
 

 

V 4. ročníku celoslovenskej súťaže GALÉRIA TALENTOV, ktorú organizuje Štátna vedecká 
knižnica - LHM v spolupráci so ZŠ Jána Bakossa v Banskej Bystrici, žiačka 9.A triedy Paula Vašinová 

získala ocenenie - 3. miesto v oblasti literárna tvorba za prácu „LÚČNA BALADA“ v 2. kategórii. 

 
Fúka vietor, 
steblá trávy 
skláňajú sa pred silným pánom 
chladným. 
Pevne stoja. 
 
Fúka vietor,  
steblá trávy  
odolávajú sťa 
drevo buka,  
hlboko zakorenené.  
Pevne stoja. 
 
Fúka vietor,  
steblá trávy  
odolávajú  
vzduchu kráľovi,  
nevzdávajúc 
vyhrávajú súboj  
ťažký.  
Pevne stoja. 
 
Rieka vylieva sa, 
steblá trávy 
cítia vlhkosť  
ďalšieho živla, 
čo ich silu   
skúša.  
Pevne stroja. 
 
Rieka vylieva sa, 
steblá trávy 
k nim hladina 
stále sa dvíha, 
už je do pol tela 
rastlinného, 
k vrcholu sa  
blíži. 
Pevne stoja. 
 
 
Rieka vylieva sa, 
steblá trávy 
pociťujú 
slnka silu teplú, 
hladina vody  
klesá. 
 

Pevne stoja. 
 
Hviezda najväčšia svieti,  
steblá trávy 
oslavujú silu slnka, 
vyhrievajúc sa 
životnú čerpajú energiu.  
Pevne stoja. 
 
Hviezda najväčšia svieti,  
steblá trávy 
postupne vysychajú, 
ako na púšti horúčava 
bylín životy si žiada. 
Rastliny hynú, avšak steblá 
stále pevne stoja. 
 
Nefúka vietor, 
z koryta nepreteká  
rieka, 
už lúčmi nespaľuje slnko. 
Počasie mierne,  
na život ako stvorené, 
vedľa páru stebiel 
klíči tretie, vyrástlo. 
Tri steblá trávy, 
po boku pevne stoja. 
 
Zapáčilo sa druhému steblu 
nové steblo, mladé 
a stiahlo od prvého 
svoje korene. 
Prvé steblo, 
už teraz samo, 
zaraz cíti sa slabšie,  
srdce má zlomené. 
 
Všetky stoja. Však vrátil sa  
vietor,  
prvému steblu  
zlámal  
hlavičku tenkú,  
už len žilku poslednú,  
zovretím  
pevným drtí. 
Pri živote stále sa 
drží. 
Všetky stoja. 

Rieka zas  
z koryta tečie,  
zaplaví tielko  
stebielka, zláme ho na pol. 
Ale ono nedbá, 
z lásky k prvému verne 
stojí.  
Zlámané a zmočené. 
Pri živote však sa  
Drží. 
 
Všetky stoja. 
Opäť horúčava 
sa vracia. 
Spaľuje dochrámané  
tielko 
trávy stebla. 
Ono už nevládze, 
vzdáva sa. 
Bolo dosť utrpenia 
zo strany lásky slepej. 
Zablúdila, bez nádeje, 
cesty spätnej. 
 
Zo zeleného stebla 
suché sa stáva,  
podľahlo. 
Letmý náznak vetra zo  
zeme ho vytrháva. 
 
Druhému steblu zrazu  
svitlo,  
že na ilúziu krásy mladosti  
sa zvábiť rýchlo dalo. 
S odporom steblo druhé  
opúšťa korene stebla tretieho,  
slnko stále svieti, lúče pália,  
bez čakania, 
vysušia sa oboch stebiel tielka. 
 
Tam, kde predtým, dve steblá 
trávy  
ako kameň silné stáli, 
za prelud falošnej krásy 
nevinné božie stvorenia 
draho zaplatili. 



Tipy pre začínajúcich i pokročilých  čitateľov, ktorých je stále viac a viac 

Jacqueline Wilsonová – Prvé 

lásky  Kde nájsť vysnívaného 

rozprávkového chalana, aby 

sa človek pred kamoškami 

nestrápnil a nevyzeral ako 

malé decko? Keď nikto nie je 

poruke, nezostáva nič iné, iba si ho 

vymyslieť! Chcete vedieť, ako to dopadne? 

Prečítajte si túto knihu a ...  

Harlan Coben – Šesť rokov 

Ich život je samá lož. Pravda 

však môže zabíjať.Pred 

šiestimi rokmi sa zúfalý Jake 

Fisher prizeral, ako si Natalie, 

jeho životná láska, berie iného 

muža. Šesť rokov skrýval 

svoje zlomené srdce a venoval sa kariére 

univerzitného profesora. Šesť rokov 

dodržiaval sľub, že manželov nechá na 

pokoji a šeť rokov ho ťažili mučivé sny 

o Natalinom živote s Todom. Ani dlhých 

šesť rokov nedokázalo zmeniť jeho city. 

Keď jedného dňa natrafí na Toddov 

nekrológ, vyberie sa na jeho pohreb – 

pravdaže, aby videl Natalie... 

