
Časopis pre deti, ktoré sa chcú pobaviť, poučiť, zasmiať, potešiť.... 

 

 

 

 

 

 

Časopis vydávaný pre ZŠ v Kysuckom Novom Meste – Clementisova ulica 616 

Ročník:  XI.  Číslo: 3   september – november 2013 

        Zopár veršíkov o škole 

 
 
  Naša školička  
1. Keď ráno vystúpi slnko na oblohu, 
    musím vstať a odísť z domu. 
    Na autobus idem a on mešká, 
    nevadí mi to, lebo škola počká. 

2. Prvú hodinu nerozmýšľam, 
    hlavu plnú blbostí mám. 
    Druhú hodinu sa hlásim, 
    ťažký príklad vyriešiť musím. 
3. Po prestávke nasleduje tretia hodina, 
    nová téma je rodina. 
    Štvrtú hodinu píšeme test, 
    ktorý bol ťažký fest. 
4. Piata hodina je predposledná, 
    na nej som vždy neposedná. 
    Šiesta je posledná, 
    zazvoní zvonček a som voľná. 
5: Do školy musí chodiť každý žiak, 
    ktorý má v hlave iba mak. 
    Získa tam veľa vedomostí, 
    s ktorými bude mať v živote veľa radosti 
   (Klárka Svrčková, 6.A) 
 
Škola 
Keď slnko ráno vstáva, 
pán školník dvere otvára. 
Začína sa ďalší deň 
v tej budove čarovnej. 
 
Nechce sa nám ráno vstávať, 
ale za to nás baví na hodine rátať. 
Pripraví nás do života zas a zas, 
a vypustí nás doň, 
keď nastane správny čas.  
(Sophia Roubalová, 6.A) 
 
Ilustrovala: Marika FACUNOVÁ, 5. B



Vybrané slová trošku ináč  

Rak a rys 

       Pretekali sa raz rys a rak. Rys sa stále vystatoval, že určite vyhrá a bude 

rýchlejší. Mali bežať okolo rybníka. Ako tak bežali, odrazu sa z rybníka vynorí rybka 

a hovorí: „Rak, ty ideš vždy naopak. Skoč do rybníka, otoč sa a budeš tam skôr.“ Rak 

urobil tak, ako mu rybka poradila. Keď bol už rys na polceste, zastavil sa. Hlad 
a smäd ho skolili. Skočil do rybníka, aby sa napil. Z rybníka vytryskla voda. Rys 

plával v rybníku a stretol tú istú rybku ako rak. Vraví mu: „Vidíš, vidíš. Ten, kto sa 

vystatuje, že je lepší, ten na to môže doplatiť!“ I vydal sa rys k rakovmu príbytku, 

ospravedlnil sa mu a stali sa dobrými priateľmi. 

O sýtej sýkorke, ktorá sa volala Aďa 

       Žila raz jedna sýkorka, ktorá bola hladná, a tak začala hľadať potravu. Vletela 
do krásneho zámku, kde spal kráľov syn Hubert. Keď sa Hubert zobudil, sýkorka 
mu sedela na hlave. Hubert sa rozhodol, že si dá kus syra. Ale Aďa nezaváhala, 
uchmatla Hubertovi syr a odletela do sychravého počasia. Ako tak letela, zbadala 
pred sebou roľníka, ktorý sypal do vriec žltučké obilie. Potešila sa, že bude mať 
ďalšie jedlo. Zo zeme sa vynoril syseľ. Myslel si, že Aďa sa stane ľahkou korisťou. 
Lenže sýkorka bola prefíkaná a sysľovi aj so syrom ufrnkla. Sklamaný syseľ sa 
zahrabal späť do svojho hlineného domčeka. 

Dobytok 

       Kde bolo, tam bolo, žil raz jeden farmár, ktorý mal veľa dobytka. Býval 

v útulnom domčeku so starobylým nábytkom. Na farme choval obyčajné 
zvieratá: silného býka a bystrú kobylu. Kobyla bola veľmi samostatná, býk bol 

na farme zbytočný, lebo búral ploty a vyrýval byliny. Farmára to veľmi 

nahvevalo, lebo zbieral liečivé bylinky. Tak sa rozhodol, že tvrdohlavého býka vymení 

za statočného a užitočného byvola. Odvtedy žil farmár so svojimi zvieratami šťastne 

a spokojne. 

Prvý deň v škole! 

       Prvý deň v škole bol super! Rozbili sme umývadlo, rozliali 
smradľavé zelené mydlo po celej triede, a tak nam učiteľka bez 
dlhého rozmýšľania dala poznámky. Na roztečenom mydle sme 
sa perfektne šmýkali, ale nakoniec sme ho museli poumývať 
a vyžmýkať mokré uteráky. Potom nás učiteľka v triede začala 
zamykať, ale bol to jej veľký omyl, lebo nechala otvorené okno. 
Cezeň vletel do triedy hmyz, ktorý sa začal hmýriť. Bez 
rozmýšľania sme vyskočili z okna na priemyselnú dodávku, na 
ktorej boli mŕtve myši. Strašne zapáchali! Nakoniec sme sa 
rozhodli, že sa najeme v Myjave. S plnými bruškami sme sa 
vrátili domov cez Mýto pod Ďumbierom. Už sa tešíme  na ďalšie 

školské dobrodružstvá!           S vybranými slovami sa v škole pohrali žiaci z 5. A  



 
 
       Tri novembrové dni sa našou školou niesla škôlkarská atmosféra. V pondelok nás 
navštívilo 37 drobčekov z MŠ Litovelská, v utorok 40 predškolákov z MŠ Komenkého a v 
stredu z MŠ Kamence prišlo 45 detí.  
       Prváci a druháci sa na chvíľu stali dôležitými pomocníkmi pre maličkých drobcov. 
Predškoláci si vypočuli krásne  rozprávky, naučili sa kresliť a maľovať rozprávkové 
postavičky, vyskúšali si šikovnosť svojich ručičiek pri lepení a dokresľovaní. Spoločne sme si 
zaspievali a zarecitovali. Nezabudli sme ani na počítanie pri rátaní rozprávkových 
postavičiek. Môžeme ich len pochváliť za ich šikovnosť a zručnosť. Ak chete vidieť ich 
práce, môžete sa prísť pozrieť  do našej školy, kde budú vystavené 12.11. a 13.11.2013  počas 
rozprávkového popoludnia od 15:00 - 17:00. 
       Škôlkarom sa v našej škole páčilo a už sa tešia na ďalšie spoločné akcie. Každý žiačik 
z MŠ si odniesol so sebou aj malý darček, ktorý im pripravili naše pani vychovávateľky.  
       Chceli by sme poďakovať pani učiteľkam z materských škôl, ktoré si pre nás našli 
chvíľku času, doviedli predškolákov do našej školy, obetovali sa a prešli kus cesty aj v 
upršanom a chladnom počasí. 



