. decembra sa uskutočnil už 4. ročník Vianočných 

trhov. I tento rok sa zapojili do prípravy všetky 

triedy. Nielen žiaci, ale i rodičia sa pričinili 

o vyhotovenie krásnych vianočných ozdôb, šperkov, 

voňavých medovníkov a množstva chutných koláčikov, 

či iných pekných výrobkov. Vianočnú atmosféru 

dotváralo vystúpenie pána Pavla Koptáka zo súboru 

Jedľovina na harmonike, ako i živý Betlehem. Tí, 

ktorí vyhladli, sa mohli posilniť v jazykovej a dejepisnej 

učebni a popritom popíjať vianočný punč. Výťažok bude 

venovaný tým, ktorí sa ocitli v zlej finančnej situácii, ale 

i na liečbu našej žiačky. Ďakujeme všetkým za pomoc 

a príspevky. 



 

 

Trieda 1.A, 17 žiakov má. 

8 pánov, 9 dám, 

máme takýto plán - 

naučiť sa čítať, písať 

a príklady do 20 počítať.  

Sebastiánko je chlapček drobný, 

hlas ma zato veľmi dobrý. 

Veselý je,  rád sa smeje, 

preto smutný  nikdy nie je. 

 

Píše bez chýb a úhľadne, 

úlohy si plní dôkladne. 

Jej zábavou sú roztlieskavačky, 

Barborka je meno tejto prváčky. 
 

Šikovná a srdečná je naša Katka, 

podporí  každého - skrátka. 

Keď neporiadok v triede máme, 

prvá pomáhať zo stoličky vstane. 

 

Grétka veľmi rada kreslí, maľuje. 

Koníky a zvieratká miluje. 

Často sa nad niečím zamýšľa, 

s Esterkou šašoviny vymýšľa. 
 

Andrejko je chlapec milý, 

a aj veľmi učenlivý. 

Každý deň jazýček cvičí, 

kvôli peknej a čistej reči. 

 

Matúško je múdry a slušný, 

v škole značne poslušný. 

Na akordeóne piesne hráva, 

hudobník sa z neho stáva. 
 

Lucka nám zadania úloh číta, 

príklady prvá vypočíta. 

Krásne kreslí a aj spieva, 

do umeleckej školy chodieva. 

 

Miško veľmi rád rozpráva, 

encyklopédie  rád čítava. 

Knihy a hračky do školy nosí, 

požičia ich, keď niekto poprosí. 
 

Milá, pekná naša Emka, 

je najlepšia pisateľka. 

Krásne písmenká píše, 

ani jedno sa nezakolíše. 

 

Bianka má dobré srdiečko, 

je našej triedy slniečko. 

Hádka ju nikdy neteší, 

všetko slušne vyrieši. 
 

Matúško je s každým kamarát,  

preto ho má každý rád. 

Hlas má silný, pekne spieva, 

na každého sa rád usmieva.  

 

Čierne vlasy, tmavé očká, 

Simonka je pekná kočka. 

Slabiky si sem-tam pletie, 

koláčiky rada pečie. 
 

Maťko prácu svoju dôsledne, 

do konca na výbornú dotiahne. 

Creeperov sa nebojí, 

v Minecrafte ich pokorí. 

 

Elegantná Emka presne vie, 

čo jej v škole prospeje. 

Na hodinách pozor dáva, 

preto samé jednotky dostáva. 
 

Esterka si pomaličky, 

chystá veci potichučky. 

Jej očká však prezrádzajú, 

že šibalstvá sa v nej ukrývajú. 

 

Miškovi sa jazýček pletie ešte, 

ale už je na dobrej ceste. 

Čítať a počítať sa snaží, 

mamina ho pri úlohách stráži. 
 

Miško je s Matúškom kamarát, 

brata Samka má veľmi rád. 

Nemá problém s učením, 

počítaním ani čítaním. 

 



Sme prváci, super žiaci, 

nie nejakí darebáci. 

Statoční sme, bystrí, smelí, 

usilovní ako včely. 

  Učenie nás všetkých baví, 

lebo máme múdre hlavy. 

 

Vpravo dvere do triedy, do tej našej máme. 

Tabuľa je pred nami, to už predsa vieme. 

Lavice a stoličky čakajú nás v rade, 

neporiadok na zemi vôbec nepoznáme. 

Prváci sme šikovní, veľmi dobre vieme, 

oteckovi, mamičke radosť robiť chceme. 

 

Trieda 1.C má 18 žiakov. 

9 chlapcov a 9 dievčat. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Prešli rôčky, prešli dníčky, 

Chodíme už do školičky. 

Do školičky zavčas rána, 

otvára sa školská brána. 

Volá na nás ABECEDA: 

,,Vitaj, 1.B trieda." 

 

Dostali sme vzácny dar, 

celkom nový šlabikár. 

Nemáme strach z abecedy, 

zmýlime sa zriedkakedy. 

 

Trinásti sme statoční, 

bystrí, smelí, odvážni. 

Učenie nás všetkých baví, 

lebo máme múdre hlavy. 

 

 

 
 

Koncom novembra sme zorganizovali 

pre materské školy z nášho mesta ukážku 

vyučovacích hodín v prvom a druhom  

ročníku. Šikovní predškoláci sa pokúsili 

prečítať písmenká, počítať  a plniť úlohy 

z pracovných listov.   

