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      Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov v Kysuckom Novom Meste organizuje 

každoročne literárnu a výtvarnú súťaž pre deti ZŠ. Aj naši žiaci sa zapojili krásnymi kresbami do 

tejto súťaže. Najskôr sa dozvedeli veľa informácií o včielkach a vzácnom a liečivom produkte 

včielok - mede. 

     Včielky sú nevyhnutné v procese opeľovania mnohých rastlín. Tieto maličké tvory zbierajú 

z kvetov na svoje telo – nektár (sacharidy), vodu a peľ (bielkoviny). Tieto suroviny potom donesú 

do úľa a vzniká z nich včelí med. Obohatia ich látkami z vlastného tela, pozmenia a zhustia ich vo 

svojom tráviacom ústrojenstve a ďalej ich uskladnia v plástoch, kde med zaviečkujú a nechajú 

dozrieť.   

Hlavné účinky medu: 

 

 pôsobí protizápalovo a antibakteriálne, posilňuje imunitný systém, pomáha liečiť vírusové 

ochorenie, používa sa pri prechladnutiach, ochoreniach dýchacích ciest, chrípke, zápaloch 

ústnej dutiny, vďaka antioxidantom pôsobí preventívne proti rakovine hrubého čreva, 

pomáha pri žalúdočných vredoch, zápche, hnačke, pri chorobách pečene, žlčníka, zbavuje 

telo jedov, zlepšuje kvalitu spánku, zmierňuje migrénu, pomáha pri problémoch so srdcom, 

lieči popáleniny a rany, pôsobí dezinfekčne a urýchľuje hojenie, čistí pleť, napríklad pri 

akné, zjemňuje popukané pery, je zdrojom rýchlej energie. 

 

 
Barborka Hrubá, 1.A 

 
Miško Zbončák, 1.A 

 

 
Katka Chudobová, 1.A 

 
Emka Uhrová, 1.A 

 



 
 

Viete o tom, že už aj prváci našej školy dokážu vytvoriť jedálny lískok? A to ešte nepoznajú všetky 

písmenká ABECEDY!!!  Stačí len chcieť. 

 

 
 

 
 

Poznáte medzinárodnú súťaž Európa v škole? Už 63. ročník medzinárodného projektu, ktorý je 

organizovaný pod záštitou Rady Európy, Európskeho parlamentu, Európskej komisie a Ministerstva 

školstva Slovenskej republiky znie  

ŽIŤ SPOLOČNE V MIERI. 

Viaže sa k Európskemu roku boja proti násiliu páchanému na ženách. 

 

Prváci našej školy si vybrali tému 

VŠETKO BUDE V PORIADKU. 

Prečítali si obľúbenú európsku rozprávku a výtvarne stvárnili, ako zachránila krásna princezná 

začarovaného princa, ako dobro víťazí nad zlom. 

 

 

Barborka Hrubá, 1.A 

 

Barborka Hrubá, 1.A 

Esterka Tabaková, 1.A 



EURÓPA   V  ŠKOLE 

          Motto 63. ročníka medzinárodného projektu/súťaže Európa 

v škole „Žiť spoločne v mieri “ sa viaže k Európskemu roku boja 

proti násiliu páchanému na ženách, ktorý vyhlásila pre rok 2016 
Európska únia. Do školského kola súťaže sa tento rok  zapojilo 86 
žiakov našej školy.  Do obvodného kola 25. februára 2016 postúpil z 

každej kategórie a témy jeden víťaz. Úspešné boli literárne práce Katky Janekovej zo 
7. A  a  Pauly Kuriakovej z 9.A triedy.     Postupujú do celoslovenského kola.   
         Úprimne im blahoželáme a prajeme ďalšie úspechy. 
 

Vyhodnotenie školského kola – 10. február 2016 

Písomné  práce Multimediálna práca 

I.kategória ( 6 – 9 r.) 

Anna Hrubá, 4.A    
Názov práce: Nehovor hop, kým 
nepreskočíš 
Téma:  Dievčatá to zvládnu tiež!  

III. kategória  (13 – 15 r.) 

Alexandra Faktorová, 8.A 
Názov práce:  Kyberšikana 
Téma:  Kyberšikana - len neškodný 
žart?  
 

 

II. kategória (10 – 12 r.) 
Nikola Palaštyová, 6.A 
Názov práce:  Som, kto som 
Téma:  Som, kto som 

III. kategória   (13 – 15 r.) 
Katarína Janeková, 7.A 
Názov práce:  Kyberšikana 
Téma:  Kyberšikana - len neškodný žart?  
 
