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                 Milí čitatelia, ako zvyčajne sme zábavní, vtipní, primerane pouční, aktuálni, 
objavní...nájdete si svoje obľúbené rubriky: chemické, hudobné, technické okienko, 

vtipy, literárna tvorba veľkých i tých najmenších. Nechýbajú ani originálne kresby, 
krížovky, komiks... 
 
                Prezradíme, že Školský parlament chystá v dohľadnej dobe ( pri príležitosti 
Mesiaca kníh – marec ) súťaž v rýchlosti čítania. A my už vieme o jednom súťažiacom, 
ktorý ( vraj ) prečíta 60 strán za pätnásť minút! Vidíte, že latka je nastavená vysoko, 
takže zodpovedne trénujte a výsledok sa isto dostaví. 
 
Kúzelník 
 
Kúzelník je človek,  
čo  vyčarí si čokoľvek. 
Z klobúka ruže vytiahne  
a aj zajačikov za uši potiahne. 
 
Je to čarodejník, čarodej,  
čo si vyčaruje krajší deň.                          
Čaruje si čáry – máry,  
kým sa mu to nepodarí. 
  
Čaruje si čáry – máry,  
aby sme sa dobre mali 
a my – deti nič zlé  
už viac nepoznali.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hračky, lásku a veľa sladkostí, 
vyčaruje pre deti v hojnosti.   
Aby bol v svete už len mier,  
a nikto nepoznal biedy diel. 
 
Aby mraky na nebi navždy zašli, 
a my deti sme len lásku v svete našli. 
Aby im vždy slnko nad hlavou svietilo, 
s mamičkou a ockom len veselo bolo. 
 
Kúzelník je človek,  
čo  vyčarí si čokoľvek. 
Otočí len prsteňom zázračným,  
nech by bol život stále senzačným.   
 
Sarah Lipková, 2.B 
 
 
 

 
 
 
 
 



Talenty z 2.B a 1. A (možno budúci 

spisovatelia a maliari?) 
 

 
 

Keby som vedela čarovať 

 
       Keby som vedela čarovať,  vyčarovala by som si 
maličkého psíka. Mala by som ho veľmi rada, bol by to 
môj štvornohý kamarát a volal by sa Klárka.  Chodila by 
som s ňou von na prechádzky. Tam by sme sa spolu 
pohrali s loptičkou , ponaháňali sa , vyšantili a šli by 
sme domov. Doma by som Klárku  nakŕmila a okúpala.  
Po krásnom dni by sme išli obe spať, aby nasledujúci  
spoločne strávený deň mohol byť opäť zábavný, krásny 
a plný radosti. Bolo by to pre mňa to najkrajšie kúzlo.                             
Aneta Hartelová, 2.B 
 

 

Nočná návšteva 
 

 Doma máme dvoch psíkov. Jeden z nich ochorel. 
Ocko s ním šiel k veterinárovi. Ten mu povedal, že psík 
je chorý, musí byť pár dní v teple a máme sa oň dobre 
starať.Raz v noci nás zobudil veľký hluk. Všetci sme sa 
báli. Čo ak je to zlodej? S mamou sme ostali v izbe a 
ocko sa šiel pozrieť. O chvíľu nás zavolal. Veranda bola 
na nepoznanie. Kvety nasadené v črepníkoch ležali 
rozsypané po zemi, na koberci bola vysypaná hlina a v nej 
stopy nášho psíka. Keď sme sa vrátili do obývačky, náš  
„pacient“ si ležal na sedačke, akoby sa nič nestalo. 
„Zlodejom“  bol náš psík – nočný návštevník. 
Marianna  Jarošová, 2.B 

 
 

Vzácna návštěva 

 
       V jeden letný deň prišla k nám návšteva. A nie 
hocijaká. Dvaja páni zďaleka, a to priamo z USA, zo 
štátov Kalifornia a Texas. Volali sa Richard a Teodor. 
S Teodorom sme sa vyšantili na trampolíne. Len čo ju 
zbadal, spýtal sa, či ideme skákať. Samozrejme po 
anglicky. Išiel som     na trampolínu prvý a ujo Teodor za 
mnou. Hoci má 74 rokov, spolu sme skákali, smiali sa 
a šantili. Ujo Teodor kričal jump (čítaj džamp), jump,  
čo znamená skáč, skáč. A ja som po ňom opakoval jump,  
jump. Keď sme sa na trampolíne vyskákali do sýtosti, 
ujo Richard učil mňa a môjho staršieho brata Timka 
pískať na tráve. Ale sme sa nasmiali, keď nám to nešlo. 
Môj brat sa nakoniec pískať naučil. Tento deň sme 
zavŕšili chutnou grilovačkou.Na týchto dvoch 
návštevníkov som ešte dlho spomínal a dúfam, že sa 
s nimi ešte niekedy stretnem. Tento deň bol totiž pre 
mňa aj pre celú našu rodinu nezabudnuteľný a veľmi 
zaujímavý.                                          Tobiáš Káčerík, 2.B



OSMIJANKOVE DOBRODRUŽSTVÁ S DRUHÁKMI 
 

Dnes všade počujeme, že čitateľská gramotnosť v našom malom štátiku klesá. Zamyslíme sa prečo??? 
Veď čítať knihy je naozaj zážitok, možno pre niekoho ešte pútavejší a záživnejší ako si pozrieť film, 
rozprávku. 
Naši druháci by vás chceli presvedčiť, ako sa dá zábavne prežiť čas strávený s dobrými knihami. 
Ako prvú vám predstavíme knihu od Jozefa Cígera Hronského Smelý Zajko.  
 

 

Synko Zajko, nikdy nebude z teba poriadny zajac! Pred chalupou sedíš, do slniečka 
hľadíš a nevieš ani, kde je kapustné pole! Čože tam Zajkovi kapustné pole, keď on 
len o tom rozmýšľal, že by rád šiel do sveta - a aj sa vybral a rovno lietadlom. Bolo 
mu zle i nedobre, ale Zajko sa nezľakol - ani medvedice, ani horárových psov. A 
zbojníkov? Kto chce ďalej vedieť, musí ďalej čítať v knižke a veru si druháci z 
tejto knihy prečítali neuveriteľné Zajkove príhody.  

Spoločne sme sa zamýšľali nad Zajkovou odvážnosťou a nebojácnosťou. Ako by sme sa zachovali v 
situácií, keď máme prekonať strach, ktorý nám spôsobuje triašku na celom tele?  Prečítajte si, ako si 
druháci poradili so strachom. 
Na konci prázdnin som spadla na schodoch, ktoré vedú do nášho domu. Veľmi škaredo som si rozťala 
nohu, rana mi dosť krvácala. Tatino ma naložil do auta a šli sme na pohotovosť do Žiliny. Pani 
sestrička vytiahla injekciu a pán doktor mi ranu išiel zašívať. Veľmi som sa bála. Všetci ma začali 
povzbudzovať, že to nič nie je, injekcia iba trošku zaštipká a potom nebudem cítiť bolesť pri zašívaní. 
Strach som prekonala a naozaj som pri zašívaní nič necítila. Takže odvtedy mám na nohe ružovú jazvu, 
ktorá mi pripomína ako som prekonala strach.                                                      Veronika Čurajová 2.B 
 
Ja som strach z trhania zubov prekonala tak, že aj keď som sa veľmi bála, otvorila som ústa a čakala 
som, čo sa bude diať. Pani zubárka mi nastriekala niečo do úst a ani som nevedela kedy a zub bol 
vonku. Odvtedy sa pani zubárky nebojím a chodí k nej veľmi rada.                         Anetka Hartelová 2.B 
 
Na plavárni mi tata hodil do hlbokej vody puk a ja som sa bála za ním ponoriť. Svoj strach som 
prekonala, až keď mi tata povedal, že to na jeden nádych dokážem. Tak som prekonala strach. 