Tyler Hamilton, Daniel 

Coyle – Tajné preteky 

Prinášajú nekompromisný 

pohľad na prostredie 

profesionálnej cyklistiky 

a problém dopingu, ktorý 

ohromil celý športový svet 

a nevyhol sa ani najväčšej legende 

Lanceovi Armstrongovi. Tento náruživý 

pretekár, medzi jazdcami známy 

nepochopiteľnou vytrvalosťou 

a neuveriteľnou schopnosťou znášať 

bolesť – patril kedysi k najobľúbenejším 

a najlepším cyklistom na svete. Na Tour 

de France v roku 2003 skončil štvrtý aj 

napriek tomu, že si hneď v jednej z prvých 

etáp zlomil kľúčnu kosť – predtým ako 

dorazil do cieľa, zatínal zuby tak silno, že 

si jedenásť zubov zbrúsil až na koreň... 

 

 

Sarah Priceová – Dievča 

s košom rajčín  Táto próza je 

vynikajúcim čítaním pre 

mladých i dospelých, ktorí 

chcú vstúpiť do exotického 

sveta jedného z menšinových 

vetiev kresťanstva, do sveta 

Amišov, ktorých korene siahajú do 16. 

storočia. Predkovia S. Priceovej emigrovali 

z Európy v roku 1705 a usadili sa 

v Pensylvánii v prvej vlne menonitských 

rodín. S. Priceová si vždy ctila svojich 

predkov a skúmala históriu svojej rodiny 

a svojho náboženstva. V devätnástich sa 

spriatelila s amiškou rodinou a niekoľko 

rokov bývala na ich farme. V súčasnosti, 

o dvadsaťpäť rokov neskôr, žije Srah 

striedavo vo svojom domove na kraji New 

Yorku a na amišskej farme v Lancastri, 

kde chodí premýšľať, písať a prehlbovať 

svoje priateľstvá s Amišmi a rodinami 

Menonitov. 

Peter Valo – Čierny humor 

v bielom plášti  Objavenie 

penicilínu je v histórii pevne 

spojeneé s menom Fleming, 

hoci liečivé účinky plesne 

vyskúšali až jeho 

nasledovníci. Slovensko však 

bolo chudobné, a aj keď výsledky doktora 

Hoffmanna hovorili jasnou rečou, 

vtedajšie ministerstvo zdravotníctva sotva 

vzniknutého štátu malo iné problémy, ako 

sa zaobetať výskumom doktora zo 

vzdialeného kúta republiky. Kniha 

kurióznych príhod z lekárskej praxe zo 

všetkých oblastí Slovenska prináša 

množstvo humorných situácií, o ktoré nie 

je núdza ani v takých nadmieru vážnych 

zariadeniach, ako sú ambulancie 

a nemocnice. Zároveň však hovorí aj 

o lekárskych objavoch či nových 

postupoch, za ktoré sa ich objaviteľom 

namiesto odmeny a slávy dostalo len 

pocitu dobre vykonanej práce.



OSMIJANKOVE DOBRODRUŽSTVÁ S DRUHÁKMI 

OTÁZOČKA   PIATA - O   NEOBYČAJNÝCH   OPIČKÁCH 

          Poznáte príbehy troch bračekov - prváka Jožka, druháka Ferka a tretiaka Samka? Príbeh sa 

začína Ferkovým zahanbujúcim opovrhnutím darovanej opičky. Najmladší Jožko si plyšové zvieratko 

s prasknutým očkom zoberie do svojej opatery, dá mu meno Fricko a naučí ho rozprávať. K Frickovi 

postupne pribudnú ďalšie opičky a stanú sa hrdinami nádherného láskavého rozprávania o rodinnej 

súdržnosti, chlapčenskej nezbednosti a bratskej láske. Akí priatelia pribudli do ich rodinky? Osmijanko 

nám dal naozaj ťažkú úlohu, lebo sme si museli prečítať knihu, o ktorej sme nevedeli vôbec nič, ani 

názov ani spisovateľku. Naši druháci zistili, že kniha má názov Opice z našej police a napísala ju 

známa spisovateľka Krista Bendová. Priatelia, ktorí pribudli do rodinky boli ozaj neobyčajní. Prvý 

Fricko s prasknutým očkom mal syna Jupka. Eskimo, Bajkal a Nanuk prišli zo severného pólu, 

Monoskop Ultrazvuk a Ventilátor boli na baterky, Miki a Jumbo vyrástli ako Indiáni. V knižočke 

nájdete ešte ďalších kamarátov. Jeden z nich mlčí - ako Salamander, iný rozpráva skoro po 

marťansky, pardón po kikinkovsky, teda takto:,, Ji si bidim viliť KIKINKI." Ďalší po pekenkovsky: 

,,Rezemele sme. Te se steré trpeslék e veléš se FEFENKE." 

  

  
 

OTÁZOČKA   ŠIESTA - O   PRÍŠERKÁCH   Z   FÍNSKA 
 

         Slovenka Alexandra Salmela býva vo Fínku. Pestuje duby v siedmich kvetináčoch a hrá sa s 

príšerkami.  Popri tom píše príbehy. O čom? Nuž o príšerkách! Ale nielen o tých milých, ale aj o tých 

menej príjemných, ktoré prebývajú v každom z nás. 

        Druháci mali vyrobiť pre Osmijanka čitateľský preukaz s dvomi obrázkami. Na jeden nakreslili 

svoju usmiatu tvár a na druhý obrázok nakreslili zvieratko alebo príšerku, na ktorú sa občas premenia, 

keď sa im niečo nedarí  alebo nemajú dobrú náladu.  

 

   

   

 

Lívia Veselková 2.C 

Tomáško Birkus, 2.A  Adamko Kadura, 2.A  

 

Anetka Hartelová, 2.B  Lucka Ševčíková, 2.B  

 

Paťko Hanzel 2.C  



OTÁZOČKA SIEDMA - O STRIGE GIGE 
 

         Spisovateľka Gabriela Futová napísala príbeh o dievčatku, ktoré sa chcelo stať kráľovnou 

karnevalu. Na jej veľké prekvapenie a sklamanie sa kráľovnou stala striga Giga. Mimi je presvedčená, 

že v tom musí byť skutočné bosoráctvo, a tak sa rozhodne stať bosorkou aj ona. 

