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                            Smiešna báseň 

Smiešna báseň žije letom,                   V lete je aj veľa búrok, 

leto  zasa tuhým svetom.                     na seň zas mnoho listov, 

Keď je leto, slnko svieti,                      na jar zase všetko kvitne, 

keď je zima mráz nás drtí.                  vtáci na stromoch žijú v rytme. 

                                                                             D. Husárová, V. Šlapková 3. B 



Technické okienko 

                         Telefón veľký ako kreditná karta, 

ak sa na tento projekt podarí získať peniaze, tak už zanedlho 

budeme môcť nosiť mobily v peňaženkách. MicroPhone – projekt telefónu, ktorého 

rozmery sú podobné s kreditnými kartami. Nemôžeme očakávať od takéhoto zariadenia síce 

technické zázraky, ale má všetko potrebné, aby sme mohli telefonovať. Batéria v režime 

stand-by vydrží 3 týždne  ( rozmery: 85 x 55 mm, hrúbka 5, 5 mm , nechýba miniUSB port )  

         DORA helmu  zaprojektoval Balázs Filczer. Je vhodná pre 

nadšených cyklistovhlavne teraz, keď konečne zasvietilo horúce 

slniečko aj na Slovensku a vylákalo ich na cyklistické cestičky . Helma 

má svetlá vzadu i vpredu, ale novinkou sú smerovky na bokoch. 

Pokyny sa dostávajú do helmy prostredníctvom Bluetootha, ktorý je 

umiestnený v riadidlách. A tak sa stal cyklista dobre viditeľný= 

bezpečný. 

 

Viete že ?  ... na svete žije asi 3800 druhov žiab ? 

... samičky ropúch produkujú až 20 000 vajíčok ? 

... najväčšia žaba na svete je skokan goliáš – meria 30 cm 
a váži 3,3 kg 

... samce juhoamerických žiab nosatiek naberú svoje 
žubrienky do úst, tie sa ďalej vyvíjajú v ich zvukových 
mechúrikoch a potom už ako malé žabky opúšťajú ústa  
svojho rodiča 

... austrálska žaba Rheobatrachus prehltne svoje oplodnené vajíčka a tie sa ďalej vyvíjajú v jej 
žalúdku ! Mladé žabky potom vyliezajú ústami von. 

... juhoamerická žaba pipa nemá hlasivky ani jazyk ?    

... jedy kože jednej juhoamerickej stromovej žaby by dokázali usmrtiť viac ako     20 000 
laboratórnych myší naraz ? 

 

Na tvorbe časopisu sa podieľali: 

       H. Bučková, L. Chvasteková, L. Indrová, R. Janíková, J. Jablonský ml., Z. Kašiarová, P. 
Krištofíková, M. Kubalíková, D. Kuleszová, Ľ. Mičáková, Z. Múčková, D. Pekárková, I. 
Petrovová, M. Sekerová, A. Slivková, Ľ. Ševčík, O. Šlepecký 



 

             Dňa 17. apríla 2013 do našej školy zavítala skupina Bearish Dream s kultúrno-
vzdelávacím programom Zneužívanie moci - profil agresora. Zaujal nás názov skupiny, tak 
sme sa rozhodli zistiť, čo znamená ?   
 
            Tak ako medvede prespia zimný nečas a prebúdzajú sa do krásnej jari, tak aj 
 „earish Dream - Medvedí Sen" propaguje piesne o krajšej budúcnosti.  Nemôžeme 
prespať obdobie mrazivých vzťahov a tváriť sa, že sa jednoducho nič nedeje. 
 
             Bearish Dream  je  zoskupením hudobníkov, ktorého členovia sú rôzneho 
hudobného cítenia a striedajú sa podľa zamerania jednotlivých vystúpení. Sú zároveň 
hudobníkmi viacerých kapiel, ktorých môžete nájsť najmä na jazzových 
a folkových pódiách.   
Bearish Dream  tvoria v súčasnosti niekoľkí skúsení hudobníci: 
 
♪ Milan Tarina  (líder skupiny, strunové nástroje a fúkačky) 
♪ Stano Kertész (bicie nástroje) 
♪ Vojtech Kertész (basová gitara)  
♪ Laci Fábry z Ivanky pri Nitre. Hrá na dychové nástroje a stará sa 
o  techniku. Dozvedeli sme sa, že sa stal 3–násobným majstrom  SR 
v rýchlostnej cyklistike. 
       
            Vystúpenie skupiny Bearish Dream nás poučilo o závisti, pýche, agresii a zákernosti, 
o zle, ktoré na nás striehne z každej strany. Hudobná časť vystúpenia nadväzovala na hrané 
scénky, do ktorých člen skupiny Milan Tarina pozval aj našich žiakov. Na vlastnej koži si 
vyskúšali zahrať rolu pozitívnej alebo negatívnej postavy. Zážitkovým učením si prešli 
možné druhy zneužívania moci.  
           Tri dievčatá si zaspievali zhudobnenú baladickú báseň od našej významnej poetky 
Márie Rázusovej Martákovej: Ranená breza, ktorá nesie veľmi silný odkaz odporu človeka 
proti akejkoľvek forme násilia.  
 
           Z vystúpenia sme si odniesli nielen dobrú náladu,  ale aj  ponaučenia ako prekonať 
neriešiteľné situácie a problémy dnešných mladých ľudí.   