Paula Kuriaková, 9.A 

Názov práce:  Mier, to je umenie 
Téma:  Mier, to je umenie 

 

 
 

Kyberšikana 
 

            Kyberšikana je vysmievanie alebo 
vyhrážanie sa niekomu na internete. Je to 
zastrašovanie dotyčného, zvyčajne veľmi 
citlivého. V súčasnosti je kyberšikana 
trendom v niektorých horších 
teenagerských skupinách. Zabávajú sa na 

osobe, ktorá sa nemá ako brániť. Mali by 
si však položiť dôležitú otázku – čo z toho 
vlastne majú? Prinesie im šikanovanie 
niekoho prostredníctvom internetu 

úspech, šťastie alebo lásku? Nie. Iba sa spravia zaujímavými pre svoju partiu. Ako 
môže vôbec niekto nazvať kyberšikanu len neškodným žartom? Ľudia (samozrejme,  
len niektorí) robia kvôli kyberšikane zúfalé činy. Iní majú šťastie a niekto im 
pomôže. Zveria sa najbližším a tí im pomôžu.  



            Teraz vám poviem príbeh Sofie. Sofia má štrnásť rokov a chodí do ôsmej 
triedy. Je skoro taká ako jej rovesníci, až na to, že je veľmi hanblivá a plachá. Na 
rozdiel od jej rovesníkov má rada učenie. Má veľké plány do budúcnosti, chcela by 
sa stať veterinárkou alebo advokátkou. Obaja jej rodičia pracujú  vo Švajčiarsku 
a Sofia býva s babkou. Jediný kontakt, ktorý má s rodičmi,  je prostredníctvom e-
mailov. 
             Dnes je deň polročného vysvedčenia. Sofia má samé jednotky a chce sa 
pochváliť rodičom. Príde domov a zapne počítač. Prezlečie sa a otvorí si e-mailovú 
schránku. Má tri nové e-maily – prvý je od mamy, druhý od kamarátky Evy a tretí 
od niekoho neznámeho. Otvára ten od mamy, poslala  jej  fotku, na ktorej aj s ocom 
držia letenky. K tomu napísala: ,,Zajtra letíme do New Jersey a odtiaľ domov, veľmi 
sa na teba tešíme :-*“. Sofia je rada, že rodičia budú čoskoro doma. Otvorí ďalší e-
mail od Evy. Vnútri sú fotky z výletu, na ktorom boli spolu so Sofiou ešte pred 
Vianocami. Ďalší e-mail je od neznámeho – nejakého Iľju Nového. Meno ruské, ale 
priezvisko slovenské. Sofia si myslí, že sú to len nejaké reklamy. Otvorí e-mail. A 
tam: ,,Pozri si,  čo som ti poslal v prílohe. Pošlem to tvojim známym, rodičom 

a každému, komu budem chcieť.“ Sofia verí, že si niekto pomýlil e-mail a omylom to 
poslal jej. Otvorí prílohu a všetko, čo si myslela, sa jej vyvráti. V prílohe sú totiž jej 
fotky a videá. Na fotkách je ona s neznámym chlapcom. A k tomu v ruke drží 
whisky a v ústach má cigaretu. Sofii prebehne mráz po chrbte. Je na tých fotkách 
skutočne ona? Nikdy v živote nefajčila ani nepila alkohol! Lepšie sa na fotky prizrie. 
Tvár je jej, ale zvyšok určite nie. Pustí si video. Ide po dosť tichej ulici mesta 
s partiou, ktorú dobre pozná. Sú to chalani a baby z deviatky a tri dievčatá z jej 
triedy. A medzi tými troma je ona. Drží sa za ruku s Paľom – deviatakom, ktorý 
trikrát prepadol. Nemajú sa radi, tak prečo by sa s ním držala za ruku? Mieria 
k rieke a tam si dá Paľo dole tričko, Sofia rýchlo vypína video. Už sa na to nebude 
pozerať. Iľjovi odpíše: ,,Prosím ťa, neposielaj to nikomu, čo si o mne pomyslia? 
Povedz mi, čo za to chceš!“                                                                                       
         Celý zvyšok dňa je Sofia tichá a smutná. Neteší sa z toho, že prídu jej rodičia, 
ani nie je šťastná, keď babka upečie obľúbený jahodový koláč. Večer iba ticho plače 
v posteli a ráno ide  smutná do školy. Takto je to každý deň. Deň čo deň jej Iľja 
posiela nové fotky či videá. Už sa to ťahá týždeň.  
         Jedného dňa si všimne jej triedna pani učiteľka, že Sofia nie je v poriadku. Po 
vyučovaní si ju zavolá do kabinetu. Sofia sa veľmi bojí. Obáva sa, či Iľja neposlal 
pani Tŕňovej tie fotky a videá. Svoj pohľad zabodáva do zeme. Pani Tŕňová sa jej 
pýta:,,Sofia, čo je to s tebou poslednú dobu? Nesmeješ sa, nerozprávaš, a dokonca 
na obede vždy odnášaš celú porciu. Deje sa niečo?“ Sofia má slzy na krajíčku. 
Povedať pani Tŕňovej o tých e-mailoch, ktoré stále  chodia? Nakoniec sa rozhodne, 
že jej to povie. Vyrozpráva sa a pani Tŕňová ihneď zavolá jej babke. 