Prečo zvíťazila obyčajná striga Giga nad krásnou Barbinou? 

Odpoveď si našli druháci v knihe Keby som bola bosorka. Zistili, že 

Mimka nezvíťazila nad inými deťmi, lebo sa nezúčastnila žiadnej 

súťaže a bála sa, že si zničí kostým, na ktorom jej veľmi záležalo. 

         Čo všetko Mimka dokázala urobiť, aby dosiahla svoj vytúžený 

cieľ a čo ju nakoniec zastavilo v jej odhodlaní? Odporúčame vám 

prečítať si túto knihu a dozviete sa, aké dobrodružstvá podstúpila 

Mimi. 

Svoje túžby, milí Clementíci, vám napísali aj žiaci z 2.A, 2.B, 2.C. 

 

NAŠE TÚŽBY: 

 

 Ja už veľmi dlho túžim po tablete. Mama povedala, že ho dostanem, keď budem poslúchať a 

mať dobré známky. Ale ešte stále ho nemám. Rozhodla som sa, že sa musím viac snažiť. 

Veronika Čurajová, 2.B 

 Mojou túžbou bolo naučiť sa lyžovať a bicyklovať sa, čo sa mi po vytrvalom trénovaní aj 

splnilo. 

Tobiasko Káčerík, 2.B  

 Mojím veľkým snom bolo jazdiť na koníkovi, čo sa mi splnilo na výlete zo školy-  na Farme v 

Rakovej.            

Sofinka Švaňová, 2.A 

 Chcela by som, aby bol celý týždeň víkend. Nedá sa to splniť, lebo musím chodiť do školy, aby 

som sa naučila veľa nových a zaujímavých vecí. Moja túžba sa mi splní vždy cez prázdniny, na 

ktoré sa veľmi teším.  

Katarínka Kubaščíková, 2.A 

 Ja by som chcela mať psíka. Keď budem staršia, maminka mi sľúbila, že mi ho kúpi.  

Kristínka Nováková, 2.A 

 Ja so mala také túžby, aby z neba padali peniaze.  

Klaudika Chúpeková,2.A 

 Moja túžba bola, aby sme si postavili veľký dom a splnilo sa mi to. 

Jakubko Slučiak, 2.A 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OTÁZOČKA ÔSMA - OBÁLKA NA DETSKÝ ČASOPIS 
Našou poslednou úlohou bolo napísať Osmijankovi, ktoré detské časopisy poznáme a čítavame.  

Pre Osmijanka sme vymysleli a vytvorili prvé strany časopisu pre malých čitateľov. 

 

 
 

 
Paťko Hanzel 2.C 

 
Simonka Strašíková 2.C 

  

Katka Kubaščíková 2.A 

 

Zojka Šinalová 2.A 

 
Klaudika Chúpeková 2.A 

  
Lucka Ševčíková 2.B 

 
Anetka Hartelová 2.B 

 
Anička Hrubá 2.A  

 
Janko Čupa 2.C  

 
Sophinka Bačová 2.A  

 

Lucka Holtanová 2.A 

Sárika Lipková 2.B 



Výhra v súťaži pre školy s filmom 

 

 

 

Pán Peabody je geniálny pes. Je odvážny, vtipný, hlavu má plnú vedeckých 
nápadov, vyhral olympiádu v skoku a desaťboji, získal Nobelovú cenu ale najdôležitejšie 
je, že nosí okuliare. A tie nám priniesli šťastie v súťaži, ktorú organizovala spoločnosť 
Barracuda Movie. 

Naša trieda 2.A zo ZŠ Clementisova v Kysuckom Novom Meste bola vyžrebovaná 
spomedzi 174 súťažiacich tried z celého Slovenská. Zhotovili sme si Peabodyho okuliare 
a červenú mašličku, hodili sme sa do gala a fotografiu, na ktorú sme sa takto vyfintili sme 
poslali do súťaže. Veľmi sme sa potešili košu plnému sladkosti, ktorý bol hlavnou cenou. 
Ďakujeme organizátorovi súťaže za výhru a super nápad. 

 

 
Prvákov navštívila policajtka 

 
Dňa 7.5. 2014 navštívila ZŠ Clementisova 

v Kysuckom Novom Meste mjr. Mgr. Janka Zlochová 
z OR PZ Čadca, ktorá predstavila prvákom 
preventívny projekt pod názvom „ PÓLA RADÍ 
DEŤOM.“ 

Pre žiakov to bolo veľké prekvapenie, pretože 
videli policajtku „naživo“ prvýkrát v živote. 

Projekt prezentovala pútavou, veku 
primeranou formou a na modelových situáciách 
riešila s deťmi rôzne situácie z oblasti: 

- prechádzania cez cestu (zebra, semafory, 
dopravné značky) 
- správanie sa na ulici 
- vybavenie bicykla 
 



 
- správanie sa k cudzím ľuďom 
- závislosť (sladkosti, lieky, alkohol, počítačové hry...) 
- šikanovanie 
- telefónne čísla (polícia, hasiči, tiesňové volanie) 

Každý žiak dostal pracovný zošit, v ktorom riešil úlohu 
s pani policajtkou, pani učiteľkou a nakoniec sa doma 
preskúša s rodičmi. 