 



Kysucké atrakcie 
 

Čadca – guľovité útvary v opustenom kameňolome v Milošovej (Megoňky), 
Bukovský a Vojtovský minerálny prameň, chránené lipy pri kostole, Kysucká galéria, 
múzeum a knižnica 
Čierne – terénne valy ako stopa po obrannom systéme, Trojmedzie  
Dlhá nad Kysucou – drevenice a drevená zvonica v osade Gajdošovci (národné 
kultúrne pamiatky), rozhľadňa na vrchu Kamenité 
Dolný Vadičov – pekná obnovená zvonica so šindľovou strechou v záhrade 
súkromného domu, rezervácia Ľadonhora a Steny 
Horný Vadičov – Vadičovský „orloj“ – drevené hodiny na kostole, chránené lipy pri 
cintoríne, drevenice, chata Hájnice s areálom 
Klokočov – skalné guľovité útvary, Sudopark, 
ľudová pamiatková zóna „Do Kršle“ 
Krásno nad Kysucou – múzeum s modelom 
dospelého mamuta, cyklotrasa (nemecké vojenské 
bunkre, Most lásky a priateľstva), najväčší kostol 
na Kysuciach, železobetónový most so sochou Jána 
Nepomuckého, kamenný most 
Korňa – ropný prameň, drevený veterný mlyn, 
krytá futbalová hala s bowlingom  
Kysucké Nové Mesto – na námestí čiastočne 
zachované arkády, budova renesančného pivovaru, dva kostoly, hotel Mýto, budova 
knižnice, kúria – dnes hotel oproti hornému kostolu  (všetko národné kultúrne 
pamiatky), hvezdáreň, rodný dom básnika Dlhomíra Poľského, zvyšky židovského 
cintorína, v časti Oškerda minizoo, v časti Budatínska Lehota zvonica, lyžiarsky svah 

Ostré, lipa na Kamencoch, podujatie Kysucký jarmok 
Lodno – veľmi pekná zvonica, národná kultúrna pamiatka, 
podujatie Rozprávačské Lodno 
Lutiše – drevenice, zaujímavá drevená zvonica 
pod vrchom Zlieň, malá zvonička v osade 
Ježíkovci 
Makov – osada u Papajov - najväčší strom na 
Kysuciach – brest -  výška stromu 30 metrov, 
vek 500 rokov, duby na Trojačke – najsevernejší 

výskyt dubov na Slovensku, v osade Gregušovci drevená zvonica, 
kamenná pivnica na zemiaky (národná kultúrna pamiatka) 
Nová Bystrica – viď Vychylovka, v osade Brýzgalky 
zachované zaujímavé ľudové stavby, vodná nádrž, v bývalej 
obci Riečnica kostol, skalné prahy riečky Vychylovky 
Ochodnica – sírny prameň na hornom konci (vajcovka), 
folklórny festival v prírodnom amfiteátri 

Oščadnica - kaštieľ s parkom, 
kalvária, v časti Gavlovia zrubové 
drevené domy (národné kultúrne pamiatky), lyžiarske 
strediská Dedovka a Laliky, bobová dráha, rezervácia 
Veľká Rača, podujatie  - súťaž heligonkárov  
Povina – osada Tatarovce - typické kysucké drevenice, 
zvonica 
Radoľa – renesančný kaštieľ (model mláďaťa mamuta), 

vrch Koscelisko s odkrytými základmi kostola, zvonica, náučný chodník 



Radôstka – zaujímavý kamenno-drevený kostol, pekná zvonica v záhrade 
súkromného domu 
Raková – pamätná izba Jána Palárika, podujatie Palárikova 
Raková a Rocková Raková, farma s jazdeckou školou a 
hipoterapiou 
Rudinka – Kysucká brána (Rochovica a Brodnianka) 
Skalité – kalvária pri kostole, železničná stanica (národná 

kultúrna 
pamiatka), 

goralské slávnosti 
Snežnica – zvonica, kaplnka nad 
obcou, nálezisko 

skamenelín 
v kameňolome 
Stará Bystrica – 
slovenský orloj, 
pekne upravené 
námestie, minizoo, 
nad obcou nová 

rozhľadňa Bukovec 
Staškov – obnovený rodný dom Jozefa Kronera, kalvária v osade 
Jelitov, futbalový turnaj o pohár Jozefa Kronera 

Svrčinovec – škola U Deja (pôsobisko Petra 
Jilemnického), miniatúrna Eiffelova veža pri hlavnej ceste 
Turzovka – pamätná izba Rudolfa Jašíka, socha drotára 

s džarkom, 
podujatie 
Beskydské 
slávnosti 

a Jašíkove Kysuce 
Vychylovka – 
skanzen + 

historická 
úvraťová lesná 
železnička 

Vysoká nad Kysucou – pamätná izba 
kozmonauta Eugena Cernana, pomník na 
Semeteši 
Zákopčie – kalvária v osade Holešovci, 
drevenice 
Zborov nad Bystricou – kostol 
s vitrážami Vincenta Hložníka, pred ním 
drevený model bývalého zborovského 
kostolíka 
Živčáková – významné pútnické miesto 
 
 
Pripravil, odborník nielen na krížovky, hádanky, jazykové hlavolamy..., J.J.ml. 

  



Milí priatelia, 
   

             jedno jablko denne má regeneračné 
a detoxikačné účinky na náš organizmus, 
pôsobí ako „domáci lekár“. Skúsme ho teda 
zaradiť do nášho jedálnička každý deň 
a pozitívne účinky sa určite čoskoro dostavia. 
 

Zázrak menom jablko. 

       Sladké, voňavé, šťavnaté ... Jablko je jedno 
z najzdravších druhov ovocia. Aj napriek tomu 
jeho konzumácia klesá a mnohí uprednostňujú 
exotické ovocie. Vieme o ňom naozaj všetko? 
Každý šťavnatý kúsok jablka zásobuje telo 
energiou, spoľahlivo uhasí smäd vďaka obsahu 
ovocných kyselín a dobre zasýti. Veľmi veľa 
výživných látok sa nachádza už v šupke, preto 

by sa pri konzumácii jablko nemalo šúpať.  

Aké látky obsahuje jablko? 