Deti z MŠ  sa oboznámili so školským 

prostredím, zaspievali si pesničky a 

naučili sa nové ukazovačky. Vyskúšali si 

šikovnosť svojich ručičiek pri písaní 

a dokresľovaní.  

Domov si odniesli malý darček, ktorý im pripravili p.vychovávateľky zo ŠKD. 



 

,,Nebýva veľa tých zázračných dní, 

upradených zo snov, 

keď v každom okne hneď 

po zotmení, prskavka svieti tmou.,,  

Neodmysliteľným hudobným symbolom Vianoc sú vianočné piesne. 26. novembra sme sa 

započúvali do melódií krásnych hláskov detí  našej školy, ktorí súťažili v detskej speváckej súťaži 

Vianočný zvonček.  

Do súťaže sa zapojili dve kategórie 

žiakov. Mladší žiaci z 1. - 4. ročníka a 

starší žiaci z 5. - 7. ročníka. Vybrať 

najlepšieho speváka bolo pre porotu 

veľmi náročné, pretože výkony 

spevákov boli naozaj vyrovnané.  

Tento rok boli veľkým prekvapením 

chlapci, ktorí v kategórii mladších 

žiakov obsadili dve miesta. Filipko 

Jankovič zo 4.A si svojou silou hlasu 

vybojoval 1. miesto, Šimonko Boris 

z 1.B obsadil 3. miesto. Na 2. mieste sa umiestnila Lucka Kubaščíková z 1.A. 

V kategórii starších žiakov sa predviedlo trio dievčat (Anička Hrubá, Klaudia Vnuková a Anička 

Mindeková) s nádhernou piesňou Vianočný zázrak a získali 1. miesto. 2. miesto obsadila Nikolka 

Palaštyová  a na 3. mieste sa umiestnila piatačka Klárka Čičmanová. 

Dňa 3. 12. 2015 Anička Hrubá, Klaudia Vnuková a Anička Mindeková  

spolu s Filipkom Jankovičom reprezentovali našu školu v okresnom kole 

Vianočného zvončeka v Základnej umeleckej škole v Kysuckom Novom Meste. 

Trio dievčat v kategórii starších žiakov obsadilo 1. miesto a Filipko Jankovič 

sa umiestnil tiež na 1. mieste v kategórii mladších žiakov.  

                             

 

 

 

 Mikuláš, Mikuláš, ty veľký svätý, 

každý rok myslievaš na dobré deti!  

   

Ani tento rok Mikuláš nezabudol na deti a doniesol 

plný kôš sladkostí. Prišiel 4. 12. 2015 do veľkej 

telocvične, kde ho deti netrpezlivo čakali. Najskôr 

prišiel čert a trošku postrašil malých nezbedníkov. 

Lenže Mikuláš s anjelikom prišli včas a všetko 

uviedli na správnu mieru. Zaspievali si, zatancovali 

a nakoniec všetci žiaci dostali balíček od Mikuláša a 

anjelika. Viete o tom, že v našej škole sú len dobré 

deti? Veď ani jedno neodišlo bez darčeka.   



  Milí priatelia,  

na dnešnom stretnutí sa dozviete viac o rastlinke, ktorej 
malý červený plod 

páli ako ďas a lieči lepšie ako lekár. 

              Reč bude o papričkách chilli. Ak sa im 

vyhýbate, pretože pália, robíte chybu. Sú nielen zdravé 
a obsahujú mnohé vitamíny, ale aj zlepšujú náladu. 

V jednej malej chilli papričke je toľko vitamínu C, ako 
v dvoch veľkých pomarančoch. Nájdeme v nej aj 

vitamíny skupiny B, vitamín D 

a vitamínu A má viac, ako mrkva. Pálivosť spôsobuje 
alkaloid kapsaicin, rozpustný v tukoch. Ak teda chcete 

zahnať nepríjemné pálenie v ústach, vypite po 
konzumácií papričky plnotučné mlieko. Vodou štipľavú 
chuť nezaženiete. 
Liečivý žiar papričiek--- 

Srdce a cievy:  riedia krv lepšie, ako acylpyrín, zabraňujú ukladaniu tukov 
v cievach, zlepšujú krvný obeh, znižujú hladinu cukru v krvi. 
Žalúdok: ničia škodlivé baktérie v jedle, urýchľujú spaľovanie tukov 

Telo: uvoľňujú endorfín - hormón šťastia, pomáhajú tlmiť bolesť. 
Ako sa meria pálivosť?  

           V súčasnosti je možné určiť obsah aktívnych látok v papričkách 
presnou chemickou analýzou. V minulosti sa však používala tzv. Scovilleho 

stupnica. Je dielom amerického chemika  W.L. Scovilleho, vytvorená v r. 
1912. Štipľavosť sa podľa nej posudzovala pomocou roztoku vody, cukru 
a výťažku z chilli papričky. Ochutnávači potom skúšali, koľko treba roztok 

riediť, aby štipľavosť úplne zmizla. Napríklad jedna z najpálivejších 
papričiek- habanero- má na stupnici pálivosť 300 000. Znamená to, že 

roztok musel byť 300 000 krát zriedený vodou, aby štipľavosť v ňom úplne 
zmizla. 
Rekordná diabolská paprička.  