Na záver si vyhotovili skladačku policajného auta a policajný šilt.  
Hodina sa deťom veľmi páčila. Spolu s p. učiteľkami ďakujú mjr. Janke Zlochovej za 

príjemné a hlavne poučné stretnutia a tešia sa na ďalší zaujímavý projekt. 
ZŠ Clementisova, A. Rentková, Z. Múčková 

 

 

ADELE 
 
She won every Grammy Award, she was 

nominated for in February 2012 in Los 
Angeles, including record of the year, album of 
the year, and song of the year. 

 
How much do you remember about 

Adele? Try this quiz. 
 
1.  Adele was born in: 
A  Londom 
B  Tottenham 
C  New York 

 

2. Which famous singer was in Adele′s class at the famous Brit School in London? 
A Lily Allen 
B  Leona Lewis 
C  Madonna 
 

3. What is Adele′s real name? 
A Adele Laurie Pink Adkins 
B  Adele Laurie Black Adkins 
C  Adele Laurie Blue Adkins 
 

4. What is the name of Adele′s second album? 
A 19  B  20        C  21 
 
5. Which of these is the name of a songe by Adele ? 
A Someone like you B  Someone like him C  Someone like her 
 
 
Ak nepoznáte správne odpovede na všetky otázky, počkajte si na najnovšie číslo 
Clementíka. 



Hudobné okienko    
Queen-je legendárna hudobná skupina, založená v roku 1971 v Londýne.V pôvodnej zostave 

boli: Freddie Mercury (hlavný spev, klavír), Brian May (gitara, 

vokály), John Deacon (basová gitara, gitara, vokály), Roger Taylor 

(bicie, vokály). Mercury: Freddie disponoval veľmi zložitým chrupom, 

kvôli ktorému začal neskôr nosiť povestné fúzy. Bol jeden z mála 

spevákov, ktorých hlas dokázal obsadiť až štyri oktávy a vždy hovoril, 

že spievať ho nikdy nikto neučil. Albumami Sheer Heard Attack (1974) 

a A Night at the Opera (1975) si získali medzinárodný úspech. 

Posledný menovaný album obsahoval skladbu „Bohemian Rhapsody“, ktorá sa na 1. mieste v 

rebríčku UK Singles Chart udržala deväť týždňov; tiež obsadila 1. miesta v niekoľkých ďalších 

krajinách a takisto sa stala prvou skladbou skupiny, ktorá sa dostala do prvej desiatky 

amerického rebríčka Billboard Hot 100. Ich album z roku 1977 News of the World obsahoval  

dve z najznámejších rockových hymien, „We Will Rock You“ a „We Are the Champions“. 

Začiatkom 80. rokov bola skupina Queen jednou z najväčších stadium rockových skupín na svete 

a ich vystúpenie počas Live Aid v roku 1985 je považované za jedno z najväčších v rockovej 

histórii. K oniec úspechu : V roku 1991 zomrel Mercury na AIDS a Deacon odišiel do ústrania v 

roku 1997. Ocenenia : 

•  Greatest Hits [Elektra] (1981)   
• The Complete Works (19 85) – všetky albumy z 

rokov 1973 – 1985 plus bonusový materiál   
• Queen at the Beeb (1989)   
• Greatest Hits, Vol. II (1 991)   
• Classic Queen (1992)   
• Greatest Hits [Hollywood] (1992)   
• Greatest Hits [Parlopho ne] (1994)   
• At the BBC (1995)   
• Greatest Hits, Vols. 1-2 (1995)   
• Queen Rocks (1997)   
• The Crown Jewels (1998)   
• Greatest Hits III (1999)   
• Platinum Collection, Vols. 1-3 (2001)   

• Greatest Hits: We Will Rock You Edition (2004)  
 

   

 

James Arthur. Celým menom James Andrew Arthur j e britský spevák a 

hudobník, ktorý vyhral deviatu sériu X-Factoru v roku 2012. Momentálne má 

26 rokov. Singlu –Impossible- sa predalo viac ako 1,3 milióna kópií v UK a 2,5 

milióna celosvetovo, čím sa stal najpredávanejším singlom víťaza X Factoru 

všetkých čias. Ovláda aj hru na gitare, medzi rokmi 2005-2012 založil 

hudobné skupiny ako The James Arthur Band a James Arthur Project. Terajšia 

Jame s Arthur Project sa dostala do povedomia verejnosti práve vďaka 

víťazstvu Arthura v X-factore. V novembri 2013 sa dostalo na povrch pár vulgárnych slov z 

jeho album u, ktoré naspieval s nie veľmi populárnymi rapermi. Slová ,,ty zas*aný tepľ*š“, 

pobúrili verejnosť až tak, že aplikácia iTunes okamžite stiahla jeho album z predaja. Za toto 

chovanie sa Arthur verejne ospravedlnil. Po tom, ako vyhral X-factor, bol opäť pozvaný do 

Bahrajnu, aby formálne otvoril Britskú školu hudby v Bahrajne, na tejto škole študoval štyri 

roky. Jeho nové hudobné štúdio bude otvorené v polovici roku 2014.



…a tento poznáte? 