Lucka Ševčíková 2.B 
Mal som strach byť doma sám. Myslel som na niečo iné a ani som si nevšimol, že som doma sám. 

Miško Novák 2.C 
Ja sa bojím pavúkov a strach prekonám tak, že si zatvorím oči a hotovo.                 Filipko Jankovič 2.A 
 
Môj strach som prekonala až vtedy, keď mi maminka s tatinom povedali, že sa nemusím večer báť 
zlodejov. A od toho dňa sa nebojím sama spať v mojej izbičke.                        Simonka Beliančinová 2.A 
 
Raz som sa išla v noci vycikať. Sníval sa mi škaredý sen o strašidlách a veľmi som sa bála a plakala. 
Rýchlo som vbehla do postieľky. Myslela som si, že moja sestra je bubák, či myška alebo čert. Stále 
som sa bála a preto som utekala do maminkinej postele. Ona ma pohladkala a povedala, že strašidlá sú 
iba v rozprávkach. Potom sme spinkali spokojne až do rána.                            Rebeka Kucharčíková 2.A 
 
Strach sa dá prekonať rôznymi spôsobmi a keď to zvládneš si hrdina. Akých hrdinov obdivujú  naši 
žiaci - druháci? 
 Môj hrdina je Lomidrevo. Je odvážny, silný a spravodlivý. Obdivujem ho, lebo sa ničoho nebojí. 

Miško Novák 2.C 
 



Hrdina je pre mňa hasič, lebo zachraňuje ľudí. Je odvážny, zasahuje pri dopravných nehodách a 
povodniach.                                                                                                                          Filip Meliš 2.C 
 
Hrdina je človek, ktorý vykonal veľký čin. Mal by mať v sebe čestnosť, zmysel pre spravodlivosť a hájiť 
pravdu. Mám rada Abunuvasa,lebo je spravodlivý a túži pomáhať chudobným.       Lívia Veselková 2.C 
 
Mojím obľúbeným literárnym hrdinom je Lisa z knihy Deti z Bullerbynu, a aj ostatné deti: Lasse, 
Bosse, Olle, Britta a Anna. Tieto deti zažívajú na gazdovstvách rôzne dobrodružstvá, vystrájajú 
všelijaké huncútstva. Pri mnohých tiež musia prekonať svoj strach, ale vždy zostanú dobrými 
kamarátmi a navzájom si pomáhajú.                                                                      Veronika Čurajová 2.B 
 
Moja najmilšia postava je Mia z rozprávky Mia a ja. Obdivujem ju preto, lebo je odvážna a dokáže 
lietať na svojom jednorožcovi a rozumie zvieracej reči.                                            Agátka Pischová 2.B 
 
Môj obľúbený hrdina je Spiderman.Obdivujem ho preto,lebo pomáha ľuďom, bojuje proti zločincom a 
ničoho sa nebojí.                                                                                                        Adriánko Harcek 2.B 
 
Môj odvážny hrdina je malý Mikuláš, lebo sa nebál priznať, keď niečo vyviedol, bol odvážny a 
pomáhal priateľom.                                                                                                    Matúško Ploštica 2.A 
 
Môj najlepší hrdina je Flynn, lebo zachránil Rapunzel. Je odvážny a smelý.            Sofinka Švaňová 2.A 
 
Môj obľúbený literárny hrdina je Popoluška, lebo sa dokázala postaviť svojmu strachu a ísť za svojím 
snom.                                                                                                                  Simonka Beliančinová 2.A 
 
Pre mňa je hrdina Rudolf, sob s červeným nosom, lebo zachránil Vianoce a našiel zlodeja hračiek.  

Filipko Jankovič 2.A 
Spisovateľka Mária Ďuríčková mala vzácny dar. 
Vedela i na tie najvážnejšie otázky odpovedať krásnym 
a radostným príbehom. Oslava veľkého, nezištného 
priateľstva Guľka Bombuľka so zvieratkami na dvore si 
podmaňuje malých čitateľov už desiatky rokov. Guľko 
každému pomáhal, po troške sa rozdával.  
V knihe sme našli milý darček - návod, ako si z 
vlneného klbka môžeme vyrobiť obľúbeného hrdinu 
Guľka Bombuľka. Bombuľka sme si vyrobili aj nakreslili. 

Po prečítaní knižky sme zistili, že najdôležitejšie na svete je PRIATEĽSVO.  
V triedach sme sa porozprávali o tom, čo znamená ...všetci si pomáhame 

a po troške sa rozdávame...  
A ako sa rozdávajú naši žiaci, ich rodičia a súrodenci? 
 
Moja mama sa rozdáva tak, že napečie koláče pre nás a pošle aj susede, čo 
býva sama. Ocino zasa pomáha ľuďom, že ľuďom zadarmo opraví 
elektroniku alebo počítač.                                            Natálka Paliarová 2.C 
 
Moja mamička darovala veci iným deťom, oco podaroval udice a sestra dala 
bicykel svojej kamarátke.                                                      Jakub Kyška 2.C 
 
Moja mamička sa o mňa stará, perie varí upratuje. Mám ju za to veľmi rada. 
Brat mi pomáha s úlohami. Ja najradšej pomáham starkej, lebo ju bolia 
nohy.                                                                                
                                                                                            Lívia Krišicová 2.C 



Moja mamička sa stará o našu domácnosť , o moju sestričku a o mňa. Otecko nám zarába peniažky, aby 
sme sa mali dobre.                                                                                                        Adriáno Harcek 2.B 
 
Moja mamina a tatino ma ľúbia, starajú sa o mňa, dávajú mi rady, objímajú ma, keď som smutná, hrešia 
ma, keď som neposlušná a ja ich za to veľmi ľúbim.                                     Anetka Hartelová 2.B 

 
Ja rada pomáham mame s upratovaním. Moja sestra zas pomáha s umývaním riadov. 
Naša mama nám pomáha s domácimi úlohami. Tak si všetci navzájom pomáhame, 
aby sme mali čas aj na zábavu.                       Alexandra Baričáková 2.B 
  
Keď chcem, aby sa mamička a otecko so mnou dlhšie a častejšie hrali, tak im 
pomáham umývať riad, upratovať si izbičku. Otecko a mamička musia chodiť do 
práce a ja ich za to odmením tým, že ich poslúcham, mám ich radosť a robím im  
radosť.                                                                               Katarínka Kubaščíková 2.A 

Nakreslil F. Jankovič 2.A 

Mama mi pomáha s úlohami, otec sa snaží, aby zo mňa vyrástol správny chlap, brat chodí pre mňa do 
ŠKD a ja pomáham mame upratovať.                                                                          Jakubko Slučiak 2.A 