          V šľachtení štipľavých odrôd sa pestovatelia vo svete doslova 
predbiehajú. Aktuálne prvenstvo však patrí odrode Trinidad Moruga 
Scorpion. Je asi 10-krát pálivejšia, ako habanero a vyšľachtili ju v roku 2012 
v Chile. Ľudia, ktorí s Trinidad Moruga Scorpion pracovali, museli mať na 
rukách štyri vrstvy latexových rukavíc. 

Zaujímavosti z dejín chilli:  
        Pestovali ich už americkí indiáni pred 8000 rokmi. Po objavení Ameriky 

ich portugalskí obchodníci rozšírili do celého sveta. Kolieska sušených chilli 
slúžili Aztékom  ako platidlo daní panovníkovi. Papriku pomenoval Krištof 
Kolumbus (z anglického pepper- korenie, ktoré mu papriky chuťou 

pripomínali). V súčasnosti sa ročne vo svete spotrebuje asi 3 000 000 ton 
chilli papriky. 
           Milí kamaráti, dúfam, že ste sa opäť dozvedeli niečo viac z tajomného 

a zároveň liečivého sveta prírody. Na ďalšie stretnutie sa teší 
                                                                                Rasca Bazalková 

 

https://smnd.sk/stano/aztekovia.html
https://smnd.sk/stano/aztekovia.html
https://smnd.sk/stano/aztekovia.html


                         Slovenčina pod lupou 

                          november – december 2015 
 

12. november 2015 
KOMPARO  2015 
            Naši ôsmaci (61 žiakov) 

a deviataci (47 žiakov) si namáhali svoje 
hlavičky v cvičnom testovaní zo 

slovenského jazyka a literatúry, z 
matematiky, geografie a biológie 
v KOMPARE 2015.  

          Žiaci 9.ročníka sa v apríli 
povinne zúčastnia na celoštátnom 
Testovaní 9. Cvičné testovanie bola pre 

nich jedinečná možnosť vyskúšať si 
testy podobné tým, ktoré ich čakajú 

v Testovaní 9.        
         Výsledky našich žiakov budú zverejnené na stránke www.komparo.sk .     
Každý ôsmak a deviatak si ich môže pozrieť na uvedenej  internetovej 

stránke. Celkové výsledky žiakov v testovaní uverejníme pod lupou 
v nasledujúcom čísle  časopisu Clementík. 

 
 
25. november 2015 

          Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ 2015 sa uskutočnilo na 
Slovensku prvýkrát. Jeho cieľom bolo zistiť, aké majú slovenskí piataci 
vedomosti zo slovenského jazyka, aká je úroveň ich čitateľskej 

gramotnosti, porozumenie textu  pri vstupe na II. stupeň ZŠ.  Výsledky  
testovania našich 52 piatakov  zatiaľ nevieme, no veríme, že budú výborné.   

 

 
26. november 2015 

          Žiaci 8. – 9. ročníka našej školy sa 
zúčastnili školského kola Olympiády zo 
slovenského jazyka a literatúry. Písomne 

riešili testové úlohy, pracovali s textom. 
V ústnej časti vyrozprávali pred porotou 

vlastný príbeh  na tému: „ Ako sa do  
hory volá, tak sa z hory ozýva.“     
             Víťazom školského kola OSJL 

blahoželáme:  

                                         1. miesto – Ivana Hmírová, 9.A  

                                         2. miesto – Roman Srnka, 9.A 
                                         3. miesto – Zuzana Martinčeková, 8.A 

         V obvodnom kole OSJL nás 10. decembra 2015 budú reprezentovať 
Ivana Hmírová a  Roman Srnka. Želáme im  úspešné zvládnutie olympiády.  
 

http://www.komparo.sk/


 
Beseda so spisovateľom 

 

                     4. decembra 2015  sa žiaci 5.B a 5.C triedy 
rozhodli stráviť zaujímavé dopoludnie  v Mestskej 
knižnici v Kysuckom Novom Meste. Stretli sa tam na 

besede s pánom Alexandrom Halvoníkom. Dozvedeli sa, 
že spisovateľom sa rozhodol stať, keď bol v ich veku. 
Jeho želanie sa aj naplnilo. Stal sa spisovateľom 

a kritikom literárnych diel. Svojou tvorbou oslovil nielen 
deti, ale aj dospelých. Deti sa na besede zoznámili s jeho 

dielom, mohli si pozrieť i prečítať ukážky z jeho 
najznámejších kníh, medzi ktoré patria, napr. Rozprávky 
tisíc a jednej noci, Mátoha, neboj sa! ... Svojimi otázkami, 

ktorých nebolo veru ani konca, ani kraja, zistili veľa zaujímavého zo života 
spisovateľa i života hlavných hrdinov 

z kníh.  
            Beseda bola prínosom pre deti. 
Či už ich motivovala k návšteve 

knižnice a zapožičaní si jednej z jeho 
kníh,  alebo ich motivovala  k písaniu 
vlastných poviedok a príbehov. 

Niektoré deti dokonca prezradili, že by 
sa tiež chceli v budúcnosti venovať 

písaniu. Takže sa máme určite na čo 
tešiť.  Povolanie spisovateľa bude mať 
svojich pokračovateľov. 