         O pár dni neskôr sa dali veci do pohybu. 
Sofiina babka totiž kontaktovala políciu a tá začala 
vyšetrovanie za čin psychického ublíženia na zdraví. 
Zistilo sa, že Iľja bol 25-ročný chalan, ktorý býval 
oproti škole a volal sa Karol Kýl. Sofia mala, 
samozrejme,  menšiu traumu, ale hlavne šťastie, že 
sa to rýchlo vyriešilo. Nie každý máva šťastie ako 
Sofia a šikanujú ho aj niekoľko rokov. Potom sa 
zrútia a myslím si, že  zvyšok sami poznáte. 
           Kyberšikana je šikana a nie nejaký neškodný 
žart. Ľudia to berú vážne. Takže pamätajte,  nikdy 
nešikanujte nikoho psychicky ani fyzicky. Nie je to 
správne. 

  
                                                                               Katarína Janeková, 7. A 



 

Bez bielkovín sa telo neobíde. Dodajte mu ich v správnom množstve  

 
   Tuky, cukry, vitamíny, minerály – to všetko sú živiny, bez 
ktorých by ľudský organizmus nefungoval, ako má. Nemenej 
dôležitou zložkou potravy sú bielkoviny. Ich potreba navyše s 
vekom prirodzene stúpa.  
    Bez nich by sa nevytvorili ani neobnovovali tkanivá vrátane 
svalov umožňujúcich pohyb, bielkoviny vo forme enzýmov sa 
podieľajú na zrážaní krvi, riadia látkovú výmenu a udržujú 
vnútorné prostredie organizmu. 
 

      Kde sa berú 
      Bielkoviny treba telu dodávať zvonku 

prostredníctvom potravy. Náš organizmus ich totiž 

dokáže vyrobiť len prestavbou z iných proteínov.  Tie 
človek potrebuje ako pri bežnom fungovaní, tak 

predovšetkým pri strese, po úraze, operácii, pri 
popáleninách, horúčke, infekcii,  vtedy , keď 

dochádza k veľkým bielkovinovým stratám.  

  
Signály ukazujúce na nedostatok bielkovín 
 
    Úbytok proteínov v tele sa prejaví sklonom k infekciám, poruchami imunity, 
metabolizmu, svalovej sily, krvnej zrážavosti, zhoršeným hojením rán a ďalšími 
zdravotnými problémami.     Prvým signálom nedostatku bielkovín je napríklad 
neplánované chudnutie a strata svalovej sily – pocit slabosti.  
 
Koľko je dosť 

 
       Zdravý dospelý človek by mal denne zjesť 
0,8 g bielkoviny na jeden kilogram svojej 
telesnej hmotnosti.    
      V praxi to u sedemdesiatkilového človeka 
znamená konzumácia 56 g bielkovín, čo nie je 

celkom málo. Je preto potrebné dbať na 

správne zloženie jedálneho lístka a vedieť, v 
ktorých potravinách proteíny hľadať. Strava 

bohatá na bielkoviny by mala obsahovať 
mliečne výrobky, chudé mäso, ryby a morské plody, vajcia, ale tiež 

strukoviny: šošovicu, fazuľu, hrach, sóju.  
 
Potreba bielkovín sa mení nielen s vekom 

 
        V prípade úrazu, dlhodobej choroby alebo v seniorskom veku treba bielkovín 

organizmu dodať ešte viac. Starší človek by si mal denne 
dopriať 1,2 g bielkovín, aby doplnil ich prirodzený 
úbytok súvisiaci so starnutím.  
          Ak také množstvo nie je možné prijať klasickú 
potravou, nebojte sa doplniť jedálny lístok o prípravky 
tekutej výživy. Tie jednoduchou formou zaistia potrebné 
živiny a energiu.                     Vaša Helka B . 



 „ Pomarančovník alebo citrus pomarančový 

(Citrus sinensis) zaraďujeme medzi citrusy.  
     Je to hustý ker alebo malý strom s oválnymi až 

elipsovitými tmavozelenými listami. U nás sa 
pestuje ako izbová rastlina v skleníkoch alebo 
zimných záhradách.“  - tvrdí odborná literatúra. 

Ale aké je to, ocitnúť sa v obrovskom sade, plnom pomarančových stromov, ktoré sú 
obsypané plodmi? Ako vyzerajú a rastú vo svojom prirodzenom prostredí? 
Zacestujte si so mnou, milí priatelia, asi 2 500 kilometrov  na juhovýchod. Tu, 
v slnečnej oblasti južnej Anatólie (polostrov Malá Ázia-Turecko), priamo pod svahmi 
pohoria Taurus, sa ťahajú stovky hektárov citrusových sadov. Ocitnime sa spolu  

v krajine pomarančov. 
 Mandarínky, pomaranče, citróny, grapefruity- tieto plody označujeme spoločným 
názvom- citrusy. Všetky rastú na stromoch, ktoré sú  z čeľade citrusovitých . 
Stromy sú vždy zelené. Znamená to, že listy ostávajú na stromoch aj v zime. Kvitnú 