Mamička ma učí variť, otecko mi pomáha spoznávať hodiny a braček ma učí čítať veľké knihy.  
Zojka Šinalová 2.A 

Nové vydanie milej ilustrovanej knižky plnej básničiek o lenivom vrabčiakovi Čimovi. Po 
mnohých príučkách sa napokon z neho stane správny vrabčí otec. Knižka je aj o jeho 
krásnej žienke Činke, o gajdošovi Čmeľovi, zlatej muške, lastovičkách i o pani Vilme ...  
Dozvedeli sme sa, čo vyviedol Čimo lastovičkám a ako ho potrestali. Predstavte si, 
lenivému vrabčiakovi Čimovi sa nechcelo stavať hniezdo, tak sa lastovičkám nasťahoval 
do ich domčeka. Lastovičky sa nahnevali a Čima s Činkou do hniezda uväznili. Blatom 
mu zamurovali dvere do domčeka. Nakoniec všetko dobre dopadlo, Čimo sa oslobodil už 

nebol nedbalec, ale spolu so žienkou starostlivo priúčali svoje dietky, všetkému, čo budú v živote 
potrebovať. Lebo taký je kolobeh života. 
Čo sa chcú naučiť od svojich starých rodičov a rodičov dievčatká a chlapci z 2.A, 2.B a 2.C? 
Od mojej maminky by som sa chcela naučiť variť a piecť koláče. Babka by ma mohla naučiť vyšívať a 
starý otec starať sa o domáce zvieratá. Ocko ma učí lyžovať a korčuľovať sa. Kristínka Krasňanová 2.C 
 
Od rodičov sa chcem naučiť umývať riad, variť, starať sa o deti, spievať, piesť koláče, upratovať a 
umývať suterén.                                                                                                      Simonka Strašíková 2.C 
 
Ja by som sa chcela naučiť od svojej starej mamy, ako sa vychováva psík.         Kristínka Nováková 2.A 
 
Ja by som sa chcela naučiť od svojho brata surfovať po internete.                             Sofinka Švaňová 2.A 
  
Ja by som sa chcel naučiť od mamy a ocka šoférovať auto.                                      Matúško Ploštica 2.A 
 
Od mamy by som sa chcela naučiť ovládať práčku a umývať riad a ešte by som chcela rozumieť tým 
chemickým reakciám, ktoré učí v škole a poznať názvy všetkých kvetov, ktoré rastú na lúke za našim 
domom. 
Od tatika by som sa chcela naučiť jazdiť na snowboarde a šoférovať motorku. Ešte by som sa chcela 
konečne naučiť plávať. 
Od babky by som sa chcela naučiť piecť koláčiky a sadiť kvety. 
Dedo je rybár, tak od neho by som sa chcela naučiť chytať ryby a rozoznávať stopy zvierat v lese. 

Veronika Čurajová 2.B 
 



Od svojich starých rodičov sa chcem naučiť pracovitosti. Vtom sú mi príkladom. Starajú sa o záhradku. 
Sú skromní a vedia sa tešiť z maličkosti. Pre nich je radosť, že vyšlo slnko a majú radosť z každého dňa. 
K starým rodičom chodievam často a vždy sa tešia, keď prídem. Dávajú mi najavo ako ma majú radi.  To 
sa chcem naučiť - skromnosti, pracovitosti, vážiť si svojich priateľov. Mať úctu k pani učiteľke a k 
starším ľuďom.                                                                                                        Mariannka Jarošová 2.B 
Od tatu by som sa chcel naučiť dobre pracovať s počítačom, byť zručný ako on. Od mamy ba som sa 
chcel naučiť písať na počítači všetkými desiatimi prstami, bez pozerania a rýchlo.  

Nikolas Lachmam 2.B 
Cirkusy majú tajomnú atmosféru, putujú z mesta do mesta a pod cirkusovým šapitom sa 
odohrávajú neobyčajné veci. Aké?  
Vytvorili sme pre vás plagáty, ktoré pozývajú ľudí do cirkusu. Dúfame, že upútajú vašu 
pozornosť a prilákajú návštevníkov,  ktorí budú obdivovať (ne)šikovnosť  a odvahu už aj 
tak spadnutých akrobatov. 
 
 

   
 Natálka Paliarová 2.C   Simonka Strašíková 2.C  Filipko Jankovič 2.A 

          
      Katka Kubaščíková 2.A        Anička Hrubá 2.A 

               
   Dominika Jakubíková 2.B   Paťko Hanzel 2.C   Agátka Pischová 2.B 
 

Pre Clementík nakreslili a napísali  druháci.   



Creative Corner 
        Ponúkame vám priestor pre mladých talentovaných umelcov, ktorí sa 

neboja výzvy a skúsia sa kreatívne vyjadriť v cudzom jazyku. Prvou 

lastovičkou je Natália Juríčková zo 7.A, ktorá vám prináša svoj Prvý 
príbeh. 

My First Story 
       In the small village lived a little girl. Her name was Mia. Her family 
was very poor. Mia had a dream. She wanted to be an opera singer. But 
her family did not have any money for school. One day, she went to the shop. Mia looked 
down and thought, “Oh dear, I really want to be an opera singer. Jesus, help me, please.” 
Suddenly, she bumped into an old man. “Oh sir, sorry, I did not see you.” The old man 
smiled and said, “That is OK, little girl. You are very cute. Would you like to have a cup of 
tea with me?”  Mia was absolutely happy, she went to the café for the first time in her 
life. Because the old man was sir Anthony – her idol. When they were drinking tea, sir 
Anthony asked, “What do you want to be when you grow up?” Mia smiled, “Opera singer. 
That is my dream.”  Sir Anthony said, “Sing a song to me.”                                                                                              
“Here? Now?” she asked.  Sir Anthony answered, “Oh, do you want to come to my lesson 
tomorrow?”                                    “ 
         Oh my god ...... I ...... I really do not know what to say ...... yes, yes, yes! Thank you so 
much!”                                                                                                                                                         
He said, “OK, little girl, I will see you here tomorrow at nine o´clock. I must go now, bye.” 
Mia said goodbye and ran home. When she came home, she repeated sir Anthony´s 
words to her mum. Her mum was amazed. All her family was excited. The next day, she 
sang a song My heart will go on by Celine Dion.                                    
        Sir Anthony was surprised. “You have a great voice!” Mia was at sir Anthony´s class 
for two hours. The next day she had a performance. It was great. She worked hard for 
two months for a competition.    When the important day came, she wore a new dress 
and said, “Sir Anthony, thank you.” He smiled and said, “Go on stage and win it.” Verdict 
came right after the song. All singers were standing on the stage. And the TV host said,  
“The winner is ......... Mia Cullen!” Mia started to cry. She hugged sir Anthony and said to 
the microphone, “Thank you so much, thank you sir Anthony, thank you my family.” And 
she kept crying. The next weeks she spent at the competitions and shows. After one of 
her performances, she found sir Anthony sitting on the chair, he was very sad. “What 
happened?” asked Mia.                                                                                                          “Mia, sit 
down, please.” he said quietly. Mia sat down. “Your mum got ill and she died yesterday.” 
said sir. “No, no, no ........... you must be joking. No, please, no!” Mia started to cry. The next 
day was the funeral. Mia cried all the time. She wanted to stop singing. After one week, 
sir Anthony came to Mia´s house.                                                                         
        “Mia, stop crying and come back to stage. Do you think your mum wanted this? NO! 
Mia, you must be reasonable.” he said and went away. Mia stopped crying and ran after 
him.  “Sir Anthony, stop. When is the next competition?” “This weekend.” he replied and 
smiled. “I am ready.” Mia was coming to Sir Anthony´s class and she was singing all days 
long.  On Saturday she went on the stage and said, “This is for you, mum, I love you.” and 
she started to sing a song for her mother. When she grew up she became an opera 
singer. 
 