 

 

       
 Naša škola sa v tomto školskom roku druhý raz 

v rámci projektu „Školy podporujúce zdravie“ zapojila 
do kampane „Červené stužky“, ktorá je zameraná na 

prevenciu HIV/AIDS. V rámci kampane sa na škole 

uskutočnili nasledujúce aktivity: 
            Žiaci 8. ročníka absolvovali v dňoch 19. a 26. októbra prednášku na 
tému „Duševné zdravie a závislosti“.  

           Žiaci 9. ročníka absolvovali dňa 30. novembra prednášku na tému 
„Obchodovanie s ľuďmi“. Obe prednášky viedla Mgr. Dana Dolinajová 

z CPPP KNM. 
            Deviataci počas triednickej hodiny videli dokumentárny film „Anjeli“ 
o živote detí, ktoré boli nakazené vírusom HIV. 

            Žiaci našej školy sa zapojili aj do výtvarnej časti „Červené 
stužky 2015“. Tri najkrajšie práce od Pavla Mazúra (8.A), Emy 

Hermanovej (6.B) a Claudie Vnukovej (5.A) boli odoslané do súťaže. 
Vo veľkej konkurencii škôl z celého Slovenska sa však neumiestnili 
na prvých troch miestach.  

                                                                       Mgr. Daniela Ševčíková 



 
 
        Dňa 18.11.2015 prišla do telocvične našej školy 
skupina HANDS UP so svojou nezabudnuteľnou show. 

Predviedla množstvo skvelých kúskov, trikov a zábavy z 
basketbalového a futbalového freestylu doprevádzané 
dynamickými choreografiami a množstvom zábavných 

scén.  
        Peťo z Košíc, Maťo z Prešova a Marko z Macedónska 

nám prezentovali novorozvíjajúci sa šport. Martin “Dats 
Da Show” Leco, známy tiež z TV show Talentmánia, 
vystupoval na rozličných podujatiach na Slovensku a v 

zahraničí. Peter “Hersty” Herstek reprezentuje a 
popularizuje futbal freestyle a za najväčší úspech 
považuje 3. miesto na Majstrovstvách Československa. 

Marko “Marko” Popovski veľa vďka freestylu precestoval 
a zažil a môže sa popýšiť titulom majstra Slovenska z 

roku 2009. 
   V programe  vystupovali aj žiaci našej školy. 
Dve družstvá , chlapci a dievčatá, súťažili 

medzi sebou o najlepšieho a najrýchlejšieho 
basketbalistu. Dvaja štvrtáci si zahrali futbal s 
Maťom a Markom a vyskúšali si základné triky 

s loptou.   
           Mnohých žiakov motivovali k pohybovej 

aktivite vďaka úžasným kúskom a trikom 
tohto zaujímavého športu.  

 

 
 

„Povedzme hlasné nie!“ 
       Dňa 6. a 12. novembra 2015 sa 40 žiakov 5. ročníka  zúčastnilo počas 
2 vyučovacích hodín preventívneho programu „Povedzme hlasné nie!“, 

ktorý bol realizovaný v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického 
poradenstva a prevencie v Kysuckom Novom Meste.  

      Cieľom tohto programu je podporiť žiakov v uvedomení si zodpovedného 
rozhodovania sa v situáciách, keď človek podlieha tlakom skupiny, 
alebo tlakom vnútorného prostredia a šíriť osvetu medzi deťmi základných 

škôl v súvislosti s nástrahami, ktoré prinášajú do života drogy.    
      Žiaci boli rozdelení do menších skupín. Prostredníctvom hrania rolí, 
scénok a rôznych situácií, ktorých cieľom je naučiť deti, ako sa zachovať 

a reagovať, keď im niekto ponúkne drogu, sa dozvedeli o nežiaducich 
účinkoch drog na človeka. Hravou formou si vyskúšali, ako reaguje človek 

pod vplyvom alkoholu, príp. inej drogy použitím špeciálnych okuliarov, 
rozprávali príbehy ľudí a vytvárali spoločný plagát.  
                                                    Mgr. Zuzana Kašiarová, koordinátor PPDZ 



Vedecká roadshow v Žiline a budúci vedci, 

doktori, informatici, ochrancovia prírody 

a technici z našej ZŠ 
         Dňa 9.10.2015 sa žiaci z 9.A a 8.A zúčastnili 
vedeckých prednášok na Žilinskej univerzite. 

Obsah prednášok dal tušiť odpovede na otázku: 
„Kam kráča človek, aká bude jeho budúcnosť?“ 
25/1, 010 26 Témy prednášok, ktoré sme absolvovali:Žilin 
Ako produkty telekomunikačných technológií menia náš svet 
Budúcnosť energetiky a jej vplyv na ekológiu 
Kráľovnou všetkých vied je matematika  
Kam kráča medicína a kam kráča človek 

        Prednášky mali výbornú úroveň, boli 
zábavné  a zároveň vysoko odborné. Žiaci sa 

cez internet zapájali do vedomostných 
kvízov. Mali možnosť sa prednášajúcich 
pýtať na problémy, ktoré ich zaujali. Neverila 

som, keď som objednávala miesta v aule na 
všetky prednášky, že vydržia takú dobu 

počúvať o tom, čo ich čaká v budúcnosti. Ale 
milo ma prekvapili. Boli aktívni a veľmi 
pozorní. 

          Sára Škorvánková dostala aj možnosť vyjadriť svoj 
názor na otázku Prof. RNDr. Petra Sýkoru, PhD. a urobila to 

veľmi múdro.  
         Prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD., FF UCM Trnava, 
odborný garant a lektor projektu. 