na jar, ich kvety nádherne voňajú. Úroda citrusových plodov dozrieva v rozličnom 
období. Mandarínky sa zbierajú už na jeseň. Ostatné citrusy až v januári a vo 
februári, kedy zber citrusov končí. Z jedného pomarančovníka farmári oberú každý 
rok  v priemere 250 kg šťavnatých plodov. Doterajší rekord bol 500 kg pomarančov 
z jedného stromu  pri jednom zbere. Predstavte si, milí 
kamaráti, že vlastníte sad s 2000 stromami. Koľko kíl 
pomarančov by ste museli každoročne pozbierať 
a predať?  
        Na úrodnom pobreží južnej Anatólie sa 
pomarančom darí. Nie div, veď tu majú až 300 slnečných 
dní v roku, zimy veľmi mierne a krátke.  
        Pomaranče sú tu všade, nielen na poliach. Sú 
symbolom miest, nájdete ich voľne rásť popri ceste, 
v mestských parkoch. Tieto „pouličné“ pomarančovníky 

sú však nie šľachtené. Ich plody 
sú kyslé ako citróny a majú 
horkastú príchuť. Tunajší 
obyvatelia ich používajú 
namiesto citrónov do čaju, 
prípadne z nich vyrábajú džemy. 

Aj jedálny lístok miestnych je prispôsobený hojnosti 
výskytu citrusov. Na každom rohu, v každej uličke tu predávajú pomaranče, či už 
len tak voľne nasypané na kôpke alebo vo vreciach. Podobne, ako sa u nás 
predávajú zemiaky. Pouliční predavači, ale aj tí, ktorí majú svoj obchodík, vám 
sladké plody na požiadanie odšťavia priamo na mieste. Šťava z čerstvých 
pomarančov, priam odtrhnutých zo stromu, chutí úplne inak, ako džús zo 
supermarketu „ochutený“ tzv. éčkami. Miestni vedia, prečo takúto čerstvú šťavu 
pijú všade a často.  
        Pomaranče obsahujú okrem dôležitých minerálov a ovocného cukru 
takmer všetky vitamíny. Podporujú imunitu, posilňujú nervovú sústavu 

a zrýchľujú premenu látok v tele (metabolizmus). Odháňajú smútok, zlepšujú 
náladu. 
      Ja si myslím, že nielen kvôli užitočným 
látkam, ktoré obsahujú, ale aj kvôli žiarivej 
oranžovej farbe. Tak, čo, milí mladí priatelia, 
nedáte si dnes  namiesto cukríkov aspoň dva 
pomaranče?  
Veľa jarného slniečka Vám praje Rasca Bazalková 



Hviezdoslavov Kubín 
                                                                                 
                      Školské kolo 62. ročníka celoslovenskej 
súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy 
Hviezdoslavov Kubín sa uskutočnilo v  priestoroch 
našej základnej školy 25. februára 2016. Z celkového 
počtu 40 recitátorov súťažilo v I. kategórii  22  
žiakov, v II. a III. kategórii 18 žiakov. Porota hodnotila 
ich umelecký prednes – 
využitie zvukových vlastností 
reči, vhodnosť výberu textu 
veku a typu recitátora,  
pôsobivosť prednesu na 

poslucháča, originálnosť recitátora a  jeho výkon, 
kultivovanosť rečového prejavu a vystupovania recitátora. 
Všetkým súťažiacim ďakujeme za pôsobivé, presvedčivé 

a originálne vystúpenie.  
Víťazi jednotlivých kategórií postupujú  do obvodného kola. Držíme im palce. 

 
Výsledky školského kola 

POÉZIA PRÓZA 
I. kategória (1.- 4.ročník):  

1.miesto: Sarah Lipková, 4. B 

2.miesto: Anabela Špiriaková,1. C 

3.miesto: Šimon Boris, 1.B 

 

II. kategória (5. – 6. ročník):  

1.miesto:  0 

2.miesto:  Ema Hlavatá, 6. A 

3.miesto: Katarína  Šinalová, 5. A 

 

III. kategória (7.- 9.ročník):  

1.miesto: Simona Barancová, 8. C 

2.miesto: Zuzana Martinčeková, 8. A 

2.miesto: Paula Kuriaková , 9. A 

3.miesto:  0 

I. kategória (1.- 4. ročník):  

1.miesto: Chiara Fujaková, 3. A 

2.miesto: Anna hrubá, 4. A 

3.miesto: Lívia Krišicová, 4.B 

 

II. kategória (5.- 6. ročník):  

1.miesto:  0 

2.miesto: Adriana Janošková, 6. A 

3.miesto: Katarína  Francová, 5. A  

 

III. kategória (7.- 9. ročník):  

1.miesto: Samuel Janík, 8. A  

2.miesto: Alexandra Faktorová, 8. A 

3.miesto: Sára Záteková, 8. A 

 
      Ó, mojej matky reč je krásota, je milota, je rozkoš, láska svätá; je, vidím, cítim, 
celok života, môj pokrm dobrý, moja čaša zlatá a moja odev, ktorej neviem ceny... 