Druháci zo ZŠ Clementisova si vlastnoručne  
vyrobili bábky v Kaštieli Radoľa 

       Každoročne navštevujú deti ZŠ Clementisova Kaštieľ Radoľa, avšak dňa 15. októbra 2013 
išli z návštevy kaštieľa s rozžiarenejšími očkami ako inokedy.  
       Pani sprievodkyňa nás previedla od jedných dverí k druhým a porozprávala nám o 
najstarších dejinách osídlenia na Kysuciach, ktorá prezentuje dejiny od mladšieho paleolitu po 
stredovek. Svet  alchymistu preniesol deti  do sveta, v ktorom žil a tvoril alchymista, spoznali 
alchymistické laboratórium so skúmavkami a nádobkami, kde miešali a vyrábali liečivé 
vodičky. Chlapcov zaujali vojaci strážiaci vchod do opevnenia v miestnosti, ktorá nás preniesla do čias 
Veľkomoravskej ríše, do čias misie solúnskych bratov - svätého Cyrila a svätého Metoda.    Expozícia 
zachytáva prelomové okamihy meniace dejiny vývoja nášho národa a vývoj kresťanstva na našom území. 
       Pre dievčatá bola najzaujímavejšia výstava bábik súkromnej zberateľky  Moniky Cmierovej z 
Rožňavského Bystrého. Dozvedeli sme sa, že vášnivá zberateľka sa môže pochváliť unikátnou zbierkou 
bábik. Má ich vyše päťsto a výnimočnosťou tohto koníčka je hlavne to, že bábiky aj opravuje a 
vlastnoručne im šije šatôčky. Prvou zbierkou Moniky Cmierovej boli bosorky a ich počet sa vyšplhal na 
úctyhodných tristo kusov. Pani Monika mala blízko k umeleckým sklonom, nakoľko otec maľoval, 
strýko bol akademickým maliarom a bratranec je reštaurátorom kostolov. Sama chcela študovať 
maliarstvo, ale tento sen sa jej nesplnil. Pred viac ako pätnástimi rokmi ju k šitiu šatôčok a oprave 
starých poškodených bábik inšpiroval dar od svokry. Táto výnimočná zbierka vášnivej zberateľky bábik, 
bosoriek a v poslednom období aj rôznych dobových kostýmov si skutočne zaslúži pozornosť a obdiv. 

       Po prehliadke kaštieľa čakala deti ťažká práca. Mali si vlastnoručne vyrobiť bábky. Podarili 
si im naozaj krásne bábiky s pestrofarebnými sukničkami a usmiatymi tváričkami. Vlastnoručne 
vyrobené práce si odniesli domov, aby potešili bábkou svojich rodičov.      
             Vaši druháci 
            
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Divadelné predstavenie 
inšpirované Ezopovými bájkami  
 

Cestu plnú zábavy, napätia, odvekého 
posolstva o ľudskej múdrosti a hlúposti, a najmä 
mravného ponaučenia zažili žiaci 1.- 4. ročníka zo ZŠ 
Clementisova 1. októbra 2013. 

Traja herci z Martina priviedli malých, ale 
i veľkých divákov do antického Grécka, kde nám 
pravdu o skutočných hodnotách v živote prezradil 
múdry otrok - Ezop. 

Ezop bol starogrécky autor bájok. Patrí dodnes k najznámejším bájkarom. Pôsobil v Grécku asi 
v 6. st. pred Kr. O jeho živote toho veľa nevieme. Narodil sa pravdepodobne ako otrok v Sardách v 
Malej Ázii, neskôr žil v Aténach a na ostrove Samos a za svojho života veľa cestoval. Iné zdroje 
uvádzajú, že bol mrzák a fyzicky chorý. Pravdepodobnejšia je asi tá druhá verzia, lebo ho ako asi fyzicky 
chorého nezabili ale nechali žiť, pretože bol vzdelaný, možno ako pisár. V tej dobe si bohatí ľudia 
najímali alebo kupovali vzdelaných otrokov. V jeho 
bájkach vystupujú zvieratá, predmety alebo rastliny, 
ktorým prisudzuje ľudské vlastnosti.  

Herci nám prerozprávali tri veľmi pútavé 
príbehy - O včelách, O peniazoch a O opiciach. 
V prvej bájke sú hlavnými hrdinami dve včeličky, 
ktoré potrebujú zbraň proti otravným ľuďom.  
V druhej sme sa dozvedeli o peniazoch, za ktoré si ešte 
nikto šťastie nekúpil. Tretia bájka potešila najmä 
malých šibalov a nezbedníkov, v ktorej neposlušné 
opice stále a stále a stále všetko opakovali. 

Neodmysliteľnou súčasťou divadelnej 
rozprávky boli veselé piesne od Roba Mankoveckého, ktoré vtipne komentovali a posúvali dej. 
Dokonalé herecké výkony dopĺňali nádherné kostýmy hercov a pestrofarebné rekvizity.  

Všetky tri bájky v sebe niesli múdrosť, hravosť, zábavu a interaktivitu detského diváka. 
 
My Vám prerozprávame aspoň jednu bájku o dvoch včielkach. 
 

Včely a Zeus 
Boli časy, kedy ľudia a včely žili vo vzájomnej zhode. Človek včele neublížil a včely dovolili 

chudákovi, aby si ich medom trochu osladil život. Včelám sa to však raz znepáčilo. Niekto im nahovoril, 
aby med zadarmo ľuďom nedávali, veď ľudia im do úľov tiež žiadne dary neprinášajú. A tak sa včely 
rozleteli za pánom Olympu. Zeus im dal slovo a prehovorila kráľovná včiel: ,, Pane, daruj nám silu a 

mocné žihadlo, nech môžeme bodnúť každého, kto sa k 
našim úľom priblíži!“ 
Zeus sa zamračil, ale včely trvali na svojom. 
,, Dobre,“ povedal Zeus nakoniec, ,, vyhoviem vám, ale 
budete ľutovať. Pretože z vás nehovorí rozum, ale 
samotná lakomosť.“ Dal včelám, čo si priali, ale zariadil 
to tak, že bodnutím prídu o žihadlo. A v tej chvíli aj o 
svoj život.  
Kto pre lakomstvo nepraje druhému, sám sebe škodí. 
Tak znie varovanie.  

                              Pre Clementík pripavila M.S. 



 
 

,, Vaša strava nech je vašim liekom. ˮ zdôrazňoval svojim žiakom Hippokrates už pred 2500 rokmi. 
Vedieť sa orientovať v záplave potravín zabalených do lákavých obalov, rozumne odolať reklame, ktorá 
ponúka ,, superzdravé a výživné ˮ sladkosti je dnes oveľa ťažšie ako pred storočiami, keď výber potravín 
bol oveľa jednoduchší. Správna výživa od útleho veku zohráva významnú úlohu v prevencii vzniku 
rôznych poškodení zdravia, prejavujúcich sa často až v dospelosti.  
ZŠ Clementisova záleží na tom, aby si deti už v detstve vytvorili správne stravovacie návyky a postoje, 
ktorými sa budú riadiť po celý život. Avšak apelujeme hlavne na rodičov, aby deťom rozumne vyberali 

potraviny potrebné pre zdravý vývin. 
V prvých a druhých ročníkoch sa dňa 16.10.2013 slovíčko výživa nieslo 
počas celého vyučovania. Hneď na prvej hodine sme sa zapojili do kampane 
,,Odstráň obezitu", ktorú viedla Mgr. Daniela Ševčíková. Poučila nás o tom, 
ako sa nadváha a obezita veľmi negatívne prejavuje na zdraví a vývine 
mladých ľudí a informovala nás o percentách nadváhy dievčat a chlapcov na 
Slovensku. Po  príhovore sme neostali nečinní a zacvičili sme si rannú 
rozcvičku spolu so žiakmi a učiteľmi celej školy. ,,Takéto rozcvičky by 

mohli byť každé ráno," hovorili naši žiaci. Rozcvičku hodnotili veľmi 
pozitívne. 
     Nasledujúcou aktivitou pre deti bola Pyramída zdravej výživy. Žiaci si 
správne usporiadali potraviny od najdôležitejších po menej významné 
potraviny pre náš jedalníček. Debatovali o potravinách podstatných pre 
rast, vývin kostí, zúbkov a o nezdravých potravinách, ktoré škodia celému 
organizmu človeka.  
     Na hodine výtvarnej výchovy si žiaci vyrobili taniere zdravej a 
nezdravej stravy. Spoločne si radili, ktoré potraviny by si dali na raňajky, ktoré na obed a večeru. 
Vytvárali jabĺčka a hrušky z farebných papierov. Prváci vyliečili chorého medvedíka vitamínmi zo 
zdravej stravy.  
     Nakoniec si deti urobili hostinu z ovocia a zeleniny. Mali možnosť vybrať si lízanku alebo jabĺčko. A 
hádajte, čo si vybrali? Musíme vám prezradiť, že máme naozaj múdre deti, lebo si vybrali jabĺčko.   