 
Nový lekár psychiatrickej liečebne sa pri zoznamovaní s pacientmi pýta: ,, Vy ste sa sem ako 
dostali? "  
Pacient: ,,No viete, za všetko môže moje manželstvo, to som nemal nikdy urobiť! Vzal som si 
jednu vdovu, ktorá mala dospelú dcéru, ktorá sa stala mojou nevlastnou dcérou ... Keď nás prišiel 
navštíviť môj otec, tak sa do dcéry zamiloval, a potom sa s ňou aj oženil. Teda moja nevlastná 
dcéra sa stala mojou nevlastnou matkou. Potom sa mojej žene narodil syn, ktorý bol, 
samozrejme, aj otca švagor, lebo to bol brat jeho manželky. No, a keďže moja dcéra bola mojou 
nevlastnou matkou, jej malý brat, môj syn, sa stal mojím strýkom. Z toho vyplýva, že moja žena, 
ktorá je matkou mojej nevlastnej dcéry, je tiež mojou babičkou a ja som teda jej vnuk. Ale to nie 
je všetko. Pretože, mám za manželku svoju nevlastnú babičku, nie som len manžel a vnuk, ale 
som aj svoj vlastný dedko ... No nešiblo by vám z toho?“ 

 
Vo vlaku. 
-Prosím vás, pani, povedzte 
svojmu synovi, aby ma 
nenapodobňoval. 
-Martin, prestaň zo seba robiť 
debila! 
 
Malý chlapček príde za 
jedným mládencom: 
-„Ja som vás videl! Všetko 
som videl, ako si objímal aj 
bozkával moju sestru!“ 
-„Na, tu máš 2 eurá, len to 
nikomu nepovedz!“ 
-„Počkaj, 1 ti ešte 
vrátim. Nie som 
zlodej, od každého 
beriem rovnako.“ 
 
Ak hľadáš muža, ktorý je 

príťažlivý, vtipný, 
múdry, sebavedomý, 
citlivý, sexy, nežný a 
romantický, choď do 
kina. 

 
Polícia nedávno zatkla 
podvodníka predávajúceho 
tabletky, ktoré mali zaistiť 
zákazníkom večnú mladosť. 
Pri prehliadke trestného 
registra vyšlo najavo, že sa 
jedná o recidivistu, ktorý už 
bol za ten istý priestupok 
trestaný v rokoch 1794, 1856 
a 1928. 
 
-Mami, kúp mi 
zmrzlinu! 
-Zlatá moja, za 
to, že chodím s 
tvojím otcom, 
nemusíš ma 

volať mamou. 
-A ako ťa mám potom volať? 
- Normálne, Jožo! 
 
-Počúvaj Karol, 
bol tu nejaký 
chlap a chcel 
kúpiť osla. 
-A čo si mu povedala? 
-Že nie si doma... 
 
Mama kričí na malú Vierku, 
ktorá sa pri jedení zababrala: 
-Ty si ale prasiatko! Vieš 
vôbec, čo je to prasiatko? 
-Áno. Dieťa veľkej svine. 
 
Synček bol v septembri 
prvýkrát v škole. Vráti sa 
domov a otec sa ho pýta: 
-Tak ako bolo v škole? 
-Riadne nás oklamali! Ani 
DVD, ani video, ani televízor, 
dvadsať ľudí tam sedí, 
dokonca aj tie stoly a stoličky 
boli drevené! Tomu hovoria 
prvá trieda? 
 
-Mama, lampa horí! 
-Nehovorí sa horí, ale svieti... 
-Tak mama, už nám aj 
záclony svietia! 
 
-Včera sme sa s manželkou 
pohádali, ale nakoniec som 
mal aj tak posledné slovo. 
-A čo si jej povedal? 
-Tak si to kúp. 
 
-Oci, je atrament veľmi 
drahý? 
-Nie, prečo sa pýtaš? 
-Ale, mama strašne zúri, že 

som trošku vylial na gauč. 
 
-Prečo si sa oženil so sestrou 
svojej bývalej ženy? - Aby 
som si nemusel zvykať na inú 
svokru. 
 
Stoja vedľa seba tri obchody. 
Majiteľ ľavého vyvesil 
ceduľu: NAJNIŽŠIE CENY, 
majiteľ pravého ceduľu: 
NAJKVALITNEJŠÍ TOVAR, 
majiteľ stredného ceduľu: 
VCHOD TU. 
 
-Haló, hasiči? Príďte rýchlo, 
horí mi dom! 
-A ako sa k vám dostaneme? 
-A vy už nemáte to veľké 
červené auto? 
 
Pani učiteľka ukáže na 
obrázku zebru. Pýta sa detí, 
aké je to zvieratko. Nikto 
nevie, a preto napovedá: 
- Z... 
Nikto nevie. - Ze... 
Stále sa nikto nehlási. 
 - Zeb... 
Prihlási sa malý Móricko 
a hovorí:  
- Zeby to bol tiger? 
 
Chuck Norris vyžmýkal zo 
svetlušky 100 watov.  

 
 

 

 

 



Školský výlet 3. a 4. ročníka 

 
Chceli sme vedieť, čo sa deje vo vesmíre a pozorovať 

nebeské telesá na dennej i nočnej oblohe, preto sme 

navštívili hvezdáreň a planetárium v Žiari nad Hronom. 

Dominantou planetária je hviezdna sála vybavená 

moderným projekčným prístrojom, premieta 5800 hviezd 

severnej a južnej oblohy. K planetáriu patrí aj nová 

pozorovateľňa a sála planét. Čakala nás aj návšteva banského mesta Kremnice: Mestský 

hrad s gotickým kostolom sv. Kataríny, Múzeum mincí a medailí. Výlet sa nám veľmi 

páčil a bude patriť k našim nezabudnuteľným spomienkam. 