1. vodu (až 84%)  
2. vlákninu, vďaka ktorej má blahodarný účinok na náš metabolizmus  
3. veľa pektínu, ktorý na seba viaže škodliviny z tela a odvádzajú ich von  
4. nenasýtené tuky  
5. vitamín C  
6. minerály: draslík, vápnik, horčík  
7. rad antioxidantov, ktoré znižujú riziko ochorenia na rakovinu 
8. vysoký obsah fruktózy 

 

Liečivé účinky jabĺk prejavujúce sa po ich konzumácii 

• znižujú krvný tlak a hladinu cholesterolu                     

• posilňujú imunitný systém, srdce a krvný obeh  

• stabilizujú hladinu cukru v krvi  

• podporujú trávenie  

• blokujú tvorbu žlčníkových a obličkových kameňov  

• povzbudivo pôsobia na nervovú sústavu  

• chránia mozog pred Parkinsonovou a Alzheimerovou chorobou  

• vďaka vysokému obsahu železa pomáhajú pri málokrvnosti  

• pôsobia močopudne a brzdia tvorbu kyseliny močovej  

• čistia črevá a zamedzujú množeniu škodlivých mikroorganizmov v nich  

• posilňujú ďasná  

 

 Vyskúšajte skrášľujúcu pleťovú masku z jablka a medu 

          Jablko nadrobno nastrúhajte, pridajte lyžičku medu a natrite na tvár. Vďaka 
vitamínom a minerálom sa vaša pleť vyživí a vypne.               Vaša Rasca Bazalková 



Týždeň ochrany životného prostredia – 

projekt 1. ročníka 

             V dňoch 15. – 19. 4. 2013 sa žiaci 1. ročníka 
zapojili do školského projektu pod názvom Týždeň 

ochrany životného prostredia. Každý deň 
plnili žiaci rôzne úlohy, ktorých cieľom bolo 
uvedomiť si dôležitosť prírody pre ľudí, živočíchov 
a rastliny. Pondelok bol zameraný na ochranu 
vody. Žiaci spoznali, kde všade sa voda nachádza, 
komu a načo slúži a ako sa dá vodou šetriť. 
Uskutočnila sa vychádzka k čističke odpadových vôd a po ceste naspäť žiaci vyčistili časť 
nábrežia rieky Kysuce. Utorok bol venovaný ochrane lesov. Po zhliadnutí prezentácie k tejto 
téme žiaci pracovali v skupinách. Každá skupina vyhotovila strom, do ktorého vpísali svoje 
poznatky o význame lesov. V pracovných listoch spoznávali zvieratká a určovali rozdiely 
medzi čistou a znečistenou prírodou. Nakoniec vyhotovili z kotúčikov od toaletného papiera 
a z častí plastových fliaš kvety a „zasadili“ ich na papierovú lúku. V stredu a vo štvrtok bolo 
cieľom naučiť žiakov správne separovať odpad a pochopiť význam recyklácie niektorých 

materiálov. V tieto dni žiaci dostali nové 
mená: Papierko, Sklíčko, Plastík a Kovík. 
Každý mal oblečené podľa svojho mena aj 
farebné tričko: modré, zelené, žlté 
a červené. Úvodná prezentácia vtiahla 
žiakov do problematiky recyklácie 
odpadu. Potom žiaci pracovali vo 
„farebných skupinách“. Každá skupina 
vyhotovila nádobu na svoj odpad, 
z rôznych obrázkov povyberala tie, ktoré 
sú vhodné do nádoby a nádobu aj obrázky 
umiestnili na spoločný plagát. Nakoniec si 
pozreli krátky film o výrobe skla. 

V piatok sa všetci žiaci zúčastnili besedy s pani Krasňanovou o ochrane prírody a po nej 
pracovali v tvorivých dielňach. Pri zhotovovaní výrobkov pracovali s odpadovým materiálom. 
Zhotovili rieku plnú rýb a žiab z kartónov od vajíčok, lúku kvetov z vrchnáčikov od plastových 
fliaš a prekrásne košíčky z farebných plastových fliaš. Bodku za projektom urobil film 
V pralesoch Karpát, v ktorom sa počas štyroch ročných období odohrával skutočný život 
lesných obyvateľov. Práca na projekte priniesla všetkým veľa skúseností, vedomostí 
a zážitkov, na ktoré určite budeme dlho spomínať.                    Mgr. R. Janíková, Mgr. A. Slivková,   
Mgr. M. Sekerová 

 

Matematická súťaž v 1. ročníku 

         Dňa 29.4.2013 si 51 žiakov 1. ročníka zmeralo 
sily v ročníkovej matematickej súťaži. Svoj postreh, 
schopnosť počítať a logicky uvažovať si preverili v 12 
úohách, z ktorých 4 boli jednoduché, 4 zložitejšie a 4 ešte 
náročnejšie. Úspešnými riešiteľmi sa stalo 20 žiakov:  



z 1.A – 6 žiakov (Katarína Kubaščíková, Klaudia Chúpeková, Lucia Holtanová, Sophia Bačová, Adam 
Kadura, Filip Jankovič),  

z 1.B – 10 žiakov (Dominika Jakubíková, Ján Fecenko, Adriáno Harcek, Aneta Hartelová, Alexandra 
Baričáková, Nela Gašincová, Lucia Ševčíková, Nikolas Lachman, Veronika Čurajová, Tobiáš Káčerík) a  

z 1.C – 4 žiaci (Kristínka Krasňanová, Silvia Šamajová, Jakub Hoos, Michal Novák).  

          Všetci úspešní riešitelia dostali pekné diplomy. Srdečne im blahoželáme a prajeme veľa úspechov 
aj v ďalších rokoch.                                                                            Mgr. Renáta Janíková 

Učenie hrou 

 Hádam najzaujímavejšou činnosťou pre každé dieťa je hra. Sprevádza 

ho od najútlejšieho detstva. Prostredníctvom nej získava prvé vzácne zručnosti 

a skúsenosti. Aj učitelia 2. ročníka sa snažia svojich žiakov vzdelávať pomocou 

hry a praktického prepojenia školy so životom. Počas jarného obdobia vo 

všetkých triedach 2. ročníka prebiehalo projektové vyučovanie s témou Príroda 

a človek, počas ktorého sa žiaci zoznamovali s mnohými prírodnými 

zaujímavosťami a uvedomovali si dôležitosť ochrany prírody, zvierat a rastlín 

pre človeka. V rámci tohto niekoľkomesačného projektu druháci plnili rôzne 

tvorivé úlohy a zúčastnili sa na zaujímavých podujatiach napr. -  spoločná 

exkurzia na Farme Unicon Raková, mesačné pozorovanie jarnej premeny 

stromov, týždenné pozorovanie počasia a pravidelné zaznamenávanie jeho 

zmien, či spoločné čítanie knihy Pár kvapiek príbehov zameranej na pitie a 

ochranu zdravej pitnej vody, alebo účasť na mimoriadne zaujímavej besede 

s pani RNDr. Katarínou Krasňanovou a múdrym Adamkom venovanej zdravému 

životnému štýlu, počas ktorej sa žiaci zamysleli nad hodnotou svojho zdravia 

a dôležitosťou jeho ochrany.  