Šachisti zo ZŠ Clementisova 
Kysucké Nové Mesto -  opäť úspešní 

 
            Žiaci ZŠ Clementisova Kysucké Nové 

Mesto absolvovali v prvom polroku šk. r. 
2015/2016 ďalšiu  sériu šachových  
turnajov  GPX  mládeže  v  Čadci,  3 x    v 

 Žiline,  v Rajci,  v Nesluši, FIDE open 
a Národný open  

v Senici  a turnaj „Senior  verzus  junior“  v  Kysuckom  Novom  Meste. 
Turnajov sa zúčastnili: Absolon Erik, Gašinec Pavol,  Šamaj  Patrik, Červeník 
Dávid  (všetci 8.B),  Sirovatka Jakub,  Slivoň Stanislav (obaja 5.A), Psocíková 
Lea (6.A), Holtan  Marek (3.A),  Šamajová  Silvia ,   Paliarová  Natália  a  
Ševčíková Lucia (všetky 4.B). 
            To, že  naši  žiaci sú v turnajoch  úspešní, výborne reprezentujú 
školu aj mesto  a hlavne majú radosť z hry, ilustrujú  aj fotografie z turnajov. 

Najúspešnejšie žiačky sú: 
Psocíková  Lea – opakovane zvíťazila v turnajoch v kat. dievčat do 14 rokov 
Ševčíková Lucia – opakovane zvíťazila v turnajoch v kat. dievčat do 11 

rokov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anglické predstavenia Puss in Boots & 
Peter Black 3 

 
         Každoročne sa žiaci ZŠ Clementisova zúčastňujú 
divadelných predstavení v anglickom jazyku. Tento rok 
nebol výnimkou. V piatok 11. 3. 2016 sme sa zúčastnili 
dvoch vystúpení Divadelného centra z Martina. Mladší 
žiaci (3.A, 3.B, 4.A a 4.B) si mohli užiť klasickú 
rozprávku Kocúr v čižmách v zábavnom a melodickom 
prevedení, ktorý bol 
plný chytľavých songov 
a starší žiaci (6.A, 7.A, 

8.A, 9.A) a vybraní žiaci (9.B a 9.C) so záujmom 
sledovali Petrov príbeh o tom, ako sa z na prvý 
pohľad nemožnej misie dá vyčarovať dielo 
prospešné pre všetkých.  

        Anglické predstavenia tohto typu v sebe 
spájajú príjemné s užitočným, pretože nás vždy 
nielen pobavia, ale aj preskúšajú našu zdatnosť 
v porozumení anglického hovoreného slova. Po pár 
kontrolných otázkach sme zistili, že naši žiaci 
takmer všetkému perfektne rozumeli, za čo im patrí 
veľká chvála. 
 
 

 

          Jazykový kvet 2016 / Language Flower 2016 

         Naša tohtoročná účasť na jazykovej 
súťaži v recitácii anglickej a nemeckej 
poézie, prózy a drámy bola poznačená 
náhlou a nečakanou zmenou v pravidlách 
súťaže.  
        Tento rok nebolo účastníkom povolené 
predviesť nacvičené texty pred odbornou 
porotou, museli zhotoviť videozáznam 
z recitácie alebo divadla a zaslať ho na 
emailovú adresu organizátorov. Ani táto 
zvláštna podmienka nám nezabránila 
v tom, aby sme si nacvičovanie a natáčanie 
videí neužili. 
Súťaže sme sa zúčastnili v troch kategóriách: 
 
1. Nemecká poézia – Simonka Barancová (8.C), pripravovala Mgr. Danka Ševčíková 

(text: Ungewohnlichen Geschenke) 
2. Nemecká dráma – Monika Kokošíková a Paula Kuriaková (9.A), pripravovala 
PaedDr. Edita Vargová (text: Die Abschlussprűfung) 
3. Anglická dráma -  Terézia Hájniková, Ivana Hmirová, Natália Juríčková, Filip 
Ďuriš, Matej Hikker (9.A), pripravovala Mgr.art. Petra Krištofíková (text: Bald 
Soprano) 
       Momentálne netrpezlivo čakáme na výsledky hodnotenia poroty krajského kola.           

Fingers crossed! 



English Riddles/Anglické hádanky 

 

1. A father and his son went cycling on a sunny Saturday afternoon. Suddenly, at 
the crossroads, a car crashed the boy. The boy was in a very serious state, so the 
father called the ambulance. When the ambulance car came, it took the boy and his 
father to the hospital. The boy was taken to the operating room. When the doctor 
came, the doctor said, “I can’t operate—that boy is my son!” How is it possible? 

 

2.  

 

 

 

 

Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku 
      13. januára 2016 sa v CVČ KNM konalo okresné kolo Olympiády z anglického jazyka. 
Našu školu tu zastupovali víťazi školského kola – v kategórii 1A Patrícia Mazaňová (7.A) a 

v kategórii 1B Ivana Hmirová (9.A). 