 

 

Návšteva družobnej školy v ČR 

 V tomto školskom roku sme nadviazali družbu so základnou školou: 

Koryčanské Paseky – Rožňov pod Radhoštem v rámci česko-slovenského 

projektu : „Záložka spája školy“. Po vzájomnej výmene zhotovených 

záložiek do kníh sme sa dohodli na ďalšej spolupráci. 29.5.2014 bol pre nás významným 

dňom. Navštívili sme základnú školu v Českej republike. Po milom privítaní sme si 

prezreli utešený a moderne vybavený areál školy. Zoznámili sme sa s pani riaditeľkou, 

s pracovníkom mestského zastupiteľstva a s pani učiteľkami. Súťažili sme vo vybíjanej 

a v rôznych štafetových hrách. Tento pekný deň sme zavŕšili návštevou Valašského 

múzea v prírode. 

Srdečná vďaka „Sluničkovej škole pro radostné učení“ za príjemne strávený deň. Už 

teraz sa tešíme na ich priateľskú návštevu na budúci školský rok.



Deň športu pre 5. ročník ZŠ Clementisova KNM 

 

 Dňa 19.5.2014 sa uskutočnil Deň športu pre žiakov 5. 

ročníka ZŠ Clementisova KNM. Žiaci súťažili v atletike a vo 

futbale. Víťazstvo si zaslúžene vybojovali výbornými 

výkonmi a vvýsledkami žiaci 5.B, keď zvíťazili vo všetkých 

súťažiach.  

Výsledky: 

Beh na 60 m - chlapci: 

1. miesto: Dávid Moravčík – 5.B 
2. miesto: Nicolas Kollárik – 5.A 
3. miesto: Matúš Marec – 5.C 

 
Beh na 60 m - dievčatá: 

1. miesto: Laura Chúpeková – 5.B 
2. miesto: Simona Várošová – 5.C 
3. miesto: Andrea Mušková – 5.A 

 
Futbal – chlapci: 

1. miesto – 5.B          6. bodov,     skóre    11 : 1 
2. miesto – 5.C          1 bod,          skóre      3 : 7 
3. miesto – 5.A          1 bod,          skóre      2 : 8 

 
Futbal – dievčatá: 

1. miesto – 5.B          6. bodov,     skóre    11 : 0 
2. miesto – 5.C          3 body,        skóre      2 : 6 
3. miesto – 5.A          0 bodov,      skóre      1 : 8 

 
Zmiešaná štafeta 4 x 50 metrov: 

1. miesto – 5.B,     čas 36,5 s 
2. miesto – 5.A      čas 38,0 s 
3. miesto – 5.C      čas 39,4 s 

 

Celkovo: 

1. miesto: 5.B – 1. miesto -5 - krát 
2. miesto: 5.C -  2. miesto - 3 – krát, 3. miesto – 2 – krát 
3. miesto: 5.A -  2. miesto - 2 – krát, 3. miesto – 3 – krát 

 

Mgr. Ľubomír Ševčík 

 

 

 

 

 

 

 

 



Milí čitatelia, J. Jablonský III. Vám ponúka drobné krížovky, pri 

ktorých sa poučíte i zabavíte. 
 
 
ROHÁČIK 

Tajnička-pestrý 

 juhoamerický spevavec 

 

1. Tajnička.  
2. Patriaci Adamovi.  

3. Prilep na povrch.  

4. Koniec modlitby. 

5. Kopnutie.   

6. Rímske číslo 4. 

7. Značka dusíka. 
 

 

 

 

HREBEŇOVKA 
 

Tajnička -  najmenší vták na svete, váži dva 

gramy 

1. Žiak prvej triedy.   

2. Plod olivovníka.   

3. Dravý vták.  
4. Snežný leopard.   

5. Vyrubovanie.   

6. Kysuca.        

7. Mocní.  

8. Zákusok. 

 

pomôcka: irbis 

 

 English Competition 

        Tak ako po iné roky, aj teraz sme si s nejazykovými triedami s príchodom leta 

a prázdnin zasúťažili v angličtine. Súťažilo sa v troch kategóriách, pričom celkový počet 

žiakov, ktorí sa prišli popasovať s anglickými hádankami, smerovkami a občas aj 

záludnými otázkami predstavuje 48 šikovných kusov. 

       Všetkým gratulujeme k úspešnému zvládnutiu súťaže, výhercom blahoželáme aj 
k pekným cenám vo forme anglických knižiek, slovníčkov a pexies.   
Zoznam výhercov v jednotlivých kategóriách: 
1. kategória: 5.B, 5.C: 1. Laura Litvíková, Julka Švedová, 2.  Aďka Červeníková, Laura 
Chúpeková, 3. Jakub Skokan 
2. kategória: 5.A, 6.B, 6.C, 6.D: 1. Majko Šintaj, Mirko Tabak, 2.Dávid Chudoba, Alica 
Janáková 3. Ľubka Chúpeková, Paťo Králik 
3. kategória: 7.B, 7.C, 7.D: 1. Maťo Benčík, Aďo Pochyba, 2. Viki Ďuríčková, Laura 
Javoríková, 3. Kika Fischerová, Linda Zemanová 
PS: Najčastejšie meno medzi výherkyňami: Laura  (Name day – June 5th)  
Congratulations!!! 
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 Do podfarbených políčok píšte 2 písmená- v tajničke sa ukrýva americký dravý 

vták.  
 

1. Kačica. 

2. Zimník.  

3. Naše mesto (NR). 

4. Otvor.  

5. Eskimácky čln. 

6. Katarína (dom.).  

7. Spevohra. 

8. Vierovyznanie. 

 

 

 

 

 
V tajničke (v podfarbených políčkach) sa ukrýva juhoamerický dravý vták. 

 

1. Školská kniha na 

čítanie. 

2. Týkajúca sa listu. 

3. Priateľ. 

4. Prístroj na kosenie. 

5. Obyvateľka Albánska. 

6. Africký národný park. 

7. Náš susedný štát 

(Viedeň). 