              Ing. Radoslav Mizera, expert v 
oblasti zelených technológii, zakladateľ 

startupu medzinárodného networku 
expertných skupín, SOLVED-The Cleantech company, 

lektor projektu.  
          Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc, Katedra  
aplikovanej informatiky FMFI UK Bratislava, odborný 

garant a lektor. projektu 
Ďakujem za pomoc kolegyni PaedDr. Edite Vargovej, 

triednej 9.A 
                        Mgr.Gabriela Janeková, MAT+FYZ 

 

http://www.vedanadosah.sk/vedecka-roadshow/tema/7/
http://www.vedanadosah.sk/vedecka-roadshow/tema/10/
http://www.vedanadosah.sk/vedecka-roadshow/tema/1/
http://www.vedanadosah.sk/vedecka-roadshow/tema/5/
http://www.vedanadosah.sk/vedecka-roadshow/prednasajuci/peter-sykora/
http://www.vedanadosah.sk/vedecka-roadshow/prednasajuci/peter-sykora/
http://www.vedanadosah.sk/vedecka-roadshow/prednasajuci/radoslav-mizera/
http://www.vedanadosah.sk/vedecka-roadshow/prednasajuci/milan-vtacnik/


 
 

Čo majú tieto slová spoločné ? Ide o úlohy, ktoré majú blízko k matematike a z času na 

čas sa s nimi na hodinách aj stretnete. Nie sú to síce úlohy, ktoré by ste našli na 
prijímacích pohovoroch, ale ich riešenie má preukázateľne vplyv na rozvoj logického 
myslenia. Najuznávanejší vedec 20. storočia, Einstein, na otázku, koľko musel mať 

nadania, aby dosiahol svoje úspechy, odpovedal – nemám žiadne nadanie, som iba 
vášnivo zvedavý  ! Prajem aj vám veľa zvedavosti pri čítaní nasledujúcich riadkov.... 

 
 
 

 
1. Koľkokrát môžeme odpočítať číslo 7 od čísla 32 ? 

2. Prečo nemôže byť muž, ktorý žije v Belgicku, 
pochovaný vo Švédsku ? 
3. Prečo sa zje v Číne viac ryže ako na Slovensku ? 

4. Ako nazývame chlapca, ktorý nemá všetky prsty na 
jednej ruke ? 

5. Kedy sa na Orave kosí seno – začiatkom augusta, koncom júna alebo v máji ? 
6. Ak päť mačiek chytí za päť hodín päť myší, koľko myší chytí desať mačiek za hodinu ? 
7. Hokejový fanúšik tvrdí, že vie povedať skóre každého zápasu pred jeho začiatkom ? 

Ako je to možné ? 
 
Odpovede na tieto uletené otázky hľadáte na tomto mieste zbytočne.... 

 
 

 
 

A teraz si prídu na svoje všetci tí, ktorí sa radi hrajú s každým písmenkom v slovách, alebo 
rovno celých vetách. Určite neušli vašej pozornosti také slová ako ANNA, LEVEL, ŤAHAŤ. 
Možno poznáte aj vetu KOBYLA MÁ MALÝ BOK. Česi majú svoje JELENOVI PIVO NELEJ. 
Palindróm je slovo, alebo veta, znejúcich rovnako pri čítaní spredu ako aj odzadu. Medzery 
a niekedy aj interpunkcia sa do úvahy neberú. Palindrómy obľubovali už starí Gréci 
a Rimania. Napoleon vraj vymyslel anglickú vetu ABLE WAS I SAW ELBA. Nájdi si preklad do 
slovenčiny a zisti kedy asi vznikla ? 
  
 
A teraz niekoľko úloh pre teba : doplň znaky * takými písmenami, aby vznikli palindrómy : 
 
k*r*k            *ada*             ka*ak            o*o             *ete*             Jan*k*naj 
 
táram***kamarát                     elze**zle                      r*peme**zeme pýr 
 



 
 
A na záver skombinujeme číslice s písmenami a budeme šifrovať ! V algebrograme sú rôzne 
číslice zašifrované rôznymi písmenami, jednotlivé číslice sú v tej istej úlohe zašifrované tým 
istým písmenom. Ak je číslica 7 zašifrovaná písmenom M, tak zápis MM je dvojciferné číslo 
77. Vyriešiť algebrogram znamená nájsť ku každému použitému písmenu zodpovedajúcu 
číslicu. 
 
Tak si to skús : 
QQQ – QQ = 100              RRR – RR = 200                  SSS – T = 221 
a nejaké cudzojazyčné : 
 
       VATER                  FORTY                 MORE             VENI          
 +MUTTER                   + TEN                + SEND              VIDI          
-------------                    + TEN                  ---------             VICI          
     ELTERN               ----------                MONEY           -------- 
             SIXTY                                       CEZAR 
 
 
Po vyriešení poslednej úlohy zisti, čo odkázal cisár Cézar (na obr.) touto vetou. 