 



English Divadlo 
       Počúvanie a porozumenie je jednou zo základných zručností žiaka odhodlaného naučiť sa 
cudzie jazyky, a preto vždy, keď sa vyskytne možnosť doplniť počúvanie o malebný vizuál (pre 
pohladenie očí) a funny stránku učenia sa (pre pohladenie našej duše), využijeme možnosť 
synchronizovaného presunu  cca 200 žiakov do MKŠS, aby sme nastražili naše veľké uši a nechali 
sa unášať príbehmi.  

Ako prvá vybehla na scénu Little Red Riding Hood, 
po slovensky Zuzanka. Zuzanke sa príliš nechcelo do školy, 
tak sa vybrala navštíviť svoju „chorú“ babičku. Jedna 
nevinná prechádzka za babičkou sa však zmenila na 
kolotoč starostí. Šikovným hercom sa podarilo predostrieť 
nám klasický príbeh modernou formou plnou dôvtipných 
vsuviek, a hlavne, half English ☺ Naši malí štvrtáčikovia 
a veľkí piataci si odniesli krásny zážitok a s hlavami 
plnými anglických vetičiek, ktoré si zapamätali, sa 
ponáhľali rozpovedať príbeh spolužiakom a učiteľkám. 

Najobľúbenejšou vetou spomínanej vekovej kategórie po predstavení: „It is a problem. Big, big 
problem.”  

Pre veľkáčov (6. – 9. ročník) mali martinskí herci  
nachystaného Čierneho Petra alias Peter Black The new 
beginning. Prečo nový začiatok? Nuž v živote sa môže tak 
občas prihodiť, že sa ocitneme úplne na dne, ale to je dobré, 
pretože sa máme od čoho odraziť a odraziť od dna sa dá jedine 
smerom dohora. S niečím podobným sa musel vedieť 
popasovať aj náš kladný hlavný hrdina .  

Z ulice putoval na úrad práce a uchádzal sa o všetky 
voľné pracovné pozície. Osud mu doprial vyskúšať si rôzne 
profesie od umývača  
áut, cez kominára, esbéeskára, sťahováka a ošetrovateľa až sa happily dopracoval  
k svoju dream jobu a happyenďáckemu nájdeniu svojej životnej lásky – love of his life. 

OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA   
ŠKOLSKÉ KOLO 

 
           Dňa 18. 11. 2013 sa na našej škole konalo školské kolo olympiády z anglického jazyka. 
Tohtoročná účasť žiakov bola skutočne bohatá. V kategórii  1A  (žiaci 5.-7. ročníka) sa zúčastnili 
nasledujúci žiaci: Ivana Hmirová, Laura Javoríková, Maroš Synák, Karolína Hermanová, Natália 
Juríčková, Matej Sirovatka, Samuel Fecenko, Adam Behúň, Terézia Hájniková, Klára Svrčková, 
Samuel Janík, Sophia Roubalová, Filip Ďuriš, Samuel Harcek, Terézia Mičundová, Ivana Uríčková, 
Zuzana Martinčeková, Pavol Mazúr, Veronika Marková, Dominik Trúchly, Ivana Maráčková, 
Alexandra Faktorová, Viktória Ďuríčková, Denisa Vavrová, Paula Nováková, Matej Hikker, Jakub 
Karcol, Ľubomíra Chúpeková, Klára Husárová.V tejto kategórii : 

1. miesto Klára Svrčková, 2. miesto Ivana Hmírová 3. miesto  Adam Behúň.  

       V kategórii 1B (žiaci 8. – 9. ročníka) sa zúčastnili nasledujúci žiaci: Veronika Špircová, Vilma 
Mazaňová, Samuel Jendrušák, Alexandra Fecenková, Samuel Mrekaj, Samuel Mazúr, Silvia 
Miksáková, Samuel Sekera, Michaela Faktorová, Petra Beliančinová, Kristína Masnicová, Lukáš 
Janáčik.V tejto kategórii:  

1. miesto Silvia Miksáková,2. miesto Michaela Faktorová 3. miesto Alexandra Fecenková 

          Víťazi v obidvoch kategóriách získali knižné ceny a budú nás reprezentovať na obvodnom 
kole,  a preto im držme palce v ďalšej úspešnej reprezentácii našej skoly!!!



Metallica je americká 
thrashmetalová skupina 
založená v roku 1981 v 
Los Angeles. Zakladajúci 
členovia sa zoznámili 
vďaka inzerátu v 
losangeleských novinách. 
Niektorí kritici považujú 

album Master of Puppets z roku 1986 za jeden z 
najvýznamnejších metalových albumov. Skupina 
dosiahla výrazný komerčný úspech s albumom 
Metallica, vydanom v roku 1991, ktorý 
debutoval na 1. mieste rebríčka Billboard 200. 
Týmto albumom sa kapela začala približovať 
k čoraz väčšiemu  publiku. Metallica dosiaľ 
vydala deväť štúdiových albumov, dva živé 
albumy, dvadsaťdva videoklipov a štyridsaťtri 
singlov. Skupina získala sedem cien Grammy a 
ako jedinej kapele v histórii sa jej podarilo 
bodovať v albumovom rebríčku Billboard 200 na 
prvom mieste s piatimi po sebe nasledujúcimi 
albumami.Album Metallica (1991), z ktorého sa 
v USA predalo viac než 15 miliónov kópií (22 mil. 
celosvetovo), je 25. najpredávanejším albumom 
v USA. K septembru 2008 bola Metallica piatym 
najlepšie sa predávajúcim hudobným 
interpretom, odkedy 25. mája 1991 začal 
informačný systém SoundScan sledovať 
predajnosť nahrávok. Za sledované obdobie 
predala Metallica len v Spojených štátoch 50 111 
000 albumov. 
 
 

Členovia 
skupiny: 
Bubeník Lars 
Ulrich, spevák a 
sprievodný 
gitarista James 
Hetfield  a sólový 
gitarista Kirk 
Hammett. 
 

Grammy Awards 

• 1990: Najlepšia metalová skladba: „One“ 

• 1991: Najlepšia metalová skladba: „Stone 

Cold Crazy“ 

• 1992: Najlepší metalový album: 

„Metallica“ 

• 1999: Najlepšia metalová skladba: 

„Better than You“ 

• 2000: Najlepšia hardrocková skladba: 

„Whiskey in the Jar“ 

• 2001: Najlepšia rocková inštrumentálna 

skladba: „The Call of Ktulu“ – spoločne s 

Michaelom Kamenom a sanfranciským 

symfonickým orchestrom 

• 2004: Najlepšia metalová skladba: „St. 