Ponúkame vám zopár usmernení správnej výživy detí a mládeže: 

� znížiť a upraviť spotrebu tukov, 
� znížiť potrebu soli, 
� zvýšiť spotrebu ovocia a zeleniny, 
� uprednostniť zdroje bielkovín, 
� obmedziť konzumáciu cukru,  
� konzumovať viac potravín s obsahom vlákniny, 
� zabezpečiť primeraný energický príjem tak, aby strava svojou energickou hodnotou zodpovedala 

telesnému a duševnému zaťaženiu a aktuálnemu zdravotnému stavu detí, 
� vytvoriť pravidelný stravovací režim, 
� zabezpečiť dostatočný a rovnomerný príjem tekutín počas dňa, 
� správne manipulovať so surovinami  hlavne z hľadiska skladovania surovín, 
� vhodne pripravovať stravu ( uprednostniť varenie a dusenie pred pečením a vyprážaním). 

 
          Vaši prváci a druháci  



Zdravie máš vo svojich rukách... 

      Trápia Ťa kilogramy navyše? Máš problémy pri učení, nevieš sa sústrediť? 
Cítiš sa unavený alebo chorý? Možno nasledujúce riadky sú práve pre Teba.    

         Navštívila nás pani Krasňanová, aby nám pripomenula dôležitosť zdravého životného 
štýlu. Okrem zaujímavých informácií priniesla tretiakom niekoľko dobrých typov, s ktorými 
sa chceme s Tebou podeliť. 

1. Pi pravidelne čistú vodu v priebehu 
celého dňa. I pri športe pi čistú vodu 
v menších dávkach, aby Ťa tekutina 
„neťažila“ v žalúdku. 

2. Na jedlo sa vždy sústreď. Tým, že jedlo 
sprevádza iná činnosť, často nevnímaš, čo 
ješ a tým prijímaš zbytočnú energiu naviac. 

3. Deti často jedia pri televízii – 
najčastejšie slané „dobroty“ – zemiakové 
lupienky, oriešky. Ak nemôžeš odolať, 
siahni po ovocí. 

4. Je dôležité jesť pravidelne, najlepšie 5 - 
6 x denne po 2 - 3 hodinách. Chrániš sa tak 
veľmi dobre pred obezitou. 

5. Mäso je významným zdrojom bielkovín 
a vitamínu B. Každý druh mäsa má trochu 
iné zloženie, preto žiadne nevynechávaj. 

6. Ak si chceš dať údeninu, siahni radšej 
po diétnej šunke. Trvanlivým salámam, 
klobásam sa radšej vyhni. 

7. Vyprážané jedlá si dávaj len výnimočne. 
Jedlo pri vyprážaní „nasáva“ nezdravý tuk 
a  s ním sa zvyšuje množstvo energie 
v Tvojej porcii. 

8. Vhodnými raňajkami sú ovsené vločky. 
Dodajú telu ten správny typ energie, 
obsahujú vlákninu a celý rad užitočných 
látok. 

9. A nakoniec pohyb by sa mal stať 
každodennou súčasťou Tvojho života! 
Pomáha spaľovať energiu a má významný 
vplyv na zdravie.  

 

 Pripravili sme pre Teba aj Test zdravého životného štýlu, v ktorom si môžeš sám overiť, aké 
sú Tvoje poznatky o zdravej výžive. Tvojou úlohou v teste je v každej z 12 otázok doplniť uvedenú 
vetu. Na výber máš 3 varianty (A, B, C): 

    1) Potraviny, ktoré obsahujú veľa cukru a 
tuku (napr. sladkosti), dodajú nášmu telu tiež 
veľa ...  

A)   bacilov. 
B)   vitamínov. 
C)   energie.  

 2) Zelenina  obsahuje…  

A)   veľa tuku. 
B)   málo energie, ale veľa vitamínov a 
minerálnych látok. 
C)   vôbec nič, preto ju nemusíme jesť.  

    3) Aby sme zaistili nášmu telu správny pitný 
režim...  

A)   mali by sme vypiť najmenej 2 litre 
nesladených nápojov.  
B)   mali by sme vypiť 2 litre sladených 
limonád alebo colových nápojov. 
C)   mali by sme  vypiť  2 litre tekutín hneď 
ráno.  

   4) Pre zaistenie dostatočného pitného režimu 
je najlepšia...  

A)   sladká limonáda. 
B)   mlieko. 
C)   voda . 
 
   5) Tomu, aby sme zbytočne priberali na 
váhe,  predídeme tým, že…  



A)   budeme jesť veľa mastných jedál a 
nebudeme sa hýbať. 
B)   budeme jesť primerané porcie a dostatočne 
zaradíme do nášho života pohyb. 
C)   budeme dlho spať.  

  6) Potravinami energiu do tela prijímame a 
pohybom naopak vydávame. Najviac energie 
vydáme pri…  

A)  leňošení pri televízii. 
B)  domácom upratovaní. 
C)  tenise. 

 7) Mliečnym výrobkom nie je…  

A)  jogurt. 
B)  koláč. 
C)  kefír. 
 
    8) Mlieko a mliečne výrobky dodávajú 
nášmu telu, okrem iného, i dôležitú minerálnu 
látku, ktorou je ...  

A)  vápnik. 
B)  vitamín C. 
D)  voda. 

 
    9) Pečivo nám dodáva do tela najmä 
sacharidy. Látka (hormón), ktorá v tele naše 

telo neprodukuje, môžeme dostať chorobu 
nazývanú cukrovka alebo diabetes, sa volá...  

A)   inzulín. 
B)   proteín. 
C)   vitamín 
 
    10) Najmenej zdravou prílohou k jedlám 
sú...  

A)    hranolčeky. 
B)    zemiaky. 
C)    cestoviny. 
 

    11) Najvhodnejším jedlom na raňajky...  

A)   biela žemľa s trvanlivou salámou, kakao. 
B)   horalka, sladký čierny čaj. 
C)   celozrnný chlieb s maslom, plátkovým 
syrom a koliečkami šalátovej uhorky, ovocný 
nesladený čaj. 
 
   12) Mäso (a i mlieko a mliečne výrobky) sú 
pre naše telo zdrojom proteínov. Toto cudzie 
slovo možno do slovenčiny preložiť ako...  

A)    tuky. 
B)    cukry. 
C)    bielkoviny. 

 

Teraz si môžete skontrolovať správnosť každej odpovede, spočítať správne odpovede  a zhodnotiť 
svoje vedomosti.  

Správne riešenia: 1C, 2B, 3A, 4C, 5B, 6C, 7B, 8A, 9A, 10A, 11C, 12C 

0-4 body – Tvoje vedomosti z oblasti zdravého životného štýlu, najmä zdravej stravy, nie sú, bohužiaľ,  
až tak úplne dobré. Zdravý životný štýl, a tiež i zdravá strava sú pre nás veľmi dôležité, a preto by  si sa 
mal(a) o ňu začať viac zaujímať. 

5-9 bodov– Máš celkom dobré vedomosti v oblasti životného štýlu – predovšetkým o tom, ako by mala 
vyzerať zdravá strava. Ale napriek tomu maj na pamäti, že zdravý životný štýl je pre nás veľmi dôležitý, 
a preto by si sa o ňom mal(a)  ďalej zaujímať. 

10-12 bodov - Vidíme, že máš veľmi dobré vedomosti v oblasti zdravého životného štýlu, najmä  
zdravej stravy, ale i v tejto oblasti sa objavuje veľa nových poznatkov, preto doporučujeme túto tému i 
ďalej sledovať a zaujímať sa o ňu. 

         Veľa zdravia Ti želajú Tvoji kamaráti tretiaci.  



Šarkaniáda v Školskom klube ZŠ 

Clementisova 

       Ku krásnej jeseni patrí aj šantenie najmenších detí. 