Týždeň zdravej výživy 

         V dňoch 13. – 19. mája sa žiaci tretích ročníkov našej školy zúčastnili ročníkového 
projektu „Týždeň zdravej výživy“. Žiaci v priebehu celého týždňa sa snažili zdravo stravovať. 
Na desiatu si nosili väčšinou ovocie, jogurty a rôzne mliečne produkty. Obmedzili 
konzumáciu sladkostí. Žiaci na vyučovacích hodinách sa formou prezentácií dozvedali, prečo  
a ako sa zdravo stravovať. Na slovenskom jazyku vytvárali rôzne príbehy, rozprávky 
a básničky. 

Jabĺčko a Sára 

 Žilo raz  sýtočervené jabĺčko.  Bývalo  na krásnej voňavej jabloni. Raz, keď si jabĺčko na jablonke tíško 

podriemkavalo, zrazu zafúkal vetrík a jabĺčko spadlo na zem. Tam ho našlo dievčatko, ktoré sa volalo 

Sára. „Aké nádherné a voňavé jabĺčko! Zoberiem ho mojej mamičke.“ Mamička sa jabĺčku veľmi 

potešila a povedala: „Dnes dáme tvoj voňavý darček do košíčka k ostatným jabĺčkam a zajtra si ho 

zoberieš do školy na desiatu.“ Sára s ňou súhlasila. Cez veľkú prestávku sa s ním rozdelila so svojou 

kamarátkou Betkou. Keď jabĺčko dojedli,  uznali, že malo takú sladučkú chuť ako med. Sára uznala, že 

chutí oveľa lepšie ako najsladšia čokoláda na svete. A mala pravdu. Odvtedy obe dievčatá jedávajú na 

desiatu iba ovocie.                                                                                  L. Psocíková, M. Rovderová, 3. B 



Zápis prváčikov do mestskej knižnice 

 

 

            Vraví sa, že kniha je dobrý priateľ človeka. Vo 
voľnej chvíli nielen zabaví, ale poučí. A tak sme sa aj 
my,  pani učiteľky prvého ročníka, rozhodli 
takéhoto kamaráta nájsť  svojim žiakom. Aj preto 
sme 27. mája 2013 navštívili mestskú knižnicu. Pani 

knihovníčka 
nás srdečne 

privítala. 
Hravou formou 
sa dostala do 
detského sveta, kde im spoločne  
predstavovala rozprávkových hrdinov. Pri 
slovách princezná, princ, kráľ, víla, 
trpaslíci sa detské očká rozžiarili...  

Prváčikov poučila o zaobchádzaní s knihami, o dobe vypožičania i tom, čo majú 
robiť v prípade straty poukazu. Žiaci  si podľa záujmu vybrali knihy. Väčšinou 
to boli rozprávkové, ale našli sa 
aj záujemcovia o krásy 
 slovenskej  prírody a zaujímavé 
zvieratká.  Po zapísaní do 
knižnice si pozreli peknú 
kreslenú rozprávku. Plný 
dojmov z peknej akcie sme sa 
šťastlivo vrátili do školy, kde sa 
všetci tešili zo svojich prvých 
vypožičaných kníh.  Veríme, že 
tento čitateľský elán ich bude 
držať celý život. 

                                                                Mrg. Janíková, Mgr. Sekerová, Mgr. Slivková 



                         Úspešní šachisti zo ZŠ Clementisova KNM 

Šach má dlhú históriu, je to jedna z najstarších hier. Má prinajmenej 1500 

rokov. Jej rozkvet sa vždy spájal so všeobecným hmotným a duchovným rozvojom. 

Kedysi bol šach hrou kráľov, dnes je prístupný každému a získava si čoraz viac 

prívržencov na celom svete.  

 Neohraničenosť šachu, hĺbka jeho podstaty, spojenie prísnej logiky a 

neobmedzených možností prejaviť iniciatívu a fantáziu povyšujú šach na súčasť 

všeľudskej kultúry. Hra mudrcov, duševná gymnastika - tieto a ďalšie podobné 

prívlastky vyjadrujú vážny, úctivý vzťah mnohých ľudí k tejto pozoruhodnej hre.                                                                                                         

 Šach prebúdza a rozvíja silu myšlienky, vyžaduje správnu formuláciu 

postupnosti krokov pri riešení problémov, aktivizuje tvorivosť, uprednostňuje 

systémové riešenia pred náhodnými, rozvíja logické myslenie a pamäť. Pomáha 

výchove silných osobností, schopných dopracovať sa ku konečnému cieľu a 

minimalizovať percento omylov, vedie k vzájomnej úcte, pracovitosti, presnosti a 

vytrvalosti. V niektorých krajinách sa šach stal povinným školským predmetom. 

V školskom roku 2012/2013 dosiahli žiaci našej školy výborné výsledky 

v šachových   súťažiach: 

 
1. Majstrovstvá Európy v šachu 
mládeže, 16. – 26. 8.2012, Praha 
    Lucia Ševčíková /1.B/ - 53. miesto 
v kategórii dievčat do 8 rokov 
2. Šachová súťaž žiakov –  SPEKTRUM 
CHESS CUP, 22.9.2012, Žilina 
    Najlepšie umiestnenie nášho žiaka:  6. 
miesto – Samuel Mazúr /8.A/                                                                              
3. Šachová súťaž žiakov –  SPEKTRUM 
CHESS, 13.10.2012, Čadca 
     Najlepšie umiestnenia: 17. miesto – 
Samuel Mazúr /8.A/- kat. do 14 rokov, 
     1. miesto - Lucia Ševčíková /1.B/ – 
kat. dievčat do 8 rokov  
4. Šachová súťaž žiakov –  SPEKTRUM 
CHESS, 10.11.2012, Žilina 
    1. miesto - Lucia Ševčíková /1.B/ – 
kat. dievčat do 8 rokov  
5. Kysucká šachová liga  žiakov ZŠ, 
11.11.2012, Čadca 
    2. miesto  – družstvo ZŠ Clementisova KNM  /Samuel Mazúr, Kamil Synák -obaja 8.A, 
                       Pavol Mazúr – 5.A, Lucia Ševčíková – 1.B/                                                                    
6. Šachový turnaj žiakov, 24.11.2012, Považská Bystrica 
    1. miesto - Lucia Ševčíková /1.B/ – kat. dievčat do 8 rokov, 