Anger“ 

• 2008: Najlepšia metalová skladba: „My 

Apocalypse“ 

Linkin Park je americká rocková skupina z 
Kalifornie hrajúca prevažne  metal. 
Súbežne s vydaním debutového albumu Hybrid 

Theory, ktorý bol 
vydaný roku 
2000,sa Linkin 
Park vydali na 
turné, keď počas 
jedného roka 
odohrali 324 
koncertov, ktoré sa 
medzi fanúšikmi 
skupiny stali 
známymi a 
obľúbenými, 
zvlášť pre ich 
jedinečnú 

atmosféru. Okrem vlastných koncertov sa tiež 
zúčastnili niekoľkých väčších festivalov, aby v 
roku 2001 nakoniec zorganizovali svoj vlastný, 
nazvaný Projekt Revolution. Ten mal, a stále má 
za cieľ, priviesť na jedno pódium skupiny a 
umelcov, reprezentujúcich čo najviac hudobných 
žánrov. Rok 2001 tiež pre Linkin Park znamenal 
prvú nomináciu na hudobné ocenenie, a to od 
stanice MTV, časopisov Kerrang! a Rolling Stone 
a dokonca aj od americkej akadémie populárnej 
hudby, udeľujúca ceny Grammy. Albumu Hybrid 

Theory sa predalol po celom svete viac ako 30 
miliónov kusov, čím sa stalo najpredávanejšou 
nahrávkou od kapely a jedno z najúspešnejších 
CD . 
Posledné ocenenia :  
2003 K-Rock's Artist Of The Year – najlepší 
koncert  
2003 Muchmusic's Favorite Videos –
 najobľúbenejšie video („Numb“)  
2004 MTV Asia Award – rockové predstavenie  
2004 MTV Asia Award – najlepšie video 
(„Somewhere I Belong“)  
2011 MTV Euro Music Award – najlepší rock 



EURÓPA V ŠKOLE  2014   
  

Ako chceme žiť v Európe?        Motto 61. ročníka, ktoré vyhlásila Európska únia. 
Do súťaže sa  zapojilo  160  žiakov. Do obvodného  postupuje z každej kategórie jeden víťaz:  
 
I. kategória -    Ema Uríčková, 3.A                              (V Európe má každý suseda) 
II. kategória -   Viktória Vlčková, 5. A                        (Škola budúcnosti) 
III. kategória -  Roman  Srnka, 7. A                           (Rodičia pracujú. A čo deti?)  
 

 

 

Aká by mala byť škola budúcnosti?                                                                                         

                                            Moja predstava o škole budúcnosti je zaujímavá.   

                                                Myslím si, že v budúcnosti by sme mali byť viac doma. Každý žiak by mal 
dostať svoj notebook. Tam by sme mali všetky poznámky a úlohy. Úlohy by sme posielali učiteľom na e-
mail a nemali by sme žiadne zošity. Do školy by sme chodili len na telesnú výchovu a na písomky. 
A opravené písomky by nám učitelia poslali na e-mail. Na školské výlety by sme nechodili na Slovensko, 
ale do zahraničia a na plavecký výcvik by bol k moru.                                            Benjamín Struhár, 6.C 

 

Škola budúcnosti 

Sedím pri úlohách z matematiky, pri ktorých je všetko navôkol 
zaujímavejšie ako matematické výpočty. Zamýšľam sa nad budúcnosťou 
a kladiem si sama sebe otázku: „Ako asi bude vyzerať  škola  o  pár rokov?“  
Moje myšlienky sa rozleteli a nebolo sily, ktorá by ich zastavila a prinútila 
znova sa sústrediť na matematiku.  
„Krátke hodiny, dlhé prestávky, žiadne domáce úlohy, žiadne písomky...“ Bola  
som  unesená svojou predstavou. Vtom mi v mysli zaznel tichý hlas: „Poď, 
ukážem ti tvoje predstavy školy budúcnosti !“  

Netušila som, kto sa mi v mysli prihovára, kto mi chce ukázať  školu budúcnosti. Nechala som sa 
vtiahnuť do čarovného sveta. V ňom deti namiesto písaniek a pier používali tablety, ústne odpovede pri 
tabuli boli dávno zabudnuté a písali sa len elektronické testy. Deti už nemuseli prechádzať stovky 
schodov, pri každej učebni stál výťah. Deti si mohli robiť, čo len chceli. Učili sa, kedy chceli  a do školy 
zablúdili málokedy. Presne takto si väčšina z nás predstavuje školu snov. Vtedy som sa opäť zamyslela  
a spýtala sa  nahlas:  „Čo bude ďalej? Lietajúce záchody?“ 

„NIE!“ zaznel  opäť ten  tichý hlas.  
 Od  prekvapenia som vyskočila zo stoličky a zhodila som na zem zošit z matematiky. 

Môj sen „o škole budúcnosti“ bol taký skutočný, taký neuveriteľný, že všetky moje myšlienky 
o „modernej škole“ by som najradšej zahodila za hlavu. Až teraz mi dochádza... Veď ľudia sa 
používaním  toľkej modernej technológie stávajú pohodlnejšími.  Kedy 
moji rodičia dostali naposledy  do schránky list? Nemyslím šek, ktorý 

treba zaplatiť, ale list, aký si ľudia posielali, keď ešte  neexistoval e-mail. Dnešný svet si 
nevieme predstaviť bez počítačov, mobilov, tabletov,  MP3 prehrávačov, internetu. 
Učitelia od nás v škole požadujú  informácie, ktoré sme sa ešte v škole neučili a musíme 
ich zistiť.  Na internete vyhľadávame aj veľa nepravdivých, neoverených informácií. 
Nevieme, čo je pravda a čo nie. O niekoľko rokov nahradia pravdivé informácie z kníh 
„internetové bludy.“ Sťahujeme do školy referáty, ktoré si ani neprečítame, len ich odovzdáme učiteľom...   

Uvedomila som si, že by sme sa všetci mali zamyslieť nad tým, do akej miery 
ovplyvňujeme techniku my a ako ona ovplyvňuje nás. Myslím tým najmä v škole. Pevne 
verím, že v budúcnosti si uvedomíme skutočné hodnoty života a budeme  šťastní za to, 
aká je škola teraz  a nebudeme sa silou mocou snažiť presadiť techniku do škôl,   pretože, 
podľa mňa, internet, mobilný telefón, sociálne siete  nikdy nemôžu nahradiť  skutočné 
priateľstvo, vzájomné ľudské  rozhovory medzi štyrmi očami...          Viktória Vlčková, 5.A 

 



          Milí mladí priatelia,   ráno máme zvyčajne tendenciu siahnuť 
po teplých nápojoch, ako je káva a čaj. Možno je ale čas na zmenu. 
Skúste odo dneška alebo zajtrajška začať svoj deň pohárom teplej 
vody s čerstvo vytlačenou citrónovou šťavou. Voda nemusí byť 
horúca, stačí vlažná, ale musí byť čistá.. Hovoríte si teraz, prečo by ste 
to mali robiť? Dôvodov je veľa! Tu sú niektoré zdravotné výhody, 
ktoré nám prináša  tento 

zázračný elixír :

1. Pomôže schudnúť - voda s citrónom 
výrazne pomáha urýchľovať chudnutie, 
pretože obsahuje pektinovú vlákninu.  

2. Podporí imunitu - citróny sú bohaté na 
vitamín C. Dokážu 
výrazne znížiť riziko 
infekcie dýchacích ciest. 
Kyselina askorbová, 
ktorú rovnako ako 
vitamín C v citróne 
nájdeme, má 

protizápalové účinky a je účinná pri astme. 