Tretí októbrový piatok sa v ŠKD konala tradičná    

Šarkaniáda. Vstupenkou na 

toto popoludnie bola dobrá 

nálada a šarkan. Deti si mali možnosť vyskúšať aj rôzne 

disciplíny v hádzaní loptičiek na cieľ, hľadali odpovede na 

otázky a poslednou disciplínou bolo púšťanie šarkana, kde 

deti medzi sebou súťažili. Po splnení všetkých úloh dostali 

deti diplom a sladkú odmenu. 

                             Čarovná noc v škole ZŠ Clementisova 

       Posledné štvrtkové októbrové popoludnie 
na ZŠ Clementisova sa zmenilo na   Čarovnú 
noc (Halloween). Tento americký sviatok 
oslavujú teraz nielen 
dospelí, ale aj deti. 
Pochádza z keltských 
čias – lúčime sa 
s letom a začína vláda 
zimy. Ľudia v tento 

deň, aby odohnali zlých duchov, chystajú im dobroty 
a dary. Najmenšie deti oslavujú Halloween už skoro ráno. V čase Halloweenu 
sa môžu robiť veci, ktoré každodenne  nie. A tomu sa tešia deti, môžu byť  
dlho do noci hore, robiť ľuďom všelijaké žartíky a nikto ich za to nepotrestá.     

        V túto noc si žiaci pripravili pre svojich spolužiakov v škole súťaživé 
stanovištia, pri ktorých si overovali  svoje vedomosti 
súvisice s týmto sviatkom a rovnako tiež svoju 
šikovnosť a obratnosť. Víťazné družstvo bolo 
odmenené sladkou odmenou. Žiaci, ktorí mali 
záujem o tvorivosť a  prejaviť svoju zručnosť, sa 
mohli zastaviť pri stánku ,,Tvorivosť“. Žiaci sa 
rozprávali o svojich prianiach a želaniach. Zažili 

vankúšovú vojnu a pochutili si na chutnej večeri. Pedagogický dozor 
vykonávali p. uč. M. Rentková, P. Krištofíková, E. Vargová, V. Kantoríková, 
J. Jablonský,  D. Maračková, S. Podkonická.  

    Táto noc bola očarujúca,  zaujímavá,  rozprávková a veselá...



       Naša základná škola sa opäť zapojila do česko-slovenského 
projektu Slovenskej pedagogickej knižnice v Bratislave: 
„Záložka do knihy spája školy“. Cieľom projektu je podpora 
čítania prostredníctvom výmeny zhotovených záložiek do kníh. 
Našou partnerskou školou sa stala  ZŠ 
Koryčanské Paseky, Rožnov pod 

Radhoštem.  V mesiaci október žiaci 3. a 4. ročníka zhotovovali 
záložky, ktoré boli kreatívne, nápadité a veľmi vkusné. Následne sme 
tieto záložky odoslali partnerskej škole a obdržali nimi vyhotovené 
pekné záložky. 

Halloween party v 4.A triede 

          Dňa 28.10.2013 

sa hodina anglického 

jazyka v 4.A triede niesla 

v znamení Halloweenu. 

Žiaci sa dozvedeli 

o tradíciách tohto sviatku, ktorý 

má svoj pôvod u Keltov. Atmosféru tejto party dotvárala nielen pekná 

výzdoba, ale aj pestré kostýmy detí a pani učiteliek. Novú slovnú zásobu si 

precvičili na interaktívnych cvičeniach a v pracovných listoch. Súťažili 

o najkrajšie vytvorenú múmiu, tancovali na video: „This is Halloween“. Na 

záver si pochutnali na „cake“, tradičnom koláčiku spojenom s týmto 

sviatkom. Každý žiak získal „certificate“ z tejto party.    

HALLOWEEN WORDSEARCH 

 

 

 

 

bat, candy, clown,, 

ghost, Halloween, 

moon, pirate, 

pumpkin, spider, 

vampire, witch 

 

 

 

 



Talenty našej školy – Viktória VLČKOVÁ – žiačka V. A 

         Tancu sa venujem už od mojich 5 rokov. Úplne prvé 
skúsenosti som získala v tanečnom súbore LENTILKY, kde 

som sa ako ,,prípravkár“ zúčastnila na rôznych vystúpeniach.    
  Dochádzanie do Žiliny 

bolo časovo príliš 

náročné, a preto som 

vyhľadávala tanečný 
súbor v blízkosti môjho 
domova.  
          V  3. triede som 

začala navštevovať 
novozaložený tanečný 
súbor DREAMS, 
v ktorom tancujem 
dodnes. Zásluhou 

mojich trénerok, celou svojou energiou, silou i vášňou k tanci 
sa môžem pýšiť nejedným ocenením, či kovom. Medzi moje 

najväčšie úspechy patrí umiestnenie na Majstrovstvách Slovenska a zúčastnenie na Majstrovstvách 

Európy v neďalekej Tatabány v Maďarsku.  

        Mojím cieľom je rok čo rok sa zlepšovať a svoje nadanie na tanec uplatňovať aj naďalej. Čaká 

nielen mňa, ale aj našu malú rodinku Dremsíčatok ťažký rok, plný únavných tréningov, nových 

choreografií a množstvo súťaží, na ktorých sa budem snažiť nechať nielen pýchu na tanečnom 
parkete, ale aj svoju lásku k tanci. 



      European day of languages 

AHOJ! 

Každý rok od 2001 oslavujeme 26. 
septembra Európsky deň cudzích jazykov. 

Tentokrát sme sa vybrali na jazykovú exkurziu, aby sme spolu, my jazykári – 
angličtinári, nemčinári a ruštinári – oslávili náš sviatok v spoločnosti ostatných 
žiakov zo základných a stredných škôl z celého Slovenska. 

          V Bratislave sme navštívili Uličku jazykov na Hviezdoslavovom námestí. Je to 
akcia, ktorú pripravuje Goetheho Inštitút v spolupráci s viacerými zahraničnými 
kultúrnymi inštitútmi a veľvyslanectvami. Program bol bohatý, mohli sme si pozrieť 
cudzojazyčné filmy v Kine Mladosť, zúčastniť sa jazykových kvízov a súťaží, 
povyhrávať pekné ceny a celkovo otestovať svoje jazykové zručnosti a jazykovú 
intuíciu. Z Bratislavy sme sa vybrali na ďalšiu – teraz však už zahraničnú exkurziu 
– po pár kilometroch sme sa ocitli v mestečku Kittsee, v Hauswirth továrni na 
čokoládu. Najskôr sme si pozreli film o založení a fungovaní čokoládovne, neskôr 
nás naša sprievodkyňa previedla verejnosti prístupnými zónami za plnej prevádzky 
a napokon sme boli pozvaní na ochutnávku čokolády. V podnikovej predajni sme 
nielen degustovali, ale aj využili príležitosť nakúpiť sladké darčeky z cesty ☺.  

         Do ďalšieho Európskeho dňa cudzích jazykov sa môžete posnažiť natrénovať 
si najdlhšie anglické slovíčko: Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis 
(popisuje chorobu pľúc) 

 

7. A v Britskom centre 

„Outside of a dog, a book is man's best friend.   

Inside of a dog it's too dark to read.”  
― Groucho Marx 

         Na exkurziu do knižnice Britského centra sme si vybrali krásny 
slnečný septembrový piatok, dobrú náladu a chuť niečo nové sa dozvedieť 
a prečítať si. Po prednáške pani knihovníčky, ktorá sa zamerala okrem 
priblíženia nám sveta kníh a knižníc aj na potrebu učenia sa cudzích 
jazykov, sa naši žiaci rozliezli po oddeleniach a snažili sa nájsť si tú svoju 
pravú nefalšovanú a jedinú spoločníčku na dlhé dva mesiace. Počas nich 
majú zdolať výzvu – knižku prečítať, pochopiť a napokon prezentovať jej 
obsah spolužiakom. Za obeť padli nielen notoricky známe tituly, ale aj 
moderné, žiakom blízke príbehy 
z rôznych edícií odstupňovaných 
podľa úrovní. Tešíme sa na ich 
rečnícke prejavy na začiatku 
decembra a najlepšie práce 
uverejníme na našej stránke.  