    3. miesto - Pavol Mazúr  /5.A/ - kat. chlapcov do 11 rokov 
7. Šachový turnaj žiakov, 1.12.2012, Rajec 
    1. miesto - Lucia Ševčíková /1.B/ – kat. dievčat do 8 rokov, 
8. Šachová súťaž žiakov –  SPEKTRUM CHESS, 9.12.2012, Čadca 
     Najlepšie umiestnenia: 5. miesto – Samuel Mazúr /8.A/- kat. do 14 rokov, 
      1. miesto - Lucia Ševčíková /1.B/ – kat. dievčat do 8 rokov 
      2. miesto – Stanislav Slivoň /2.A/ – kat. chlapcov do 8 rokov                                                                    
9. Šachová súťaž žiakov –  SPEKTRUM CHESS, 26.1.2013, Žilina 
      Najlepšie umiestnenia:  12. miesto – Samuel Mazúr /8.A/- kat. do 14 rokov, 
                                1. miesto - Lucia Ševčíková /1.B/ – kat. dievčat do 8 rokov                                                                    
10. Krajské kolo v šachu žiakov ZŠ,   29.1.2013, Žilina 
      Najlepšie umiestnenia: 6. miesto - Lucia Ševčíková /1.B/ – kat. dievčat do 15 rokov,  
                                         12. miesto – Kamil Synák /8.A/- kat. chlapcov do 15 rokov, 
                                         17. miesto – Samuel Mazúr /8.A/- kat. chlapcov do 15 rokov 
 11. Šachová súťaž žiakov –  SPEKTRUM CHESS, 16.3.2013, Čadca 
     Najlepšie umiestnenia: 3. miesto – Samuel Mazúr /8.A/- kat. do 14 rokov, 

                                          
1. miesto - Lucia 
Ševčíková /1.B/ – kat. 
dievčat do 8 rokov 
 12. Kysucká šachová 
liga  žiakov ZŠ, 
23.3.2013, Čadca 
                     1. miesto  
– družstvo ZŠ 
Clementisova KNM  
/Samuel Mazúr,  
                      Kamil 
Synák -obaja 8.A, 
Pavol Mazúr, Maroš 
Synák – obaja 5.A/                                                                   
          

Víťazom sa prvýkrát v histórii Kysuckej šachovej ligy stalo družstvo našej školy.  

 

Zostava víťazného družstva (zľava):  Maroš Synák (5.A), Kamil Synák (8.A),Samuel 
Mazúr (8.A)   a Pavol Mazúr (5.A)  
 
13. Majstrovstvá SR v šachu,   6.- 13.4.2013, Stará Ľubovňa 
        2. miesto - Lucia Ševčíková /1.B/ – kat. dievčat do 8 rokov – postup na MS a ME  
      22. miesto – Samuel Mazúr /8.A/- kat. chlapcov do 14 rokov, 
      27. miesto – Kamil Synák /8.A/- kat. chlapcov do 14 rokov, 
      29. miesto – Timotej Káčerík /8.A/- kat. chlapcov do 14 rokov. 
14. Majstrovstvá SR v šachu družstiev mladších žiakov,   20.4.2013, Ružomberok 
      16. miesto – naše družstvo v zložení: Pavol Mazúr, Maroš Synák /obaja 5.A/, 
                         Jakub Sirovátka /2.A/, Lucia Ševčíková /1.B/ 
15. Šachová súťaž žiakov –  SPEKTRUM CHESS, 4.5.2013, Žilina 
     Najlepšie umiestnenia: 1. miesto – Kamil Synák /8.A/- kat. do 14 rokov, 
     1. miesto - Lucia Ševčíková /1.B/ – kat. dievčat do 8 rokov            Pripravil Mgr. Ľ. Ševčík 
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Mama je mama, stále ju máš. 

Nad Tvojím spánkom vždy drží stráž. 

Mama je vždy mama, daruje Ti reč. 

Mama je vždy mama, keď všetci zmiznú preč. 

Mama je mama, stále ju máš. 

Pár lúčnych kvietkov jej za lásku zviaž. 

Mama je vždy mama, unesie Tvoj kríž. 

Mama je vždy mama, kým v horúčke spíš... 

(Peter Nagy) 

                   Máj, lásky čas, nám aj tento rok pripomenul jeden z krásnych jarných sviatkov, Deň 

matiek. Členovia detského divadelného súboru Simsalabim sa naň usilovne pripravovali 
niekoľko mesiacov. Svoju lásku, vďaku a radosť vložili do tancov, piesní, scénok a nádherných 
básní pre svoju mamu. Dňa 22. mája pozvali všetky mamičky, staré mamičky, krstné mamičky 
a tety na slávnostnú akadémiu pri príležitosti Dňa matiek. Nejednej mamičke a babičke sa pri 
pohľade na vystupujúce deti zaleskla slzička radosti v oku.    

Aká je skutočná rodina? 