      Konkurencia  bola  ako každý rok na vysokej úrovni, no i napriek tomu naše žiačky 
dosiahli vynikajúce výsledky. V kategórii 1A (5.-7. ročník) obsadila  Patrícia Mazaňová 4. 

miesto a v kategórii 1B (8. – 9. ročníka) Ivana Hmirová získala 1. miesto. Blahoželáme. 

 
 

Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku 
       Tento rok sa úspešne prebojovala zo školského cez okresné až na krajské kolo 
Olympiády z anglického jazyka naša žiačka Ivana Hmirová (9.A). Na krajské kolo cestovala 

do Čadce na Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana.  
       Súťažila s veľkou konkurenciou v kategóriách: gramatika, čítanie 

s porozumením, počúvanie s porozumením, situačný dialóg a rozprávanie 

príbehu na základe obrázka. Z celkového počtu 12 nadaných žiakov v jej 

kategórii získala výborné 7. miesto.  

K úspechu gratulujeme. 



 

Janka Bodóová, 8.A: 

           Cesta okolo sveta za 80 dní patrí do 

veľmi úzkeho zoznamu, ktoré ma zaujali 

hlavne kvôli názvu. Avšak neskôr ma táto 

jedinečná knižka zaujala i príbehom. 

Myšlienka cesty okolo sveta za taký krátky 

čas je veľmi zaujímavá a originálna. 

A hlavne lákavá. Povedzte, kto by nechcel navštíviť všetky končiny spolu so známym 

Angličanom, nebojácnym Francúzom a netrpezlivým agentom v prestrojení? Knižka ma 

zaujala a potvrdila výrok: „Nič nie je nemožné.“ 

 

Annamária Masnicová, 8.B: 

           Postavy, dialógy, dej, opis prírody, 

príbeh, na tieto veci nemám slov. Úžasná 

povzbudzujúca knižka dodávajúca radosť 

a život do duše. Škoda, že to nie je skutočný 

príbeh, pretože by človek dostal ešte väčšiu 

nádej. Aj keď je Anna dosť veľká, má síce 

ťažký, ale radostný a fantáziou naplnený život. Kniha sa čítala super a ťažko sa mi 

odkladala na poličku. Patrí medzi moje 2 najobľúbenejšie knižky. (Ilustrácia: Natálka 

Absolónová, 8.B) 

 

 

Zuzka Martinčeková, 8.A:  

         Na začiatku ma kniha nezaujala, 

ale ako som sa do nej začítala, prežívala 

som pocity postáv spolu s nimi.  

           Najviac sa mi páčila odhodlanosť mladého muža, ktorý si stanovil cieľ a trpezlivo 

naň čakal. Toto je v živote veľmi dôležité. Niekedy sa v texte vyskytli neznáme slová, 

ktorých význam som nepoznala. Avšak túto knihu by som odporučila prečítať každému, 

lebo je poučná a zaujímavá. Presne toto je v živote dôležité.  

          V texte sa častokrát opakovali nárečové slová, ktorých význam som nepoznala. 

Celkovo sa mi novela páčila a niekedy v budúcnosti si prečítam aj ďalšie knihy od pani 

spisovateľky Margity Figuli.  



Kto nečíta, nie je Slovák!!! Hej, hej, hej!!! 
 

 

Zootropolis - 

rozprávkový román 

Zootropolis je moderné 
veľkomesto ako žiadne iné. 

Žijú a pracujú v ňom 

všetky druhy zvierat, od 

obrovského slona až po 

malého mediara. Ale keď 

do mesta príde nadšená 
mladá policajtka Judy Hoppsová, zistí, že 

byť prvým zajacom v policajnom zbore nie 

je jednoduché 

 

Malý prieskumník – 
Vesmír 

Pozývame všetkých 

malých prieskumníkov 

na výpravu Prilba 

skafandra, ďalekohľad, 

zrkadielko, lano, 
kamera, zoznam, 

krosná, 

riadiaci panel... Pozývame všetkých 

malých prieskumníkov! Vydajte sa s nami 

do vesmíru preskúmať slnečnú sústavu a 
nekonečné priestory za ňou. Zoznámte sa 

s planétami, zistite, ako funguje Slnko a 

vyskúšajte ako sa cestuje vesmírom za 

hranice nášho sveta.  

 

 
Vaddey Ratner: V tieni 

banyanu 

Jedného dňa skoro ráno 

otec sedemročnej Rámí 

prinesie domov správu o 
občianskej vojne a 

utečencoch v uliciach 

Phnom Penha. Svet 

kráľovských privilégií, v 

ktorých rodina žila, 

zmetie revolučný chaos a 
nútená evakuácia. Počas nasledujúcich 

štyroch rokov, keď režim Červených 

Khmérov drasticky oberá obyvateľov 

krajiny o každý náznak slobody, 

individuality a citových väzieb, si Rámí 
starostlivo uchováva v srdci posledný 

čriepok strateného detstva – mýty, legendy 

a básne, ktoré jej rozprával otec.  

potvrdzuje, že príbehy pomáhajú človeku 

zrazenému na zem vstať, prekonať 

utrpenie, krutosť či straty a poskytujú mu 
dôvod a silu žiť ďalej. 