FUN QUIZ  (od Zuzky Kašiarovej)

1. Typically, men laugh 69 times a day. 
How about women? 
 a/ 55     b/ 65     c/ 75 
2. 21% of the world`s total population 
lives in China. What percentage lives in 
the U.S.? 
a/ 3%     b/5%     c/ 7% 
3. In what season do children grow faster? 
a/ winter     b/ summer     c/ spring 
4. Which country was the first to use 
paper money? 
a/ Italy     b/ Greece     c/ Norway 
5. How fast does the Earth orbit the Sun? 
a/ 15,000 kph     b/ 108,000 kph      
c/ 250,000 kph 

6.  Which ocean is saltier? 
 a/ the Atlantic     b/ the Pacific      
c/ neither 
7. Which country has the most post 
offices? 
a/ China     b/ the U.S.A.     c/ India 
8. How old was Bill Gates when he started 
his first company?                    
a/ 14     b/ 16     c/ 18 
9. The human body has 206 bones. How 
many are in the feet? 
a/ 40     b/ 52     c/ 60 
10. When was the first recorded 
Valentine`s Day card sent? 
a/ 1415     b/ 1872     c/ 1923

 
TRUE OF FALSE STATEMENTS 
11. Nearly 50% of all bank robberies take place on Mondays. T / F 
12.0% of the salt mined in the world each year is used to de-iced the roads in America. T / F 
13. On average, women say about 7,000 words per day, while men say about 5,000. T / F 
14. At 4,145 miles, the Yangtze is the longest river in the world. T / F 
15. In 1934, Mickey Mouse received more fan mails  than any other Hollywood star. T / F  
KEY: 
1. a/55 2. b/ 5% 3. c/ spring 4. c/ China 5. b/ 108,000 kph 6. a/ the Atlantic 7. c/ India 
8. a/ 14 9. b/ 52 10. a/ 1415  11. F  more often on Fridays  12. T  13. F men only say 
about 2,000  14. F the Nile 15.T   
 
 

 

Chemické okienko 

Kolobeh vody – modelovanie dažďa 

           Slnko zohrieva zem, vodu a tá sa 
vyparuje. Teplý vzduch s vodnými 
parami stúpa nahor, kde sa ochladzuje. 
Tam sa tvoria kondenzačné jadrá. Z nich 
vznikajú oblaky. Ich spájaním vznikajú 
veľké a ťažké oblaky. Z nich padá dážď. 
Časť zrážkovej vody vtečie priamo do 
riek, jazier ako povrchová voda. Časť 
vsiakne do zeme ako podzemná voda. 

        Dážď môžeme modelovať aj doma 
s jednoduchými pomôckami, hoci pri 
tomto modelovaní neprebieha všetko 
tak, ako v prírode.  

                                                

Šiestaci a siedmaci, skúšajte doma! 



Slovenský rok  
v ľudových zvykoch, 
obradoch a sviatkoch -  
Katarína Nádaská 

V tejto jedinečnej 
publikácii sa dozviete, 
ako sa slávili výročné 

sviatky, čo sa kedy cez rok spievalo 
a vinšovalo, ako sa na dedine veštilo 
a zariekalo. Text sa člení na štyri kapitoly 
podľa ročných období, zoradené však v súlade 
s priebehom cirkevného roka. Okrem toho 
nájdete v knižke pútavé a zábavné čítanie, a to 
najmä vďaka bohatému výberu ukážok ľudovej 
slovesnosti a pôvabných ilustrácií. 

Džínsový denník 
Lukášovými očami – 
Zuzka Šulajová. 

Naša najlepšia autorka kníh 
o mladých a  pre mladých, 
sa rozhodla vyplniť želania 
tisícok fanúšikov 

a k svojim najúspešnejším románovým 
postavám Paule a Lukášovi sa vrátila ešte raz. 

 

Chlapec na drevenej 
debničke  -  Leon 
Leyson, Marilyn J. 
Harranová, Elisabeth 
B. Leysonová 

( Keď sa z nemožného 
stáva možné...na 
Schindlerovom 
zozname)  

Keď nacisti vtrhli do Poľska, Leon Leyson mal 
iba desať rokov. Jeho rodinu čakal rovnaký 
osud ako ostatných židovských obyvateľov 
Krakova – nútené vysťahovanie do 
novozriadeného getta. Neuveriteľné šťastie, 
vytrvalosť a statočnosť mu pomohli prekonať 
krutosti nacistov. Šľachetnosť a prefíkanosť 
Oscara Schindlera nakoniec nielen Leonovi, 
ale aj jeho rodičom a dvom zo štyroch 
súrodencov zachránili život. 

„Vážme si nad zlato dobré 
a užitočné knihy.“ 
 ( Václav Matěj Kramerius ) 
 

Postavy 
veľkomoravskej 
histórie (Cesta 
dejinami ) - Matúš 
Kučera 
Štvrté doplnené 
vydanie 
najúspešnejšej knihy 
Matúša Kučeru, 
známeho odborníka 
na stredoveké 
dejiny.K niha 

príťažlivou, vedecko –populárnou formou 
sprístupňuje dejiny Veľkomoravskej ríše 
a postavy jej najvýznamnejších predstaviteľov. 
Vychádza s rozsiahlymi doplnkami a bohatým 
dokumentárnym a ilustračným aparátom. 

 
Matilda  – Roald Dahl. 
Príbeh malého, výnimočne 
nadaného dievčatka, ktoré 
v sebe objaví schopnosť 
pohybovať predmetmi na 
diaľku. Vďaka deju plnému 
napätia, originálnych nápadov 

a svojrázneho, niekedy až čierneho humoru sa 
kniha stala bestsellerom. Knihu predkladáme 
slovenským deťom, ale aj tým dospelým, ktorí 
si chcú v zhone všedného dňa pripomenúť 
zázračno detskej duše. 
 

Tigrí tím  ( Hrozivé 
žraloky) - Thomas C. 
Brezina.  
Pri nočnom výlete na pláž 
stretne Tigrí tím zmäteného 
muža. Je pravdivý príbeh 
o bájnej pevnosti na dne 
mora, ktorú strážia 

obrovské žraloky? Beáta, Lukáš a Patrik sa to 
rozhodnú zistiť. Neuveriteľný objav ich však 
privedie do nebezpečenstva a ohrozí ich 
životy! 



Milí kamaráti, 
 
   dnes sa dozvieme niečo o účinkoch oleja z exotickej rastliny, 
ktorej plody poznáte väčšinou ako pochúťku .Tou rastlinou je 
kokosovník obyčajný a jej plody – kokosové orechy- sa 
využívajú okrem potravinárstva aj v kozmetike. Ako? 
Kokosovník  sa pestuje v palmových hájoch. Plody sa 
zbierajú ručne a spracúvajú tradičným spôsobom – vtedy je 
zaručená ich kvalita. Následne sa surová dužina jemne 
nakrája, suší na slniečku a lisuje. Takto sa vyrába kokosový 
olej ( nazývaný aj kokosové maslo), ktorý 
 
       dokáže zabezpečiť krásnu pokožku i vlasy 

 
        Kokosový olej je neuveriteľne univerzálna látka, ktorá telu môže pomôcť 
predovšetkým zvonku. Zachráni zničené vlasy, pomôže problémovej pokožke i pri 
hojení rán a má antibakteriálne a upokojujúce účinky. 
       Lepšiu prírodnú pomoc pre svoje vlasy, ako je kokosový olej, nenájdete. 
Podporuje ich rast, sú lesklejšie a zabraňuje tomu, aby prichádzali o bielkoviny. 
Napríklad v Indii je jeho používanie bežnou záležitosťou, keďže je to výbornou 
náhradou za kondicionér. Ak si ním budete masírovať hlavu, zbavíte sa lupín a je 
tiež skvelou prevenciou pred všami. Dá sa využiť aj na pokožku, keďže 
ju dokáže dokonale hydratovať.    Vďaka nemu sa môžete rozlúčiť so 

suchou a šúpajúcou sa kožou a zároveň by 
nemali hroziť žiadne vedľajšie účinky, ako 
napríklad alergické reakcie. Zjemní vrásky a 
pomôže s ovisnutou kožou, ktorá prichádza 
s vekom. Môžete ho vyskúšať pri ekzémoch 
a podobných problémoch. 
          Kokosový olej vo všetkých sférach 
pomáha vďaka svojim antibakteriálnym 
účinkom. Ak ním natriete poranené miesto, 

urýchlite tým hojenie a zároveň dokáže zabrániť infekciám či rozmnoženiu 
niektorých baktérií a vírusov. 