3. „Odkyslí" telo - hoci sú na chuť kyslé, sú 
citróny v skutočnosti jednou z najviac 
alkalizujúcich (zásaditých) potravín pre 
vaše telo. Sú ideálnym prostriedkom proti 
prekysleniu organizmu, ktorým trpí väčšina 
moderných ľudí a ktoré stoja za mnohými 
civilizačnými chorobami.  

4. Podporuje trávenie - citrónová šťava 
podporuje funkciu kyseliny chlorovodíkovej 
v žalúdku, tým prispieva k lepšiemu 
tráveniu. Vitamín C znižuje riziko vzniku 
peptických vredov spôsobených baktériou 
Helicobacter pylori. 

5. Čistí pleť - vitamín C a ďalšie 
antioxidanty, ktoré citróny obsahujú, chráni 
bunky proti poškodeniu voľnými radikálmi. 
Tie sú zodpovedné za väčšinu príznakov  

starnutia. Príjem antioxidantov nám 
pomôže tieto škody vyrovnať a 
minimalizovať tak vznik a prehlbovanie 
vrások.  

6. Podporuje hojenie - kyselina askorbová 
známa ako vitamín C ( citróny sú jej plné) 
podporuje hojenie rán a je základnou látkou 
pre udržiavanie zdravého spojivového 
tkaniva, kostí a chrupaviek.  

 

7. Dodá vám energiu - citrónová šťava 
poskytuje vášmu telu energiu. Pútnici na 
dlhých cestách, rovnako ako cestovatelia 
a bádatelia, sa pozerajú na citrón ako na dar 
z neba. Keď začnú pociťovať únavu, vysajú 
trochu šťavy z citróna cez dieru, ktorú 
urobia  v šupke. Je to rýchly a účinný liek. 
Navyše môže mať citrón upokojujúci účinok 
na nervový systém. Dokonca aj jeho vôňa 
má upokojujúci účinok, keď cítite zlosť či 
úzkosť. 

  

Dúfam, že ste sa inšpirovali mojím článkom 

a začnete liečivú prírodnú silu tohto plodu 
využívať. 

Vaša   Rasca  Bazalková 

                                    

 



Humor pre všetkých 
Dva dni pred Vianocami starší muž z Bratislavy zavolá synovi do Prahy: 
-„Prepáč, synček, že ťa vyrušujem, ale musím ti povedať, že tvoja mamka a ja sa rozvádzame. Po 
45 rokoch manželstva!” 
-„Oco, ako to môžeš povedať?” – hystericky vrieska syn. 
-„My už jeden druhého neznesieme, už spolu nevydržíme a mne je tak nanič z toho všetkého, že sa 
mi o tom ani nechce hovoriť. Tak sám zavolaj svojej sestre v Mníchove a povedz jej o tom…” 
Zúfalý syn zavolá sestre, ktorá kričí do telefónu: 
-„Oni sa nebudú rozvádzať! Ja sa o to postarám!” 
Dcéra okamžite volá otcovi do Bratislavy a vrieska: 
-„Vy sa nebudete rozvádzať! Nič nerob, kým tam neprídem. Počuješ ma? Ja budem hneď volať 
bratovi a obaja sme u vás zajtra ráno! Dovtedy nič nerob, počuješ!?” 
Otec v Bratislave sa pohodlne otočí k manželke a povie: 
-„No dobre. Tento rok prídu teda obaja… a sami si aj zaplatia!“  

Turecký turista práši koberec 
z hotelového okna v Tatrách. 
Okolo ide bača a kričí: „Čo, 
Aladin,  neštartuje?" 

 
Traja blázni stoja na skale a pod nimi je 300 
metrová priepasť. Prvý skočí dolu a spieva:  
- Poďme spolu lietať...  
Potom skočí aj druhý a spieva ďalej:  
- Pozri, ja už letím  
Keď ich ten tretí vidí, zaspieva:  
- Keď sú dvaja šťastní, nechýba im tretí... a 
odíde preč. 
 
Najvážnejšie štyri prekážky, pre ktoré sa 
naše hospodárstvo nemôže vyhrabať z 
ťažkostí, podľa zistenia štatistického úradu: 
jar, leto, jeseň, zima. 
 

OSN sa pýta amerického 
prezidenta:  
- A odkiaľ viete, že menovaný 
terorista má všetky tie zbrane, 
ktoré tvrdíte, že má?  
Prezident sa usmeje 
a odpovedá:  

- Mám odložené dodacie listy! 
 
- „Dôverne vám prezradím, že idem 
načierno," zdôveril sa nenápadne v električke 
muž inému - vedľa sediacemu.  
- „Dôvera za dôveru," povie oslovený, „ja som 
revízor!" 
 
Blondínka stojí na autobusovej zastávke, 
prihovára sa jej okoloidúci pán:  
- „Slečna, ale tento autobus chodí len cez 

sviatky."  
- „Aké šťastie, že ja mám dnes 
narodeniny." 
 
Bavia sa dvaja riaditelia:  
- „Viete, kolega, že vo vašom závode 
pracuje môj vnuk?"  
- „Áno, viem, je to veľmi vtipný človek. Práve 
včera si bral voľno na váš pohreb." 
 
Lord si zavolá Jeana a vraví mu:  
- „Jean, chcel by som vykonať nejaký dobrý 
skutok, ale nič ma nenapadá. Čo by si mi 
poradil?"  
Jean je veľmi prekvapený, chvíľu premýšľa a 
potom povie:  
- „No, viete, pane, začína sa riadna zima, 
všetko zanedlho pokryje sneh, čo keby ste 
nasypali trochu zrna hladným vtáčikom na 
okennú rímsu vašej spálne?"  
Lord sa zamyslí, rozžiaria sa mu oči a 
nadšene povie:  
- „Jean, veď ty si génius! To by som potom tie 

vtáky mohol strieľať rovno z postele!" 
 
- „Vieš, aké víno je 
najsilnejšie?"  
- „Nie, aké?"  
- „Predsa omšové. Iba 

jeden pije, ale spievajú všetci.“ 
 
Správa z tlače:  
Neznámy terorista uniesol autobus plný 
japonských turistov. Polícia má zatiaľ k 
dispozícii 138 482 fotiek a 258 video 
záznamov.



Tituly, ktoré vás potešia nielen v marci Mesiaci kníh 
 
 

Jaroslav Stelmach –Dajte 
pozor na leva! 

Vtipná rozprávka o levovi, 
ktorý sa na balóne dostal 
z Afriky až do našich lesov. 
Keďže má chuť na čerstvé 
mäsko, dá sa dohromady so 
zlým vlkom. Obaja zbojníci 
však majú smolu, lebo...Ostatné 

sa dozviete z tejto veselej knižky, na ktorej sa 
zasmejú aj dospelí. 