J.Janek 

 

 
OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA - školské kolo 

 

           Dňa 3.12. 2015 sa na našej škole konalo školské kolo 
olympiády z anglického jazyka. Tohtoročná účasť žiakov bola 

skutočne bohatá. V kategóriách  1A (6.-7. ročník) a 1B (8.–9. 
ročník) sa olympiády zúčastnilo spolu 56 žiakov, ktorí 

absolvovali písomný test z gramatiky a boli preverené  aj ich 
čitateľské a komunikačné zručnosti v anglickom jazyku.  
        Porota: Mgr. P.Krištofíková, Mgr.Z. Kašiarová, Mgr. M. 

Olexová a Mgr. A. Blašková zostavila podľa dosiahnutých 
výsledkov nasledujúce poradie najúspešnejších žiakov : 

v kategórii 1A 1.Patrícia Mazaňová (7.A), 2.Miroslav Tabak (7.A) 
3.Gréta Ondrašková (6.A), 

v kategórii 1B 1.Ivana Hmirová (9.A), 2.Maroš Synák (8.A),3.Tereza 
Hájniková (9.A) 
      Víťazi umiestnení na prvých troch miestach v obidvoch 

kategóriách sa tešili zo zaujímavých kníh v anglickom jazyku. 
         Patrícia Mazaňová a Ivana Hmirová nás budú 13. januára 2016 
zastupovať na okresnom kole olympiády z anglického jazyka v CVČ 

KNM. Držíme palce v ďalšej úspešnej reprezentácii našej školy!        
Mgr.Zuzana Kašiarová 

 

 



Blížia sa Vianoce. Čas na krásne chvíle s krásnou literatúrou 

 

 

Veronica Roth: Štyri  

         Zbierka príbehov 

približuje život Tobiasa 
Eatona, neskôr známeho 

ako Štyri. Zistite, čo sa 

premieľalo hlavou Tobiasovi 

pred jeho rozhodovacou 

ceremóniou, čo ho donútilo 
opustiť rady Sebazaprenia, 

ako si poradil s iniciačnou skúškou v 

neohrozenosti, prečo si vybral postavenie, 

v ktorom napokon stretol Tris, ktorá 

navždy zmenila jeho život. Súčasťou knihy 

sú aj tri exkluzívne scény z knihy 
Divergencia vyrozprávané z Tobiasovho 

pohľadu. 

 

Gabriela Futová: Nejdem a 

basta! 
        Evka bude čoskoro 

prváčka. Všetci ju odušu 

presviedčajú, že sa má tešiť, 

ale ona nie! O škole dávno 

vie svoje - je tam nuda, 

otrava a musíš čušať na 
mieste, aj keď ťa to nebaví. Evka sa teda 

rozhodla, že do žiadnej školy nejde a 

basta! V knižke sa dozvieme, prečo si 

Evka školu napokon obľúbila, aké 

rozprávky má najradšej a prečo sú všade 
obrázky vlkov - a prečo jej neprekáža ani 

hnusná taška... Evkine trampoty so 

školou prváčikov určite pobavia, jej vlčie 

komiksové rozprávky po novom ich určite 

prekvapia a môžu si aj zasúťažiť, pretože 

tam nájdu rôzne vtipné hádanky a úlohy. 
 

John Green: Papierové 

mestá 

       Margo Rothová - 

Spiegelmanová. Jej bláznivé 
dobrodružstvá sa zakaždým 

prehnali školou ako letná 

búrka: na gitare ju naučil 

hrať nejaký starký v 

polorozpadnutom dome v mississippskom 

Hot Coffee. Tri dni kočovala s 
cirkusantmi, lebo ich presvedčila, že by z 

nej mohla byť artistka. Na koncert The 

Mallionaires v St. Louis sa dostala tak, že 

sa vydávala za basgitarovu frajerku, a keď 

ten s ňou chcel naozaj chodiť, tak ho 
poslala kadeľahšie. Jej najneuveriteľnejšie 

príhody sa vždy ukázali ako skutočné! 

 

 

 

Rick Yancey. Nekonečné 

more 

        Nekonečné more 
bezprostredne nadväzuje na 
Piatu vlnu, ktorá zničila 

takmer sedem miliárd ľudí. 

Cassie našla svojho brata a 

spolužiaka Bena, ale stratila 

Evana, mimozemšťana v 
ľudskom tele, ktorého Iní poslali zabíjať 

ľudské bytosti, no namiesto toho sa 

zaľúbil do Cassie a zachráni ju a jej 

priateľov. Hoci prežili, stoja pred 

obrovským rozhodnutím: opevniť sa na 
zimu a dúfať, že sa Evan vráti alebo sa 

vypraviť na cestu a pátrať po ďalších 

zachránených skôr, ako ich obkľúči 

nepriateľ. Pretože ďalší útok je viac než 

pravdepodobný - určite príde. Skupina 

okolo Cassie vie, že Iní sa ich budú snažiť 
vlákať do neľútostnej pasce, vedia, že sú 

schopní akejkoľvek ukrutnosti, len aby ich 

vyhubili. 

 

Alex Scarrow: Absolútna 
vojna 

       Cestovanie časom môže 

zničiť náš svet. A teraz ide 

naozaj do tuhého! Časová 

vlna vymazala z dejín 

Abrahama Lincolna - 
významného amerického 

prezidenta. Pri Liamovom 

pokuse zistiť, čo sa vlastne stalo, oblafne 

prezident Lincoln aj Jazdcov časom a 

ociten sa na ich základni v roku 2001. Bez 
Lincolna sa však Americká občianska 

vojna nikdy neskončila - táto nekonečná a 

absolútna vojna trvá už 150 rokov a teraz 

hrozí, že premení svet na večné bojisko. 