Ešte na záver tip –  výborný pleťový krém, ktorý si môžete vyrobiť aj doma: 

        100 ml panenského sa studena lisovaného kokosového oleja (masla) 
necháme roztopiť v miestnosti, kde je teplota nad 25°C, prípadne nádobku s 
kokosovým maslom položíme na hodinku na teplý radiátor.Nikdy maslo 
neroztápame na elektrickej ani plynovej platni, lebo zničíme priaznivé účinky 
oleja. Keď je olej tekutý, pridáme k nemu 2-3 kvapky prírodnej levanduľovej 
silice a 2 kvapky prírodnej silice z rastliny ylang-ylang.Všetko dôkladne 
premiešame drevenou alebo keramickou lyžičkou a dáme na chladnejšie miesto 
stuhnúť. 

      Všetky potrebné produkty dostať kúpiť v lekárni, prípadne v 
predajniach s bio-potravinami. 

Tak čo, milí priatelia, vyskúšate tento zázrak z prírody? 

                                                            Vaša  Rasca Bazalková 

 



Zaujímavé hlodavce

svišť vrchovský (Marmota marmota) – spí až 

sedem mesiacov v roku, pri hibernácii klesá 

teplota jeho tela na 4,5-

7,5˚C.  

 

svišť lesný (Marmota 

monax) – jediný druh svišťa, 

ktorý žije v lese, 

v nebezpečenstve šplhá na 

nízke stromy, zimuje často 

v spoločnosti králikov a skunkov 

veverica stromová (Sciurus vulgaris) – za jeden 

deň dokáže obrať 100-150 šišiek 

 

čikari červený (Tamiasciurus hudsonicus) – je 

otužilý hlodavec čulý aj počas veľkých mrazov, 

v snehu si hrabe tunely 

veverica holobruchá (Protoxerus stangeri) – živí 

sa plodmi palmy olejovej, rada obžiera 

kly a kosti uhynutých zvierat 

poletuška asapan (Glaucoms volans) – 

dokáže doplachtiť až 50 m ďaleko 

 

bobor európsky (Castor fiber) – má 

hustú srsť (na 1 cm
2 

pripadá až 30 000 chlpov), 

v zajatí je dlhoveký - dožíva sa až 35 rokov 

šupinatka Derbyho (Anomalurus derbianus) – 

doplachtí až do 250 m a za noc „nalieta“ až 6 km 

 

tarbíkomyš púštna 

(Dipodomys deserti) – robí 

až 2 m dlhé skoky, jej 

obličky sú 4 x výkonnejšie ako obličky človeka, 

teritórium si vymedzuje dupaním zadnými 

nohami 

 

škrečok floridský (Neotoma 

floridiana) – stavia si až 

dvojmetrové hniezda a menšie 

guľovité hniezda na stromoch 

 

škrečok rybožravý (Ichthyomys hydrobates) – 

má zaujímavú potravu - loví ryby 

ondatra pižmová (Ondatra zibethicus) – bez 

nadýchnutia vydrží pod vodou až desať minút 

pestruška piesočná (Lagurus lagurus) – môže 

mať mláďatá až 6 krát za rok 

 

lumík nórsky (Lemmus lemmus) 

– pri masovom premnožení si 

lumíky hľadajú potravu a skáču 

do mora i riek, kde uhynú, takže 

ich správanie pripomína 

samovraždy 

 

myška drobná (Micromys minutus) – najmenší 

európsky hlodavec (3,5-13 g), novorodené 

mláďatá vážia iba pol gramu 

krysa natalská (Mastomys natalensis) – môže 

mať až 12 párov mliečnych 

bradaviek 

 

frček väčší (Allactaga major) – pri 

vyrušení beží rýchlosťou až 50 

km/h 

 

myšovka čínska (Eozapus setchuanus) – veľmi 

vzácny druh, vedci videli doteraz len asi 10 

jedincov 

rypoš lysý (Heterocephalus glaber) 

– najzvláštnejší hlodavec, žije 

v kolóniách podobne ako včely – 

medzi jedincami sú robotníci 

a vojaci, ktorí strážia jedinú 

rozmnožujúcu sa samicu 

 

dikobraz obyčajný (Hystrix cristata) – dokáže pri 

obrane vymrštiť niektoré ostne 

urzon kanadský (Erethizon dorsatum) – 

zaujímavý stromový dikobraz 

 

kapybara (Hydrochaeris hydrochaeris)  - najväčší 

hlodavec na svete (až 79 kg) 

 

mara stepná (Dolichotis patagonum) – ako 

jeden z mála cicavcov vytvára páry na celý život 

Nie je myš ako myš, však? (J. J. ml.) 



 

Hudobné okienko 

ONE DIRECTION 

             Skupinu idolov mnohých 
dievčat tvoria  Niall Horan, Zayn 
Malik, Liam Payne, Harry Styles a 
Louis Tomlinson.  Málokto by veril, že chlapci sa len pred tromi rokmi vôbec 
nepoznali. Avšak s pomocou  najväčšej televíznej šou v Anglicku, The X 

factor, ich lojálnymi fanúšikmi a vďaka pár úspešným songom , sa skupina One direction stala celosvetovým 
fenoménom.  V roku 2010 sa všetci piati speváci pokúsili  preraziť do sveta hudobného priemyslu sólovo. 
Bohužiaľ sa im nepodarilo dostať až do finálových kôl, avšak Nicole Scherzinger sa podarilo presadiť nápad 
na spojenie týchto piatich sólistov a vytvoriť hudobnú skupinu, vďaka ktorej sa dostali v súťaži až na tretie 
miesto. Vtedy sa ich mentor Simon Cowell vyjadril, že súťaž X factor je ešte len začiatkom skupiny One 
direction a mal pravdu. Po skončení súťaže The X-Factor skupina podpísala nahrávaciu zmluvu so Sony Music . Od 
februára do apríla 2011 Facebooku a 71 miliónov sledujúcich fanúšikov na Twitteri, absolvovali spolu s ďalšími 
deviatimi súťažiacimi turné po Spojenom kráľovstve a Írsku. Ich debutový singel „What Makes You Beautiful“  vyšiel 11. 
septembra 2011 a umiestnil sa v hitparáde UK Singles Chart na 1. mieste. Do konca roku 2011 predali viac ako 540 tisíc 
kópií. 

          Posledný album  „Take me home“ bol  no.1 v 37 krajinách, jediná anglická skupina, ktorej dva albumy sa 
stali debutom č.1 v Amerike, v roku 2012 dvakrát víťazi Brit Award  za „Best British Single“  a v roku 2013 za 
„Global Succes Award“, získali cenu NRJ za „Best  Internacional  Group“, v roku 2013 vypredaná UK Arena 
Tour, 61 albumov a piesne no.1 worlwide, viac ako 18,5 milióna fanúšikov na  Twitteri. 