 

    pomôcka: Virunga 

 

 

 

 

 

ROHÁČIK 

 

Tajnička-druhmenšieho tukana 

1. Prvé písmeno abecedy.  

2. Kypri pluhom.  

3. Obaja.  

4. Dvakrát znížený tón E. 

5. Menšia dedina.  

6. Nádoba na obed. 

7. Tajnička. 

 

pomôcka: eses 
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Nové druhy cicavcov – 2. časť 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zlatokrt Amblysomus robustus  

(2000) – Južná Afrika 

pichľavec Microgale jenkinsae 

(2004) - Madagaskar 

orcela Orcaella heinsohni  

(2005) – Austrália, Nová Guinea 

vráskavec Balaenoptera omurai 

(2003) – Indonézia, Malajzia delfínovec  Inia  araguaiaensis 

(2014) - Brazília 

delfín Tursiops australia  

(2011) – južná Austrália 

pískavka Ochotona nigritia (2000) – juhozápadná Čína 

králik Nesolagus timminsi 

(2000) – Vietnam, Laos 
tenkonožec Elephantulus pilicaudus 

(2008) – Južná Afrika 

lamantín Trichechus pygmaeus  

(2007) - Brazília 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tapír Tapirus kabomani 

(2013) – amazonský prales 

kaloň Diacopterus 

rickarti (2007) - Filipíny 

kančil Moschiola kathygre 

(2005) – Srí Lanka 

Pekari Pecari maximus  

(2007) - Brazília 

chocholatka Philantomba walteri 

(2010) – Togo, Benin, Nigéria 

lietavec Miniopterus aelleni (2009) -  

Komory, Madagaskar 

   nové druhy cicavcov 

netopier Mormopterus eleryi 

(2008) - Austrália 

netopier Dryadonycteris capixaba 

(2012) - Brazília 

podkovár 

Hipposideros griffini 

(2012) - Vietnam 



Nový Zéland 

                                                  

Nový Zéland je najkrajšia krajina, akú som doteraz videla. Nikdy by som sa asi  na Nový 
Zéland nedostala, keby som práve s rodičmi nežila vo Vietname, čo je omnoho bližšie k Novému 
Zélandu ako z Európy.  

 Z jednej strany túto nádhernú krajinu obmýva Tichý oceán a z druhej Tasmánske more. 
Nový Zéland patrí pod anglické kráľovstvo a hlavnými jazykmi sú angličtina a maorština. Po 
maorsky sa nazýva aj Aotearoa, čo znamená krajina dlhého bieleho oblaku. Nazvali ju tak 
Maoriovia, ktorí tam pôvodne prišli z Číny. Keď tam priplávali prvýkrát, nová krajina bola zahalená 
do mrakov. 

Časový posun oproti Slovensku je dvanásť hodín, takže keď sme my chystali večeru o 
šiestej,  moje kamarátky na Slovensku práve vstávali do školy.  
   Na Novom Zélande je veľmi krásna príroda a aj zvieratká, ktoré tam žijú. Videli sme 
zaujímavého vtáka  nazývaného Weka. Vyzerá ako sliepka, ktorá zjedla všetko, čo sme jej dali. Žije 
tu aj druh holuba, ktorý je veľký a pekne sfarbený. Stretávali sme ho hlavne v parkoch. Keď sme 
mu hádzali chlieb, nechcel vôbec jesť, len poletoval zo stromu na strom a na zem. Až po hodnej 
chvíli sme zistili, že ten holub si vlastne stavia hniezdo. Raz sme sa vracali z jednej túry a za 
tunelom pri ceste sa predvádzali horské papagáje Kea. Majú silné zobáky a sú veľmi inteligentné. 
Na jazere pri kempe bolo veľa divých kačiek. V húštine sme tiež zbadali malého vtáčika, 
nazývaného Fantail. Mal dlhý biely chvost, ktorý sa dal ľahko rozpoznať. Kŕmili sme aj čajky na 
pláži. Všimla som si, že v každej skupine čajok bola jedna čajka, ktorá stále škriekala na ostatné, len 
aby všetko mohla zjesť.  

Pri pobreží Nového Zélandu je veľa možností ísť na výletné lode a pozorovať zvieratá vo 
vode, napríklad  veľryby, kolónie tuleňov alebo delfínov. More tam je krásne modré a priezračné, 
ale na kúpanie bolo pre mna príliš studené.  

Príroda na Novom Zélande je neuveriťelne krásna a jedinečná. Je tam veľa prírodných krás. 
Navštívili sme skaly, ktoré boli na seba od prírody naukladané a vyzerali ako množstvo palaciniek 
jedna na druhej,  preto sa volali Palacinkové skaly. Tečie tam veľa riek, v ktorých sú malé minerálne 
čiastočky zo skál, ktoré odrážajú slnečné lúče a tie robia ľadovcovú vodu tyrkysovej farby.  Boli sme 
pri vodopádoch, ktoré vznikli po zemetrasení upadnutím časti rieky. Na Novom Zélande je 



množstvo kopcov, na ktorých sa drží veľká masa ľadu aj v najhorúcejšom lete. Pri jednom z týchto 
ľadovcov bolo ľadovcové pleso, v ktorom som ulovila krásny čistý kúsok ľadu.  

Videli sme niekoľko zaujímavých jaskýň.V jednej z nich žili malé larvy, ktoré svietili. Išli sme 
loďkou po jaskynnej rieke, a keď sme sa pozreli na strop, boli tam tisíce malých svietacich bodiek, 
ktoré vyzerali ako milióny hviezd na nočnej oblohe.  