Lisa Kleypasová – Krištáľový 
záliv vo Friday Harbore 

Pôvabná mladá dáma Justine 
Hoffmanová má takmer všetko, 
čo si v živote priala: slušný 
majetok, zmysluplnú prácu aj 
príjemné spolupracovníčky. 
Chýba jej už len jediné, ale zato 
najpodstatnejšie – láska. Keď 
vysvitne, že nevydarený ľúbostný život je 
dôsledok kúzla, ktoré na ňu vrhla jej vlastná 
matka, Justine vezme spravodlivosť do vlastných 
rúk. Čoskoro jej skríži cestu Jason Black, „génius 
v tele Adonisa“, vďaka ktorému pozná oheň aj 
mráz nespútaného citu, o ktorom dovtedy mohla 
len snívať. Všetko však nasvedčuje tomu, že za 
nádherné chvíle v náručí lásky zaplatí privysoký 
účet. 

Frederick Forsyth – Zoznam 
smrti 

Vo Virgínii sídli úrad so 
suchopárnym názvom Servisný 
úsek technických operácií, známy 
ako TOSA. Jeho úlohou je 
vystopovať, nájsť a zlikvidovať 
osoby, ktoré predstavujú takú 
hrozbu pre USA, že sa dostali na 
krátky dokument známy ako 

zoznam smrti. TOSA naozaj existuje. Aj zoznam 
smrti. Teraz naň pribudlo nové meno. Terorista 
nazývaný Kazateľ úspešne fanatizuje mladých 
moslimov v zahraničí a podnecuje ich 
k zabíjaniu. Má však smolu, keď sa jednou z obetí 
stane generál námornej pechoty vo výslužbe, 
ktorého syn je najskúsenejším lovcom ľudí 
v TOSA. Dolapeniu teroristu zasvätí šesť rokov 
života. Netuší, ako sa jeho cieľ volá, ako vyzerá, 
kde býva. Lov sa začal. 

 

Libuša Friedová – 
Magdalénka a škriatkovia 

Dievčatko Magdalénka žije 
v malom modrom domčeku 
s červeným komínom. Dlho sa 
v ňom nedeje nič zvláštneho. 
Až jedného dňa Magdalénka 
objaví malého škriatka 

a postupne ďalších trinástich škriatkov, ktorí 
bývajú v domčeku a zabezpečujú fungovanie 
tých najbežnejších vecí v domácnosti. Tak 
napríklad spoznáva škriatka Tiktaka v budíku, 
škriatka Halóhaló v telefónnom slúchadle či 
Blombloma v rádiu. Nezvyčajné stretnutia 
Magdalénky so škriatkami sú plné zábavy 
a prekvapení. Dočká sa nakoniec aj mladý 
škriatok Motkoško vysnívanej služby? 

Luca Novelli – Edison, ktorý 
vymyslel takmer všetko 

Thomas Alva Edison dostal prívlastok 
„muž, ktorý vynašiel budúcnosť“. 
Vďaka nemu sa dostala elektrická 
energia do domov a tovární, on 
vynašiel žiarovku a prišiel na spôsob, 
ako reprodukovať hlas i hudbu. Jeho 
vynálezy rádia a telefónu zmenili 
spôsob života miliónov ľudí. 
Komiksové ilustrácie a humorný štýl autorovho 
rozprávania poľudšťujú tohto génia, ktorého 
životopis sa číta ako najnapínavejšia detektívka. 

Waris Dirieová – Dlhý list 
mame 

Keď Warisina mama vážne 
ochorie, modelka okamžite 
vybaví najlepších lekárov, 
operáciu a od rána do noci bdie 
pri jej lôžku. Mama sa rýchlo 
zotavuje a Waris ju berie k sebe. 
Obe sa tešia, že rodina je po 
dlhom čase opäť spolu. Matka 

odmieta moderný západný svet a nechápe, prečo 
Waris nechce žiť v somálskej púšti. Dcéra 
naopak nerozumie, ako môže matka tak 
tvrdošijne zotrvávať na starých názoroch 
a tradičných hodnotách. Matka nakoniec 
odchádza a Waris sa rozhodne, že jej svoje city 
a názory vyzná v dlhom liste – a zdôverí sa jej 
v ňom s temným tajomstvom, o ktorom dosiaľ 
nikto nevie.



 

        Demokritos z Abdér tvrdil, že podstatou celého sveta sú 
atómy, najmenšie častice hmoty, ktoré sa nedajú deliť na menšie. 
Majú vlastný pohyb a tiaž, čím vytvárajú pohyb zvaný vírom.   Pre 
jeho veselú povahu ho prezývali ,,usmievavý filozof.“ 
      Louis Pasteur bol francúzsky chemik, biológ, lekár, zakladateľ 
lekárskej imunológie 
a mikrobiológie. Najväčšiu 
úctu a slávu získal 
objavením: 
-  pasterizácie, čím umožnil 
trvale konzervovať 
potraviny ( v praxi tým 
umožnil zachovanie akosti, 

čistoty a predĺženie skladovateľnosti rozličných 
materiálov a sterilnú prácu v mnohých oblastiach biológie 
a medicíny ) 
- sterilizáciou v lekárstve dal základ k ochrane pred 
infekčnými chorobami ( infikoval organizmus oslabenou 
kultúrou choroboplodných zárodkov, čím si 
organizmusvytvára odolnosť proti príslušnému ochoreniu, 
vytvoril základy preventívneho očkovania proti nákazlivým 
chorobám ) 
-  liečením besnoty 

 
    Bohuslav Brauner bol český chemik, osobný priateľ 
Mendelejeva 
-   člen zboru navrhovateľov za Nobelovu cenu z chémie 
- propagátor periodickej sústavy prvkov ( predpovedal existenciu 
izotopov, v 1902 predpovedal aj existenciu prométia ) 
       Dovolenku trávil často v českej obci Babylon, kde prispel  

k rozvoju letoviska popularizáciou chemického rozboru  
vody tunajšieho kúpaliska.                   
 
       Friedrich August Kékulé bol nemecký organický chemik, narodil sa v českej šľachtickej rodine 
Kekulových zo Stradonic . 
       S jeho menom je spojený objav štruktúry benzénu ( všetci, ktorí sú pozorní pri vysvetľovaní pani 
 učiteľky Bučkovej vedia, o čom hovoríme ). 
  
         Úspech vo vede býva podmienený rokmi štúdia a práce v laboratóriu.Niekedy však stačí náhoda a objav je 
na svete. Podobne to bolo aj s Kékulém a objavom benzénu. Prisnil sa mu! Snívalo sa 
mu o hadovi, ktorý požiera svoj vlastný chvost!!! A objav bol na svete.    
       
       Pripravila Mgr. Helka Bučková a teší sa na hodinu chémie, kde si preverí 
pozornosť žiakov čítajúcich toto číslo Clementíka.           



Technické okienko 

 

Mop riadený na diaľku ( 29 dolárov )– Japonci, ktorí sa 
preslávili svojou kreativitou, sa rozhodli splniť želanie 
všetkých lenivcov, čo nemajú radi upratovanie. Vytvorili 
diaľkovo ovládaný mop. Vďaka nemu umývanie podlahy   
prestalo byť nepríjemnou záležitosťou a stalo sa dokonca 
hrou ( možnosť dokúpiť aj diaľkovo ovládaný kôš na smeti ). 