 

 

 

Michael Byrne: 

Milióny v kapse 

Dobrodružný príbeh o 

chlapcovi, ktorého život 
sa smrťou mamy 

prevrátil hore nohami. 

Samotár Bully sa túla 

londýnskymi ulicami 

so svojím psom Jack. 

Jedného dňa si roztvorí 
poslednú pohľadnicu k 

narodeninám od 

mamy. V nej prekvapivo nájde zastrčený 

výherný žreb. Jediné, čo mu zostalo po 

milovanej mame, mu prináša nádej do 
bezútešného života. Cenu si však musí 

prevziať do piatich dní. 

 

James Dashner: 

Labyrint: Smrteľná 

liečba 
Thomas z vlastných 

skúseností dobre vie, že 

CHAOS-u nemožno 

veriť. Predstavitelia 

organizácie ho však 
presviedčajú, že klamať 

už nie je potrebné. Zo 

skúšok zozbierali všetky potrebné údaje a 

teraz sa spoliehajú iba na Flekárov s 

obnovenou pamäťou, že im pomôžu 

naplniť poslanie. Flekári majú dobrovoľne 
absolvovať posledný test a dokončiť tak 

plán, ktorým je vyvinutie lieku na erupciu.  

 

Kathryn Taylorová: 

Daringham Hall – 
Dedičstvo 

Nová romantická trilógia 

Daringham Hall, 

zasadená do malebného 

prostredia Východného 

Anglicka, nás zavedie do 
vidieckeho sídla rodiny 

Camdenovcov 

Daringham Hall. Pokojný 

život na tomto panstve naruší príchod 

mladého právnika Bena Sterlinga, ktorý si 
naň robí nárok. Skutočnosť, že majiteľovi 

panstva Ralphovi akoby z oka vypadol, 

vyvolá lavínu intríg, domnienok, 

nekonečných klebiet a falošných dohadov. 

Lebo on je vraj skutočným dedičom tohto 

panstva. Prichádza s nenávisťou v srdci, 
jeho cieľ je raz a navždy sa vysporiadať s 

minulosťoualebo začať nový život? 

 



David Bowie († 69)   
Životné momenty hudobného génia : 

Narodil sa ako David Robert Jones. 
Prezývali ho: Ziggy Stardust , Aladdin Sane, The Thin 

White, DukeThe Dame. 

        Hudobná legenda zažiarila vo svete šoubiznisu 

nielen množstvom albumov, ktorých sa predalo viac 

ako 140 miliónov, ale aj výstredným imidžom a búrlivým súkromným životom. Jeho koniec 

bol však pokojný. Zomrel v kruhu svojej rodiny, len dva dni po svojich 69. narodeninách. 
      V posledných rokoch svojho života sa Bowie zdržiaval v ústraní a v roku 2004 

absolvoval operáciu srdca. Prvé príznaky ochorenia sa prejavili v priebehu júlového koncertu 

v Prahe, ktorý pre silné bolesti nedokončil. Hudobník po sebe zanechal dve deti 

syna Duncana a dcéru Alexandriu.  

        David Bowie bol príkladom génia. Podarilo sa mu dosiahnuť to, o čom každý, kto 

robí v hudobnej branži, len sníva. Ako jednému z mála európskych interpretov sa mu 
podarilo preraziť aj za veľkou mlákou. Mladí raperi používali a prerábali jeho skladby. Bol to 

neskutočný umelec. 
1970 - manželstvo s Angelou Bowie 

1972 - prvý komerčne úspešný album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders 

from Mars 
1976 - cena Saturn pre najlepšieho herca 

80. roky - úspešné spolupráce s Queen či Mickom Jaggerom 
1992 - uzatvoril manželstvo s úspešnou modelkou Iman 

1996 - uviedli ho do Siene slávy rock and rollu 

2004 - prestal po infarkte na európskom turné koncertovať 

2006 - cena Grammy za celoživotné dielo 

2016 - posledný album Blackstar, vydal ho v deň svojich narodenín dva dni pred smrťou 

 

 

Alan Rickman († 69) 
           Filmový svet prišiel o jedného z najznámejších 

britských hercov. Vo veku 69 rokov zákernej chorobe 

podľahol Alan Rickman.  
           Slovenskí diváci ho poznali najmä ako 

profesora Snapea z filmovej série o mladom 

čarodejníkovi Harrym Potterovi. 

          Ako herec sa zviditeľnil vo viacerých úlohách – 

aj ako nemecký terorista Hans Gruber vo filme 
Smrtonostná pasca či predstaviteľ šerifa z Nottinghamu 

v snímke Robin Hood z roku 1991. 