Túto misiu zachráni len Maddz.  

 
Terry Deary: Strašní 

Rimania 

        Strašní Rimania je 

kniha o živote za čias 

Rímskej ríše, o hrozných 
rímskych cisároch, 

úbohých otrokoch a 

odvážnych keltských 

ženách. Ďalšia kniha z 

edície Hrôzostrašná história pútavo 

informuje o vynikajúcej stratégii rímskej 
armády, zlomyseľných zábavkách 

rímskych detí, ale aj o divokých Keltoch.  



...a tento poznáte?
V samoobsluhe tlačí 

mladý otecko vozík s 
potravinami a 

vrieskajúcim 
deckom. Muž nežne 
opakuje: „Pokoj, 

Albert, len pokoj. 
Pokoj a žiadne 
scény!“ Nejaká žena 

ho pozoruje a s 
uznaním hovorí: „To 

je dobre, že s tým 
dieťaťom rozprávate 
ako s dospelým, 

takto Albert vyrastie 
na sebavedomého a 
vyrovnaného muža.“ 

Na to otec: „Mýlite sa 
pani, ja som Albert !“ 

 
Lord: „Jean, kedy 
sme boli naposledy 

na love kačíc?“  
Sluha: „Včera, sir.“ 

Lord: „No vidíte, 
prečo sme teda mali 
na obed zase 

koninu?“ 
Sluha: „Ľutujem sir, 
ale kuchár pripraví 

vždy len to, čo vaše 
lordstvo ráči trafiť.“ 

 

Manželka sa vráti 
ulietaná domov a 

hovorí manželovi: 
Si ma teraz pekne 
nasrdil! ..... Ja ťa 

hľadám po všetkých 
krčmách a ty si tu v 

pokoji umývaš riad!  
Učiteľka napomína 
neposedných žiakov:  

- A nehláste sa, keď 

nič neviete. Tu nie 
sme v poslaneckej 

snemovni.  
 
Mirko, čo povedal 

tatinko na tvoje 
vysvedčenie?  
- Nič, len krútil 

hlavou.  
- Takže to nebolo tak 

strašné, nie?  
- No, on krútil mojou 
hlavou... 

 
Čo hovoril tvoj otec 
na vysvedčenie?  

- Strašne sa hneval, 
pán učiteľ, radšej sa 

mu snažte vyhnúť! 
 
Jožko prinesie domov 

vysvedčenie, na 
ktorom sa vynímajú 

dve päťky. Na otcov 
spýtavý pohľad len 
sucho povie: 

- No čo, tatko, sám si 
hovoril, že chlap, 
ktorý nemá gule nie 

je chlapom. 
 

Otec dohovára 
synovi:  
- Janko, v škole 

nesmieš klamať. 
Škola to nie je 

parlament... 

 
Pán farár sa pýta 

malého Jožka: 

- Prečo sa 

modlíme o chlieb 
náš každodenný a 

nie o chlieb na 
celý týždeň? 
- Aby bol vždy 

čerstvý, pán farár! 
 
Pýta sa malý 

Janko: 
- Mami, budeme 

chodiť v lete do 
prírody? 
- Janíčko, 

pravdepodobne skôr. 
Zdražel už aj toaletný 
papier. 

 
- Dedko, povedz mi 

nejakú rozprávku - 
prosí vnúčik. 
- A akú? 

- No, tú, v ktorej celý 
chlieb bol za 6 korún 

a mlieko za dve 
koruny. 

 
Príde syn zo 

školského výletu. 
,,Mami dali nám takú 
hnusnú bagetu, ale 

som ju zjedol celú, 
lebo som nemohol 

nájsť kôš. 
 
 Mami, koľko je v 

jednej tube zubnej 
pasty? Mamička 

odpovedá: 
- Ja neviem.  
A Jožko odpovie: 

- Od kúpeľne po 
kuchyňu! 



Soľ , ako užitočná , ale aj zároveň škodlivá látka 
 

           Soľ alebo chlorid sodný je chemická zlúčenina 
kryštalického typu. Patrí medzi základné živiny nevyhnutné pre 

riadne fungovanie organizmu, keďže chlorid sodný si ľudské telo 
nevie samo vyrobiť .  Soľ prítomná v potravinách funguje ako ochrana pred 
mikroorganizmami , odsáva z buniek mikroorganizmov vodu a tým ich 

zabíja.  Vedci majú už mnoho rokov protichodné názory na optimálne 
množstvo soli, ktoré by malo byť prijaté vo forme stravy. Všeobecné tvrdenia 
hovoria vynechať soľ z jedálneho lístka v čo najväčšej možnej miere.  

            Faktom však ostáva, že nedostatok soli môže 
pôsobiť negatívne rovnako, ako aj jej prebytok.  V 
starovekom Egypte soľ slúžila na konzervovanie potravín, 
okrem toho našla svoje uplatnenie aj v súvislosti s kultom 
uctievania zomretých. Používala sa pri balzamovaní a 

mumifikácii zosnulých. Egypťania soľ využívali predovšetkým ako liek. Soľ 
má množstvo liečivých účinkov , je vynikajúci prostriedok na vyrovnanie 
hladiny kyselín a zásad v tele , je taktiež výborný prostriedok pre ústnu a 
zubnú hygienu a zabraňuje tvorbe zubného kameňa a kazu. Soľou je 
vybudovaná neutrálna ústna flóra, ktorá chráni pred novým ochorením zubov 
a ústnej dutiny . 
           Soľ, alebo chlorid sodný, sa prirodzene nachádza v každej potravine. 
Sodík a chlór pomáhajú regulovať krvný tlak, kontrolovať rovnováhu tekutín 

a udržať dobrý stav svalovej a nervovej sústavy. Uľahčujú tiež vstrebávanie 
živín ako napríklad glukózy a aminokyselín.  