 

EMINEM 

         Vlastným menom Marshall Bruce Mathers III. Eminemov otec  opustil jeho 
matku Debbie Mathers-Briggs, keď mal Eminem len 15 mesiacov . Z toho dôvodu 
často striedal školy a mal tak problémy s hľadaním priateľov. Stával sa tiež obeťou 
šikanovania, ako ostatne popisuje v piesni „Brain Damage“. Hlavným dôvodom 
sťahovania jeho rodiny bola chudoba, a tak často žili v ubytovniach, prívesoch alebo u 
príbuzných. Keď mal Eminem  17 rokov, zoznámil sa na strednej škole so svojím 
budúcim najlepším priateľom, Proof, a tiež s Kimberly Ann Scott, svojou budúcou 
ženou. Keď v roku 1995 otehotnela, bola to pre Eminema motivácia získať nahrávaciu zmluvu, aby mohol opatrovať 
svoju rodinu. Dňa 25. decembra 1995 sa im narodila dcéra Hailie Jade. Roku 1996 potom Eminem vydal svoj prvý 
nezávislý album Infinite, to ale nezaznamenalo väčší úspech a Kim ukončila ich vzťah. Eminem sa chcel dať rozviesť, ale 
Kim priviedla celú vec pred súd, kde žiadala odobratie dcéry Hailie a desať miliónov dolárov odškodného. Pár sa 
nakoniec dohodol mimosúdne a dali sa znovu dokopy. To im ale dlho nevydržalo a na jeseň roku 2001 sa rozviedli s tým, 
že sa o dcéru budú starať striedavo. V rokoch 2003 a 2004 sa Kim dostala do problémov s drogami a bola odsúdená na 
dva roky podmienečne. Eminem s Kim sa opäť vzali 14. januára 2006 v Michigane, však už na začiatku apríla sa na 
verejnosť dostala správa, že sa pár opäť rozviedol. Eminem sa v súčasnosti stará ako o dcéru Hailie, taktiež o jej 

sesternicu Alain, ktorú adoptoval. Eminem debutoval na striebornom plátne v roku 
2002 čiastočne autobiografickými snímkou 8 Mile. Pre soundtrack k filmu nahral 
niekoľko nových skladieb vrátane Lose Yourself, ktorá získala Oscara za najlepšiu 
pieseň. Eminem vlastní aj vydavateľstvo Shady Records, pod ktoré patrí napr 50 Cent, 
D12 a Obie trice.     

         V roku 2011 sa Eminem rozhodol pre krátku pauzu, ktorá však trvala 2, 5 roka. 
Po odmlke sa dostal opäť do povedomia verejnosti piesňou  „ Berzerk“ a o zhruba 

mesiac neskôr  piesňou  „Survival“. 



      S úsměvem jde všechno líp... 
        ( ako hovoria bratia Česi ) 
 
-Na lavičke v parku spí bezdomovec. Zobudí ho mladá pani 
a pýta sa:  
,,Prosím vás, neviete koľko je hodín?“ 
,,Neviem, nemám hodinky!" 
O tri hodiny ho zobudí skupinka chlapcov a pýta sa: 
,,Hej, bezďák, nevieš koľko je teraz asi hodín?“ 
,,Neviem!!!" 
Prejde chvíľka, príde mladý študent a opäť sa pýta: 
,,Prosím vás, mladý pán, neviete koľko je hodín?“ 
,,Neviem nič. Už ma nebuďte toľko!“ 
Bezdomovec sa naštve a na kus kartónu napíše:  
NEVIEM KOĽKO JE HODÍN 
O pol hodiny ho zobudí stará babička a povie: 
,,Pane, pol ôsmej! 
 
-Mamička oznamuje synčekovi: 
Jožinko, budúci rok už budeš v druhej triede a to už budeš 
môcť utierať riad... 
Tak to radšej prepadnem ...!!! 
 
Pred nebeskou bránou stoja dva rady mužov. V jednom z 
nich sú muži, čo boli celý život pod papučou, v druhom tí, 
ktorí neboli. Rad „podpapučových mužov“ je nekonečne 
dlhý, v tom druhom stojí len jediný chlapík. Príde svätý 
Peter a pýta sa ho:  
Ako je to možné, že ten druhý rad je taký dlhý a ty tu  
stojíš sám?  Prečo vlastne stojíš v tomto rade?  
A chlapík na to:  
Čo ja viem, žena ma sem postavila. 
 
Pacient sa ráno zobudí po operácii a lekár sa ho pýta: Ako 
sa cítite?  
Pán doktor, celkom dobre, len si nemôžem nahmatať nohy.  
Doktor na to: To bude tým, že sme vám odrezali ruky. 

Otecko kúpil malému Dávidkovi psíka. Na druhý deň sa ho 
pýta kamarát Jakubko:  
Má ten pes rád aj deti?  
Dávidko reaguje: Áno, ale radšej mu dávam granuly! 

Dedko sa pozerá z balkóna a krúti hlavou:  
Tí študenti sú dnes takí chudobní, že piati fajčia jednu fajku 
a ešte sa tomu aj smejú. 

Estónec stojí pri železničnej trati. Po chvíli ide okolo ďalší 
Estónec na drezine. Celý udýchaný tlačí páku dreziny hore 
a dolu. Prvý Estónec sa pýta:  
Ďaleko je do Talinu?  
Nie je to ďaleko.  
Prvý Estonec si naskočí na drezinu a chytí sa páky. Hore, 
dolu, hore, dolu. Po dvoch hodinách mlčanlivého tlačenia 
sa spýta znovu:  
Ďaleko je do Talinu?  
No, teraz už je. 
 
Rodinka z „rozvojovej” zeme je prvýkrát v nákupnom 
centre. Zatiaľ čo si mamina prezerá šaty, stojí otecko so 
synom vyjavene pred delenými kovovými dverami, ktoré sa 
ako zázrakom otvoria a za nimi sa objaví malý priestor  
 
 

 
 
 
 
(to je, samozrejme, výťah). Syn sa pýta: „Oci, čo to je?” A 
otec odpovie: „Synko, niečo také som v živote nevidel!” 
Vtom prikrivká mala staršia dáma s pokrivenou tvárou a  
hrbom, ktorý by sa hodil k čarodejnici a nastúpi do výťahu. 
Dvere sa zavrú a otec so synom pozorujú svetielka vedľa 
dverí, ako sa postupne rozsvecujú: 12-13-14-15-14-13-12. 
Vtom sa dvere otvoria a z výťahu vystúpi fantasticky 
vyzerajúca blondína.  
Otec sa otočí ku synovi a hovorí: „Priveď rýchlo matku!” 
 
Stoja dvaja kozmonauti na Mesiaci pred raketou a jeden 
hovorí druhému:  
„Nepozeraj na mňa tak sprosto, ja som nezamykal.” 
                                                             
V knižnici:  
 Prosím vás, kde máte nejaké knihy o samovražedných 
technikách?  
 Tamto v regáli. 
 A prečo je ten regál taký prázdny!??  
 To viete, akí sú ľudia, požičajú si, nevrátia. 
 
 
Okolo krčmy prefrčí na veľkom fáre známy podnikateľ. 
Traja posedávajúci pripití chlapi komentujú jeho prejazd.  
Prvý hovorí: Chcel by som mať to jeho fáro!  
Druhý mu kontruje: Ja by som chcel mať jeho milenku!  
Tretí zamyslene:...mne by úplne stačila aj jeho pečeň.. 
 
Bavia sa dvaja opilci. Jeden hovorí: „Asi začínam vidieť 
dvojmo“.  
Druhý vytiahne stokeurovku a hovorí: „Tu máš tie dve 
stovky, ktoré si mi kedysi požičal!“ 
 
Príde Rus do krčmy a objedná si pivo. Krčmár príde a 
položí pred Rusa papierovú tácku a na ňu pivo. Rus po 
chvíli objedná ďalšie pivo. Krčmár opäť donesie tácku a 
pivo. Po chvíli Rus opäť objedná v poradí už tretie pivo a 
krčmár položí pred Rusa iba pivo. Rus na to chvíľu divne 
pozerá a vyhŕkne: „A keksá užéé nět?“ 
 
Príde chlap do baru a povie barmanovi: „Jedno suché 
martini“.  
Keď ho dostane, vytiahne z neho olivu a kopne ho do seba. 
Potom si povie o ďalšie, zase vytiahne olivu a kopne ho do 
seba. Takto ich vypije pätnásť a pozerá sa na hromádku 
olív na obrúsku vedľa seba a hovorí: „Barman, je to desať 
deka?“  
„Myslím, že áno, pane,“ odpovedá barman, „prečo sa 
pýtate?“  
„Ale manželka ma poslala po desať deka olív.“ 
 
Pacient: „Je moja choroba zriedkavá?“  
Lekár: „Nie, sú jej plné cintoríny.” 
 