(Úvaha) 

          Rodina. Pre niekoho samozrejmosť, ktorú si ani 
neuvedomuje. Pre niekoho túžba na míle vzdialená a len 
v diaľke sa mihá ako fatamorgána. Ozajstná, skutočná rodina? 
Aká je?  Reťaz, kde je každé očko neoddeliteľne spojené s tým 
ďalším. Kávový servis, v ktorom má každá vec miesto, či už 
šálka, kanvička s mliekom, tanierik či cukornička...líšia sa 
tvarom, veľkosťou, ale aj tak tvoria jeden spoločný celok, 

v ktorom každý z nich má svoju úlohu.. Mnohým slovo rodina nič nehovorí a pokladajú ju za 
vec, ktorá tu je, bola a aj navždy bude. Až keď sa stane niečo nečakané, hľadajú vôkol seba, čo 
im vlastne chýba. No nie vždy to ešte dokážu nájsť. Skutočná rodina by mala byť ako tri prúty 
v povesti O Veľkej Morave. Pokiaľ sú spolu, nič ich nerozdelí. Keď ostanú samotné, oddelené, 
vtedy sa stávajú krehkými, zraniteľnými. No a toto všetko si myslím, že je skutočná rodina.                                                                                                 
Lenka Chvasteková, 8. C 



Olympiáda z anglického jazyka – školské kolo 
         Dňa 28.11. 2012 sa na našej škole konalo školské kolo olympiády 

z anglického jazyka. Tohtoročná účasť žiakov bola skutočne bohatá. V kategórii  

1A  (žiaci 5.-7. Ročníka) sa zúčastnili nasledujúci žiaci: Ivana Hmírová, Natália 
Juríčková, Terézia Mičundová, Paulína Nováková, Sára Golisová, Kristína Masnicová, 
Samuel Sekera, Patrik Hyll, Aurel Cvacho, Samuel Franek, Lukáš Janáčik, Vilma 
Mazáňová, Silvia Miksáková, Juraj Psocík, Veronika Špircová, Estera Višňáková. 

V tejto kategórii 1. miesto získala Ivana Hmírová 

                                              2. miesto získal  Patrik Hyll 

                                              3. miesto získal Juraj Psocík 

           V kategórii 1B (žiaci 8. – 9. ročníka) sa zúčastnili nasledujúci žiaci: Ingrid Istenčinová, 
Miroslava Šaranová, Peter Herco, Kamil Synák, Andrej Sýkora, Marek Šutý, Kristína Sidorová, Ľubomír 
Habaň, Petra Beliančinová, Nikola Skokanová, Simona Skokanová, Klaudia Matejková. 

V tejto kategórii 1. miesto získal Andrej Sýkora   

                          2. miesto získal  Peter Herco 

                          3. miesto získala Ingrid Istenčinová 

       Víťaz kategórie 1B sa tešil z diplomu a výletu do Viedne (6.december 

2012), ktorý organizovala naša škola. Ostatní  získali vecné ceny. Súťažiaci, 

ktorí obsadili prvé dve miesta nás budú reprezentovať na obvodnom kole 

v januári 2013, preto im držme palce v ďalšej úspešnej reprezentácii našej 

školy!!! 

English Competition 2013 
 

V máji sa tradične na našej škole uskutočňuje súťaž z anglického jazyka a nebolo tomu 

inak ani v tomto školskom roku. V stredu a vo štvrtok 29. a 30. mája zavládla na hodinách 
angličtiny súťaživá nálada. Oproti minulému roku žiaci tento krát súťažili vo dvojiciach a nám sa 

zdalo, že si celú tu zábavu užili dvojnásobne lepšie. Súboj bol vyrovnaný a všetkých 

zúčastnených by sme radi pochválili za ich vedomosti, rýchlosť a dobrú náladu. Prvé a druhé 

miesta sa vyhodnocovali v nasledujúcich kategóriách: 

 

                                              [Džouk] na záver, dúfame, milí žiaci, že u vás to takto nefunguje ☺☺☺☺ 

 
1. kategória: 5.B, 5.C, 5.D 
1. a 2. miesto s rovnakým počtom bodov obsadili dvojice: 
Janka Kocúrová a Kristínka Purašová 
Dávid Chudoba a Šimon Skalka 
 
2. kategória: 5.A, 6.B, 6.C 
1. miesto – Klára Svrčková a Sára Záteková 
2. miesto – Miško Čupa, Natálka Poloprudská a Kamil Šveda 
 
3. kategória: 6.A, 7.B, 7.C 
1. miesto – Ivka Hmírová a Natálka Juríčková 
2. miesto – Katka  Veveričíková a Laura Neslušanová 
 

Congratulations! 



The diary of trip to London 27/4/2013 – 32/5/2013 

 

Saturday - Day 1  

Po niekoľko týždňovom odpočítavaní dní, hodín a minút 
nastala tá chvíľa, kedy sme sa mohli konečne „nalodiť“ do nášho 
autobusu, aby sme v ňom strávili našich prvých nezabudnuteľných 24 
hours. Napriek pomyslenej stiesnenej atmosfére nedošlo k žiadnej 
ujme na zdraví a cestu sme si priam vychutnali (veľká vďaka všetkým 
mamám, ktoré nás pripravili po nutričnej stránke). V Brne sme 
naložili sprievodcu a našich šoférov – nie, do Brna sme na striedačku 
nešoférovali my, ale iní páni autobusári – a hopsa hejsa do brandejsa. 
A tiež do Nemecka, Belgicka, Francúzska a konečne do Calais.  

Sunday - Day 2 

          Takýto pohľad na Biele útesy Doveru sa zvykne naskytnúť 
výletníkom, ktorí necestujú do Anglicka trajektom v noci. My 
sme si ho vychutnali v plnej paráde okolo šiestej hodiny rannej. 
Po prejdení na miestny čas (- 1 hour) sme sa už nevedeli dočkať 
Londýna. Mali sme toho toľko naplánovaného ☺.  

            Ako prvú sme si dopriali snáď najdôležitejšiu turistickú 
atrakciu – Houses of Parliament, Big Ben a Westminster Abbey. 

           Naše kroky smerovali cez Parliament Square na jednu 
z najslávnejších adries sveta – 10 Downing Street – adresu 
britského premiéra. V St. James Park sme doplnili energiu a po 

krátkej prestávke sme sa 
vybrali pozrieť kráľovnú. Pred Buckingham Palace to žilo, celý svet očakával výmenu 
stráží. Na programe nám ďalej svietili Picadilly Circus – svet reklám a suvenírov, 
prechod cez China Town na Trafalgar Square a konečne trošku umenia – National 
Gallery. Neskôr sme sa vybrali na Covent Garden – slávnu tržnicu podfarbenú odtieňmi 
pouličných umelcov a handmade výrobkov. To už mali naše nohy dosť, ale napriek 
tomu sme sa plní očakávaní presúvali k highlightu dňa – London Eye! Áno, tam hore 
sme, to sme my!                                    