 

Galoše s reproduktormi.  Zbieranie húb, chytanie rýb či jednoducho 
prechádzky v daždi môžu byť oveľa príjemnejšie vďaka takýmto 
galošiam. Vyrobila ich firma Bloom, vo vnútri majú vodotesné vrecúško 
na mobil, zvonku neveľký, samozrejme, vodotesný reproduktor ( stačí 
výlet do Londýna, 60 £ a galoše sú vaše – poponáhľajte sa, lebo na trhu 
je desať párov ). 

 

Ešte ho nemáte? Nový YotaPhone 2 
je na trhu! Najväščou zvláštnosťou 
tohto telefónu ( okrem vynikajúcich 
parametrov, ako sú napríklad: 
vysoké HD rozlíšenie, 2 GB RAM, 
Android 4,4, 2 kamery – 2, 8M pix...) 
sú dve obrazovky. Jedna štandardná, 
druhá je umiestnená zozadu, tzv. e –
papier. Tá istá obrazovka sa 
nachádza v elektronických čítačkach 
kníh. ( Cena tohto smartfonu bude 
oscilovať okolo 500 € ) 

 Jednokolesový elektrický bicykel– napriek tomu, že tento bicykel má len jedno koleso, je pri 
používaní veľmi bezpečný, pretože rovnováhu za nás zabezpečuje mechanizmus, ktorý sa 
nachádza vo vnútri bicykla.  Self Balancing Electric Unicycle – jeho výhodou je napájanie  
elektrickým prúdom, ktoré nám pomáha zvládnuť aj väčšie vzdialenosti bez únavy. Dostupný za 
ľudovú cenu: 2700 dolárov.  

 

Na tvorbe časopisu sa podieľali:  J. Jablonský II., H. Bučková, R. 
Janíková,Z. Kašiarová, P. Krištofíková, D. Kuleszová, Z. Kykloš, D. 
Maráčková, D. Pekárková, I. Petrovová, M. Sekerová, O. Šlepecký, L. 
Švaňa,  B. Uhrová, P. Vašinová 



Obľúbený kútik pre tých čitateľov, ktorí si rozširujú svoje horizonty – pripravil Jarko 
Jablonský II. 

 
Do podfarbených políčok píšte 2 písmená - v tajničke sa ukrýva najväčší hlodavec na svete.  
 

 

1. Vianočná ryba. 

2. Mliečny nápoj.  
3. Šľapaje. 
4. Zariadenia na pumpovanie.  
5. Samec ovce. 
6. Babička.  
7. Víťazstvo. 
8. Naše mesto (NR). 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
                          V tajničke (v podfarbených políčkach) sa ukrýva malý lesný hlodavec. 
 

1. Obyvateľka Rumunska. 
2. Daždivý (vybrané slovo po s). 
3. Kaša (zdrob.). 
4. Obytný príves. 
5. Pokrýva Antarktídu. 
6. Starenka. 
7. Zošit. 

 
 
 
 
 
 

Tajnička – vzácny horský hlodavec s pásikom na chrbte 
 
1. Rímske číslo 1000.  
2. Osobné zámeno.  
3. Český pedagóg.  
4. Norbert (domácky). 
5. Podivenie.  
6. Samec morky. 
7. Tajnička. 
 
pomôcka: Poš 
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ROHÁČIK Tajnička – juhoamerický cicavec so vzácnou kožušinou 
 
1. Tajnička.  
2. Slávna vzducholoď.  
3. Nakloň.  
4. Loďky. 
5. Rímske číslo 3.  
6. Popevok. 
7. Prvé písmeno abecedy. 
 
pomôcka: Italia 
 

 

HREBEŇOVKA  Tajnička -  zvláštny juhoamerický hlodavec 
 

1. Umelý človek.  

2. Potreba rybára.  

3. Menší vodný tok.  

4. Hudobný nástroj v kostole.  

5. Zimník.  

6. Strýkova.  

7. Eskimácky čln.   

8. Maľba. 

 
pomôcka: kajak 
 
 
 

 
 

Športový deň 
                     Dňa 7. 3. 2014 sa žiaci 6. ročníka zúčastnili 
športového dňa. V tento deň sa neučili, čo vrelo privítali 
☺, ale jednotlivé triedy súťažili medzi sebou vo florbale 
a vybíjanej. Florbal bol rozdelený na chlapčenské 
a dievčenské družstvá, vo vybíjanej súťažili chlapci 
i dievčatá spolu. Priebeh podujatia bol nabitý emóciami 
a nečakanými výsledkami niektorých zápasov. Žiaci sa 
správali disciplinovane mimo i počas hry. Na priebeh 
podujatia dohliadali D. Maráčková, Ľ. Ševčík, J. Janek a Z. 
Kykloš.  Výsledky podujatia:  
Florbal chlapci: 1. 6. B, 2. 6. C, 3. 6. A, 4. 6. D.  
Florbal dievčatá: 1. 6. A, 2. 6. C, 3. 6. B, 6. D.  
Vybíjaná:1. 6. C, 2. 6. A, 3. 6. B, 4. 6. D. 
Celkové poradie:1. 6. C, 6. A, 3. 6. B, 4. 6. D.  
 Ďakujem všetkým žiakom za zápal, kolektívneho ducha, ktorého do hry vniesli a kolegom 

za organizáciu. 
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Zimný lyžiarsky 
a snowboardingový 
kurz 
         Nie, nemýlite sa. Kurz 
bol naozaj zimný, aj keď 
v niektorých oblastiach 
Slovenska sa stal sneh 
raritou. Preto sa za ním vo 
februári ( presnejšie 10. až 
14. februára )  naši  žiaci 
s inštruktormi – Z. Kykloš, D. 
Maráčková, Ľ. Ševčík a I. 
Ševec -   vybrali do Jasnej v 
Nízkych Tatrách. Bývali 
v krásnom hoteli Liptov v Demänovskej 
doline. Podmienky na lyžovanie všetci 
chválili a užívali si ich. Nečudo! Kým 
zvyšok Clementisky sa zodpovedne 
trápil v škole, siedmaci sa zdokonaľovali 
v lyžiarskych technikách 
a snowboardingových finesách. Aby to 
však nemali až také jednoduché, predsa 
sa museli starať o svoje peliešky ( 
rozumej izby ). Držať ich v čistote 
a poriadku –hodnotilo sa a súťažilo 
o najkrajšiu izbu. Vo voľnom čase si 
mohli uvoľniť preťažené svaly na 
diskotékovom parkete, prejsť sa po 
našich prekrásnych kopcoch, dozvedieť 
sa z prednášky horského záchranára, že 
štíty sú krásne, ale aj nebezpečné...A aby 
sa nenudili zdravoťáci – preverili ich 
schopnosti drobné porezania od lyží  
( asi už toho mali dosť aj lyže aj niektorí 
žiaci ).  
V piatok sa všetci vrátili v zdraví domov 
a od pondelka začali jarné 
prázdninovanie. 
 

Do videnia sa tešia súčasní šiestaci, aby 
sa aj oni mohli zdokonaľovať na 
kopcoch v lyžovaní ( bude im veľmi ľúto, 
že ostatní sa budú učiť chi – chi ).    
 