           Jedným z jeho posledných filmov bol V 

kráľových záhradách (A Little Chaos) či Eye in The Sky. V roku 2016 má mať premiéru 
snímka Alice Through the Looking Glass. Počas svojej bohatej kariéry účinkoval celkom v 68 

filmoch. Bol držiteľom mnohých cien vrátane Zlatého glóbusu, Emmy a Bafta. Za žiadnu z 

jeho úloh sa mu nepodarilo získať to najprestížnejšie ocenenie – Oscara.  
           Rickman absolvoval Kráľovskú akadémiu dramatických umení (RADA) v Londýne. 

Neskôr začal pôsobiť v Kráľovskej Shakespearovej spoločnosti aj v televízii. 
Prelom v jeho hereckej kariére nastal v roku 1985, keď vo filme Nebezpečné známosti 

stvárnil rolu vikomta de Valmonta. V roku 1997 debutoval ako režisér snímkou Zimný hosť; 

ďalším filmom, ktorý režíroval, je snímka V kráľových záhradách (2014). Venoval sa aj 

rozličným druhom charity. 
           Na úmrtie Alana Rickmana reagovali aj viacerí jeho hereckí kolegovia či autorka kníh 

o Harrym Potterovi J.K. Rowling. 
"Alan Rickman bol nepochybne jeden z najväčších hercov, s akými som mohol pracovať. 
Rovnako tak je jeden z najlojálnejších a najviac pracujúcich ľudí, akých som stretol vo 
filmovom priemysle. Cítim sa mimoriadne šťastný, že som s ním mohol spolupracovať a stráviť 
nejaký čas s týmto nielen mimoriadnym hercom, ale aj človekom. Naše rozhovory mi budú 
chýbať. Odpočívaj v pokoji Alan," napísal predstaviteľ Harryho Pottera - Daniel Radcliffe. 



Zábavná skúška vedomostí o Veľkej noci - pripravil Jarko Jablonský II. 
 

 

SPOJENÉ ŠTVORCOVKY 

 

 

Tajnička – dva dôležité symboly Veľkej noci  

 

1.  Smerovalo (kniž.). 
2.  Ozdoba jeleňa. 

3.  Patriace Erovi. 

4. Mesto Leuven, po česky.  

5. Tajnička. 

6.  Austrálsky vačkovec. 
7.  Pás pokoseného obilia (kraj.). 

8.  Týkajúci sa ílu. 

9.  Naša zrúcanina hradu. 

 

pomôcka: Lovaň, Žakýl 
 

 

 

 

 

ROHÁČIK 
 

Tajnička – symbolizuje príchod jari   

 

1. Predložka.  

2. Ruský súhlas.   

3. Bitka.  
4. Grécke písmeno. 

5. Pracovník pri balení.  

6. Dokončili pitie. 

7. Tajnička. 

 
 

 

ROHÁČIK 

 

 

 
Tajnička –  maľované veľkonočné vajíčka známe 

predovšetkým v Rusku a na Ukrajine 

  

1. Tajnička.  

2. Patriaci Ivanovi.  

3. Náš krížovkár i hádankár (Peter).  
4. Francúzske sídlo. 

5. Časť dňa.  

6. Kilovolt (zn.). 

7. Ypsilon. 

 
 

pomôcka: Anet 
 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1          

2          

3          

4          

5     A     

6          

7          

 8          

9          

 1 2 3 4 5 6 7 

1       Z 

2        

3        

4        

5        

6        

7 Z       

 1 2 3 4 5 6 7 

1 P       

2        

3        

4        

5        

6        

7        



 

ROHÁČIK 

 

Tajnička – symbol nesmrteľnosti 

 

1. Tajnička.  
2. Juhoamerický Indián.  

3. Meno kapitána Cooka.  

4. Trieska.  

5. Doba.  

6. EČV Kežmarku. 
7. Značka kyslíka. 

 

pomôcka: Aravak 
 

 

 

DOPLŇOVAČKA 

 

Tajnička – symbol záujmu mužov o ženy, má pôvod v starých 

pohanských zvykoch 

 
 1. Vývinové štádium hmyzu.  

 2. Elementy chôdze.  

 3. Kniha moslimov.   

 4. Jedovatý had.  

 5. Nádhera.   

 6. Kačica.  
 
 

 

 

HREBEŇOVKA 
 

Tajnička -  symbolizuje 

obeť 

 

1. Stará drevená loď.  

2. Akváriová rybka.    
3. Dotieravý hmyz.    

4. Záduch.  

5. Morská vydra.  

6. Obyvateľka Česka.  

7. Vrchy.  
8. Knižka. 
 

 

 

DOPLŇOVAČKA  

 
Tajnička – anglický názov pre Veľkú noc 

 

1. Spevohra.   

2. Náš región.   

3. Časť kapitoly.   

4. Zaostrený.  
5. Obeť.  

6. Šok. 

 1 2 3 4 5 6 7 

1 V       

2        

3        

4        

5        

6        

7        
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2 K     

3 K     
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5 K         
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1 O     
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3 O     

4 O     
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