Príjemne unavení a plní zážitkov z prvého dňa sme sa poskladali naspäť do busu a v očakávaní sa 
nechali zviezť do našich nových rodín na nastávajúci týždeň.  

Monday - Day 3 

            Ráno o 8.00 na meeting pointe to ševelilo klebetami 
o domoch, rodinách, sandwichovom chlebe, plazmách, autách 
a záhradách. Najlepšie by bolo, keby rozhovory prebehli 
v angličtine, ale skutočný warm-up prebehol až v Trinity 
Church School, kde boli naši rozdelení do skupiniek podľa 
jazykovej úrovne. V prvý deň sa počas troch hodín žiaci 
zoznámili s učiteľmi, zahrali sa, zaspievali a čas ubehol ako 
voda. Múzeá čakajú, šup do dopravného prostriedku. Po Nature 
Museum nasledovalo trochu vedy a techniky a tej sme si užili 
hneď vo vedľajšej budove-Science Museum.                                                                                  

           Po interiéroch nasledovala zdravotná prechádzka cez 
Hyde Park s novopoloženým dokonalým slovenským anglickým trávnikom a nakupovanie na Oxford Street. Tí, 
ktorí nemali chuť naháňať sa po obchodoch mohli počkať pri Marble Arch a kŕmiť holuby. Po ďalšom 
namáhavom dni smer – voľná zábava v rodinách.  



Tuesday - Day 4 

 Po raňajších troch hodinách v Trinity Church School plných konverzácie a obohacovania slovnej zásoby 
sme sa mohli vybrať do nami nesmierne očakávaného Brightonu – vychýreného 
letoviska, ktorému punc bohémskych víkendov strávených na zdravom 
prímorskom vzduchu zaistil už kráľ Juraj IV. Prešli sme sa popri krásnej 
exotickej stavbe Royal Pavilion, navštívili Sea Life Centre, odpočinuli si na 
pláži – slnko a bríza na tvári.  

             Kto nestihol nakúpiť suveníry a darčeky v Londýne, mohol využiť 
ďalšiu shopping príležitosť, my ostatní sme sa prešli po Brighton Pier – 
typickej anglickej plážovej stavbe určenej na zábavu malým i veľkým.  

Wednesday - Day 5  

Zdá sa nám neuveriteľné, že už tretí deň (v Anglicku, pripomínam) začíname 
rozhovor pri raňajkách príjemnou vetou: „What a lovely day we have today.“ Zatiaľ sme 
nepotrebovali žiadne umbrellas ani raincoats a napriek tomu, že sa nám to niektorým 
nezdá, it makes my day. Po posledných troch hodinách strávených na Trinity Church 
School, kde v tento deň prebiehalo uvoľnené „vyučovanie“ aj behaním v záhrade alebo 
spievaním pesničiek, sme sa s našimi lektormi rozlúčili a na pamiatku pofotili. Do 
Windsoru nebola dlhá cesta, strávili sme ju aj vyberaním zbraní, bômb, nožov, sprejov a iných nebezpečných 
predmetov z našich batohov, aby nás kontrola pustila do Windsor Castle – mali sme totiž podozrenie, že 
kráľovná sa bude zdržiavať vo svojom letnom sídle. (Nielen kvôli letnému počasiu, ale aj kvôli ohlásenej 
návšteve princa zo Spojených arabských emirátov.)  

Po prehliadke Windsor Castle a kaplniek a dôkladnej (márnej) snahe rozosmiať kráľovskú stráž sme sa 
vybrali po stopách prestížnej Eton College – chlapčenskej internátnej školy, kde študovali aj 
princovia William a Harry a kde ročné školné predstavuje približne 33 300 eur. O tom, že 
máme dočinenie s elitou nesvedčilo len uniformované oblečenie študentov – frak, ale aj kopy 
kníh, ktoré si niesli v rukách z neďalekej knižnice.  

Po vzore šíriacich sa rumours, že miestni trávia takýto krásny čas na zelenom 
trávniku okolitých parkov sme sa aj my vybrali trochu si oddýchnuť. Kto mal energie za 
dvadsiatich, odbehol si poprezerať miestne shopy:)                                                                

    „Domov“ – áno, niektorým sa začalo bývať ako doma – sme sa vrátili opálení, 
vyfotografovaní, nachodení a čuduj sa svete aj s lepšou angličtinou a väčšou odvahou pustiť 
si pred domácimi jazyk na špacír bez ohľadu na gramatiku, časy a správny slovosled. 

Thursday - Day 6 

Dnes ráno nastala taká chvíľa, pri ktorej  niektorým zarytým Novoangličanom vírili v hlave anarchistické 
myšlienky – ako tu ostať a užívať si ešte aspoň týždeň, aby si nikto nevšimol, že chýbam v autobuse. Nakoniec však 
prevážila spomienka na mamu a domácu stravu a každý sa bez reptania pobalil a v dobrom rozlúčil s domácimi. Plán 
posledného dňa sightseeingu praskal vo švíkoch a preto sme vyrazili o hodinu skôr. V rannom svetle sme si prezreli 
panorámu Londýna z krásnej a vysokej St. Paul´s Cathedral, pristavili sa pri hrobke týpka, čo „dal dole“ Napoleona, 
navštívili krásne Museum of London, kde sme dýchali atmosféru Londýna od dávnych čias cez modernú prítomnosť až 
po sci-fi budúcnosť. Po Millenium Bridge sme sa prešli asi s ďalšími dvomi miliónmi Londýnčanov k Tate Modern 
a tam sme mali jedinečnú príležitosť pochopiť, čo je to moderné umenie. Pri Shakespearovom Globe sme pokecali 
o Rómeovi a Júlii a cez Tower Bridge sme sa prefotografovali k Tower of London. Aj keď sa nikomu nepodarilo zrátať 
správny počet havranov, naplno sme si užili neuveriteľne krásne a žiariace korunovačné klenoty. Večer po takomto 
namáhavom dni všetci odpadli do sedačiek autobusu a s dobrým pocitom niekde tam za hrudným košom obohatení 
o skúsenosť zo sveta sme začali pozerať nadabované americké filmy, aby sme si ozrejmili tú ľubozvučnú slovenčinu. 