          Väčšina ľudí konzumuje viac soli ako potrebuje. Na 
Slovensku zje dospelý človek v priemere 12 - 18 g soli 
denneNa obmedzenie príjmu sodíku telo reaguje tým, že sa 
snaží viacej sodíku uchovávať a menej vylučovať. Najlepším 
dôvodom, prečo obmedziť príjem sodíku, sú zdravé kosti. 

Čím vyšší je príjem sodíku, tým viacej vápniku je z tela vylučovaného.  
                                      Tento fakt môže prispievať k zníženiu hustoty kostí.  
          Mnohé potraviny, napríklad chlieb, keksy a pod. obsahujú skrytú soľ, 

no vyškrtávať ich zo stravy by bolo nerozumné. Lepšie je soliť menej pri 
varení a jedlo dosáľať priamo na stole. Je 
úplne zbytočné dávať soľ 

do vody, v ktorej sa varí 
zelenina – soľ odoberá 

zelenine jej prirodzenú 
sladkosť. 
          Deti nie sú schopné dostatočne 

vylučovať sodík. Jeho nadmerný príjem im môže 
spôsobiť vážnu dehydratáciu. Preto by sa dojčatám a 

malým deťom nemalo jedlo vôbec soliť. Priemyselne 
spracované potraviny pre dojčatá podliehajú prísnym 
zdravotným predpisom a nesmú obsahovať soľ, ani 

zlúčeniny sodíka. Dospelí soľ potrebujú, ale len 
v malom množstve.  Veľké množstvo soli náš organizmus neznáša – to je 
dôvod prečo by sa nemala piť morská voda.               Zdraví Vás Helka Bučková 
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Do podfarbených políčok píšte 1 písmeno - v tajničke sa ukrýva snehuliak z rozprávky Ľadové kráľovstvo  
 

1. Oblok. 

2. 4 x 2.  

3. Kryt tovaru. 

4. Somár.  

5. Pozdrav. 

6. Automobil.  

7. Hra s loptičkou a palicou na trávniku. 

8. Klamstvo (hovor.). 

  
     pomôcka: bluf 

 

 

 

 

 
V tajničke (v podfarbených políčkach)  

sa ukrýva postava z Ľadového kráľovstva. 

 

1. Sprievod tiav a ľudí. 

2. Obyvatelia Francúzska. 

3. Týkajúca sa slimáka. 

4. Krásne písanie. 

5. Žiaci šiestej triedy. 

6. Patriaca Jozefovi. 

7. Nezasahuje cieľ. 

8. Kto fotografuje. 

 

    pomôcka: karavána 

 
 

ROHÁČIK 

Tajnička – zvierací hrdina z rozprávky Ľadové kráľovstvo  

 

1. Síra (zn.).  

2. EČV Prešova.  

3. Obyvateľ Srbska.  

4. Opisovanie. 

5. Urob.  

6. Rovné. 

7. Tajnička. 
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ROHÁČIK   Tajnička – pôvodný názov americkej rozprávky 
 

 

 

1. Tajnička.  

2. Opätovné spustenie počítača.  

3. 4 x 2.  

4. Naša planéta. 

5. Mimozemšťan.  

6. Značka dusíka. 
 

pomôcka: reset 
 

 

 

 

 

HREBEŇOVKA 

 

Tajnička -  dve sestry – princezné z Ľadového kráľovstva (4,1,4) 
 

1. Samica kocúra.  

2. Obyvateľka Nemecka.   

3. Samec ovce.  

4. Kniha na poštové známky.    

5. Obyvateľka Fínska.    

6. Mravouka.  

7. Dravý vták.  

8. 3 + 4.  

9. Budova v ktorej sa učí. 

 

pomôcka: etika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Na tvorbe časopisu sa ochotne a s radosťou podieľali: 
 
Helka Bučková, Marika Facunová, Lenka Grigová, Jarko Jablonský II., Julko Janek, Gabika 
Janeková, Renátka Janíková, Zuzka Kašiarová, Danulienka Kuleszová, Ľubka Mičáková, Ivetka 
Petrovová, Silvuš Podkonická, Martinka Sekerová, Danka Ševčíková, Ondriško Šlepecký, Blanka 
Uhrová 

 1 2 3 4 5 6  

1 F       

2        

3        

4        

5        

6        



 



 

 

Keď vieš prijať od iných láskavé slovo, úsmev, porozumenie – 

v tej chvíli začínajú Vianoce. 

Keď dávaš úsmev, láskavé slovo, porozumenie druhému – začínajú Vianoce. 

Keď máš snahu podať ruku tomu, kto Ťa urazil – vtedy sú Vianoce. 

Keď dokážeš zabúdať na seba a myslieť viac na druhých – sláviš Vianoce. 

 

 

 

 