Zvládli sme tiež ťažkú túru, ktorá viedla po pohorí nazývanom Tongariro. Turistický chodník 
nás viedol v okolí aktívnej sopky. Dozvedeli sme sa, že kým sme boli za kopcom, jedna sopka 
vybuchla. Potom bolo z diaľky vidieť iba veľký kúdoľ bieleho dymu a mrakov. Navštívili  sme jazerá, 
ktoré boli krásnej zelenkastej farby. Po lesnej cestičke sme sa dostali k veľkému jazeru, ktorého 
hladina bola taká pokojná, až sa v nej odrážal dokonalý obraz okolitých kopcov ako v zrkadle.    

Prešli sme sa prírodným parkom, v ktorom boli iba sírové jazerá a diery. V dierach, ktoré sa 
nazývali Diablove hrnce, bola na dne čierna magma, ktorá bublala. Bolo tam aj veľké jazero, na 
okraji červené, v strede zelené a všade dookola bola para z horúcej vody. Aj keď sme veľa času 
trávili v karavane, stalé sme pozorovali svet dookola.Videli sme veľa kráv, ovečiek, koní a aj veľké 
stádo jeleňov chovaných v ohrade. Popri cestách bolo množstvo kvetov, upravených záhonov, veľa 
ovocných sadov s jablkami a iným ovocím. Všetko na týchto ostrovoch bolo čisté a upravené. 
Národný symbol Nového Zélandu je vták kivi.  Je to hnedá sliepka bez chvosta, ktorú je vo voľnej 
prírode ťažko vidieť, pretože spí dvadsať hodín denne a len v noci vyjde von. Pestuje sa tam ovocie 
kiwi. Zaujímavé je aj to, že ľudia, ktorí tam žijú, sa volajú Novozélanďania, ale hovoria si  “KIWIS”.   

Nový Zéland je malá krajina, v ktorej sú pozbierané všetky krásy: ľadovce, džungľa, sírové 
jazerá, vodopády, skalnaté pohoria, sopečné pohoria, more, pláže, termálne pramene, rozličné 
rastliny a zvieratá. Určite by som sa tam chcela ešte niekedy vrátiť. Či študovať, pracovať alebo na 
dovolenku.  

                                                                                                                      Júlia Ševčíková, 7.A                 
              

         
 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Recitačné a divadelné súťaže v cudzích jazykoch 
 
  Tento rok sa nám obzvlášť darilo na poli umeleckom 
a zúčastnili sme sa hneď dvoch recitačných podujatí.     
Všetkým, ktorí sa potili v tréme a pripravovali sa, ďakujeme 
a tešíme sa na budúcoročnú sezónu .  
Language Flower 
          Jazykový kvet  je celoslovenská postupová súťaž 
v prednese poézie, prózy a divadla v cudzom jazyku. My sme 

si do krajského semifinále pripravili divadlo a poéziu v angličtine a nemčine. 
                 Na prednes poézie sa pripravovala Adriána Gazdíková z 8.C s pani učiteľkou Dankou 
Ševčíkovou, nemecké divadlo nacvičovala pani učiteľka Editka Vargová so svojou pokročilou 

nemčinárskou skupinkou zo 7.A a anglické divadlo „Doctor, doctor“ 
nacvičovali dievčatá zo 6.A – Janka Bodóová, Kristínka Lulková 
a Veronika Marková s pani učiteľkou Petrou Krištofíkovou. 
          Do krajského finále postúpilo anglické divadlo, ktoré sa 
v konečnom poradí umiestnilo na 3. mieste a vyslúžilo si pochvalu od 
riaditeľky súťaže na ich webovej stránke: zábavný príspevok, hercami 
dobre zvládnuté tempo dialógov.  
 

Feel the English in Verses 
            Dňa 30. apríla sme strávili príjemné dopoludnie v Mestskej knižnici v Kysuckom Novom 
Meste na novom podujatí pre žiakov so záujmom o anglický 
jazyk a umelecký prednes.  
            Na tomto okresnom nultom ročníku sme sa za našu školu 
zúčastnili súťažne i nesúťažne. Nesúťažne sa predstavili dievčatá 
zo 6.A s divadelnou scénkou Doctor, Doctor a pobavili všetkých 

recitátorov svojou 
bezprostrednosťou a humorom. 
V kategórii prednes poézie sa 
predviedla so svojou básňou od 
Roalda Dahla Natália Juríčková 
zo 7.A a vyhrala krásne prvé miesto. V kategórii prednes prózy 
súťažila Ivana Hmírová zo 7.A a úryvkom Alice in Wonderland od 
Lewisa Carrolla získala druhé miesto. V tretej kategórii pod 
názvom interpretácia neznámeho textu sa zúčastnila Katka 
Veveričíková z 8.C a čítaním ekologického článku sa umiestnila 
na treťom mieste.  

 

 

V.A v Jablunkove 
 

Počas 6. a 7. mája sa naši žiaci z V.A zúčastnili na programe cezhraničnej spolupráce pod 
názvom SPOLOČNE  BEZ  HRANÍC. Počas pobytu sa vzájomne spoznávali so Základnou školou 
Slezská z Třinca pri  zaujímavých aktivitách, ktoré boli pre nich pripravené. Mohli sa spolu zahrať 
rôzne spoločenské hry. Zapojili sa do viacerých súťaží, kde museli preukázať svoje vedomosti, ale 
i fyzickú zdatnosť. Určite si odtiaľ odniesli veľa pekných zážitkov a nových kamarátstiev. 

 