Sťažuje sa alkoholik v krčme:  
Predstavte si, prišiel som včera v noci domov a ani vlastné 
deti ma nepoznali. A keď som sa ráno zobudil, nepoznal 
som ani ja ich! 



Skrývačky 
        V každej vete je ukrytý výraz týkajúci sa hudobných nástrojov. Ako pomôcku na 
získanie tajničky máte za každou vetou číslo – je to poradie písmena, ktoré vyberiete 
z každého vyriešeného výrazu. Ak pospájate tieto písmená, rozlúštite tajničku (5,6). 
  
1. Otec o zem búchal lopatou. (2)    
2. Margita rada pláva. (2) 
3. Podala mi pohár Monika. (4)    
4. Milka Stane tykala. (6) 
5. Les lákal hubárov. (3)     
6. Epik o lavíne nepíše. (1)  
7. Trafí terče lovec. (4)     
8. Valach o boji nepočul. (1) 
9. Pustil hudbu Bonifác. (4)     
10. Vidí biológ aj dym. (4) 
11. Nechcela tofu Jara. (4)                  
 
pomôcka (poprehadzované riešenia skrývačiek): kastanety, gitara, gajdy, 
ozembuch, čelo, harmonika, bubon, slák, fujara, hoboj, pikola 
 

Doplň správne spoločné písmená a objav naše chrobáky. 
  

  

 

 

 

 

Vymeňte medzi sebou dve písmenká a získate riešenie -  
lesné zvieratko: 

 
VEČER IVKA

 



Pre superšikovné hlavičky 
 

       Vyškrtajte zadané slová, ktoré sú uvedené pod každou z troch 
miniosemsmeroviek. V každej vám potom ostanú tri nevyškrtnuté písmená. 
Pospájaním týchto písmen získate tajničku (9).  
 

  hrad, klan, kly, krk, vlna  hrsť, masť, med, Odra, vrt       dok, kvik, liek, úvod, zver 

 Doplňte správne doplňovačku podľa pomôcok, ktoré vám pomôžu vyriešiť dané 
výrazy a tým aj tajničku. Tá vznikne doplnením správnych písmen a číta sa po 
riadkoch (4,6,6).  



 



                        Dňa 7. novembra 2013 sa žiaci 8. a 9. ročníka zapojili  do projektu  
KOMPARO 2013. Riešili  testové úlohy zo slovenského jazyka a literatúry, z matematiky 
a ôsmaci mali aj test zameraný na zistenie  všeobecných  študijných predpokladov. Pre 
ôsmakov bol projekt  KOMPARO priebežným testom na overenie si vedomostí a prípravou 
na Testovanie 9,  pre deviatakov „generálkou“ na Testovanie 9 – 2014. Želáme veľa 
úspechov  pri riešení testov v marci 2014. 

                13. novembra 2013 sa konalo školské kolo  
Olympiády zo SJL. Žiaci 8. a 9. roč. súťažili v písomnej 
a ústnej časti súťaže. Riešili testové úlohy, pracovali 
s básnickým textom, v ústnej časti  sa stali sprievodcami 
naším mestom. 1.Vanessa Barancová (8.B), 2. Michaela 
Faktorová (8.A), 3.Vilma Mazaňová (8.A). Víťazom 
blahoželáme. Držíme palce Vanesse Barancovej, ktorá nás 
bude reprezentovať v obvodnom kole 13. 12. 2013.   

       V dňoch 13. – 15. novembra 2013 sa naši žiaci zúčastnili online 
informatickej súťaže iBobor v učebni č. 8. Trápili sa s 15 úlohami. Boli 
rozdelení do troch kategórií: Kadet ( 8. a 9. ročník) súťažilo 25 žiakov 13. 
11. 2013, Benjamín ( 5. – 7. ročník) súťažilo 33 žiakov  14. 11. 2013 

Bobrík (3. a 4. ročník) súťažilo 20 žiakov 15. 11. 2013. Žiaci sa dozvedeli svoj výsledok 
hneď po ukončení. Kategóriu Benjamín však postretlo nešťastie v tom, že internetové 
pripojenie hlavného súťažného servera nezvládlo počet súčasne prihlásených súťažiacich. 
(Išlo o rekordný počet súťažiacich v histórii iBobra.) Súťaž bola zrušená v priebehu 
plnenia úloh. Náhradný termín je 26. 11. 2013 a môžu opäť súťažiť všetci prihlásení žiaci 
v danej kategórii. Celkové vyhodnotenie súťaže bude na našej internetovej stránke. 

22. november 2013 – exkurzia do Bytče obohatila piatakov o poznatky zo života 
histórie elity Slovenska. Palatín Juraj Thurzo a jeho rodina boli hlavným 

námetom veľmi zaujímavej prednášky pani riaditeľky archívu z Bytče: 
dozvedeli sa o bezhlavom rytierovi, pôvabnej panej z obrazu, ktorá čochvíľa 
padala na podlahu ( až kým jej nedali lifting, čo jej vyhovoval + prekrásny 
zlatý rám – „no, ženská!“) a o svadobnom kaštieli pre sedem Thurzových 
dcér...skrátka bolo SUPER!!!   

 
       Našou školou zneli krásne tóny vianočných piesní 
25. novembra 2013. V speváckej súťaži Vianočný 
zvonček súťažilo v kategórii za 1.- 4. ročník 19 detí a 
v kategórii za 5.- 7. ročník sa zúčastnilo 25 
súťažiacich. Súťaž zorganizovala a sprevádzala Mgr. 
Vierka Svrčková. Členovia poroty mali veľmi ťažkú 
úlohu rozhodnúť, kto zo súťažiacich bude 
reprezentovať našu školu v okresnom kole, pretože 
konkurencia bola vyrovnaná. Na súťaž sa prišli pozrieť 
spolužiaci aj rodičia spevákov. 
       

 Žiakom gratulujeme a držíme im päste v okresnom kole. 
 
         
 Výsledky umiestnenia: mladší žiaci: 1. A. Hrubá, 2.A, 2. A. 
Mindeková, 3.A, A. 3. Trúchla, 4. B – starší žiaci:  A. Ságová, 
7. D, A. Masnicová, 6. B, K. Laš, 6. B.



 

       Dňa 25. októbra 2013 prišla k žiakom z 2.A Mgr. Dana Dolinayová z Centra pedagogicko – 
psychologického poradenstva a prevencie v Kysuckom Novom Meste porozprávať o 
nebezpečenstve návykových látok pre náš organizmus. Na besedu ju pozvala koordinátorka 
prevencie proti drogám Mgr. Zuzana Kašiarová.  

       Diskusia sa niesla na tému: Sladkosti, sladené a energické nápoje, ktoré sú pre detský 
organizmus nevhodné.  Deti si vymaľovali semafory zdravia. Červené svetlo svietilo nezdravým 
potravinám pre ľudské telo a zelené pre potraviny, ktoré nám pomáhajú zdravo žiť. Ďalšou aktivitou 
pre žiakov bolo vylúštenie tajničky. Tajnička znela - CUKRY, o ktorých nám pani Danka povedala 
veľa zaujímavých vecí. Na záver sme sa započúvali do rozprávky O Peťovi a Líze. Dozvedeli sme 
sa, že brať si sladkosti od neznámych ľudí môže byť pre deti nebezpečné.    
       Vaši druháci 
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