Ešte sme sa poďakovali nášmu Big Benovi za výborné sprievodcovské 
schopnosti a sľúbili si, že sa do Anglicka každý ešte aspoň raz vrátime 
kuknúť miestne počasie. Pred odchodom nám tvrdili, že zvykne pršať, 
no nám sa ten povestný anglický rain nepodarilo vymáknuť.  



Múdri ľudia milujú múdre knihy 

Jarmila Mandžuková – Myslenie  
uzdravuje 

Kniha vychádza 
z jednoduchého 
predpokladu, že sila 
myšlienky dokáže 
hlbokým a často 
záhadným spôsobom 
ovplyvniť všetky oblasti 
nášho života a zdravia. 

Zoznámite sa s mnohýmiodporúčaniami, 
návodmi a ďalšími radami, ktoré vás 
privedú k šťastnejšiemu životu, zaktivizujú 
vaše ličivé sily a naštartujú proces 
sebauzdravenia. 

Jenifer Joyceová – Šik varenie pre 
šik dievčatá 

Rýchlo, chutne 
a zdravo – to je 
motto šik 
dievčaťa.Praktická 
kuchárska kniha 
vám poradí, čo 
robiť, keď 
v dnešnom 
uponáhľanom 
svete musíte 
rýchlo pripraviť 

pohostenie pre rodinu, či svojich 
najbližších. Jedlá pripravené podľa týchto 
receptov sú nielen chutné, ale zároveň sýte 
a obsahujú málo tuku. 

Albert Espinosa – Žltý svet 

Albert Espinosa desať 
rokov bojoval so 
zákernou chorobou. 
Počas toho obdobia sa 
všeličo naučil – 
z vlastných skúseností, 
ale aj od iných. A z toho 
všetkého, zo stretnutia  
s krásnymi ľuďmi, jeho 
slniečkami, vznikol Žltý 

svet. Odrážajú sa v ňom hĺbky a rozmery 
človeka, ktorý sa už prestal báť smrti. Je 
presvedčený, že sila slniečok, sila, ktorú 
má každý v sebe, je nesmierna. 

St John Greene – Mamin zoznam 

Kate žila pokojným 
rodinným životom do 
chvíle, kým jej 
nediagnostikovali 
nevyliečiteľnú 
rakovinu prsníka. 
Tesne pred smrťou 
spísala zoznam úloh 
a rád, aby svojmu 
milovanému 

manželovi pomohla vychovať synov. 
Nazvala ho Mamin zoznam. Jednoduché 
pokyny, ako „hľadajte štvorlístky“ alebo 
„nauč ich vyjadriť, čo cítia“hlboko 
ovplyvnili celú rodinu a v čase najväščieho 
smútkupomohli prekonať ich bolesť zo 
straty. 

Isabelle Fougéreová – Povedz mi 
prečo 

Prečo sa vtáky sťahujú? 
Prečo ľudia vynašli písmo? 
Prečo zívame? Odpovede 
na viac ako 180  otázok 
z rôznych oblastí, ktoré 
kladú všetky deti a ktoré 
rodičov neraz zaskočia. 

Kniha obsahuje hru so samolepkami. 

Gaelle Lahoreauová – Moja planéta 

Objavte neuveriteľný 
a vzrušujúci svet! 
V knihe nájdete 
množstvo poučných 
a zároveň zábavných 
skladačiek, krásne 
ilustrácie a zaujímavé 
fakty o svete, kde sa 

hráte, máte blízkych a žijete. 



Zasmejte sa s nami... 
 
Rozrušená žena volá na 
pohotovosť: 
- Rýchlo príďte, pán 
doktor! Môj manžel má 
60 stupňové teploty! 
- Už je neskoro, to už 
nepatrí do oblasti 
medicíny. Zavolajte 
hasičov! 
 
Očný lekár vyjde 
z ambulancie a vraví: 
- Vidíte ma všetci? 
Pacienti odpovedajú: 
- Áno. 
- Tak, choďte domov, 
vy simulanti! 
 
Status chlapca na 
Facebooku: 
„Máme matiku 
a nudím sa.“ 
Komentár od 
učiteľa: „Poď 
k tabuli, Jožo!“ 
 
Nemám nič proti 
cestám odvahy, ale ísť 
mimo dosah wifi, to je 
už trochu moc... 
 
- Viete, čo hľadá 
jednoruký v meste?    
- Secondhand. 
 
- Viete, čo je to 90 – 50 
– 90?  
- Jazda v meste okolo 
policajtov. 
 
Manželka sa pýta 
manžela: 
- Videl si už pokrčenú 
stoeurovku? 
- Videl. 
- A pokrčenú 
päťstoeurovku? 
 
 

- Videl. 
-  A dvadsaťtisíc eur? 
- Dvadsaťtisíc som 
nevidel 
- Tak sa choď pozrieť do 
garáže na naše nové 
auto! 
 

 
V správach hovorili, že 
by každý, kto vyrazí na 
cesty v tomto počasí, 
mal mať so sebou 
reťaze, lopatu, deku, 
rozmrazovač, ťažné 
lano, baterku, hever 
a náhradné koleso. No, 
vyzeral som ráno v tej 
električke ako cvok! 
 
Príde muž do baru 
a pýta si deci vodky. 
Čašníčka mu ju 
donesie, no mužovi sa 
niečo nezdá: 
- Zdá sa mi, že ste mi 
dali trochu málo! 
- Veď rýchlejšie 
vypijete. 
Tak muž vypije vodku 
a zaplatí. Čašníčka 
nato: 
- Prepáčte, ale zaplatili 
ste málo! 
- Veď rýchlejšie 
spočítate. 
 
Zaujímali by ma, či váš 
kuchár ochutnáva 
jedlo, ktoré podávate 
vo vašej reštaurácii? 
- Človeče! 

 Kuchár má variť a nie 
sa vyvaľovať po 
nemocniciach!!! 
 
V reštaurácii vraví 
čašník hosťovi: 
- našou špecialitou sú 
slimáky. 
- Viem, minule ma 
jeden obsluhoval! 
 
Hádajú sa dvaja 
záhradkári, ktorý z nich 
má lepší kaleráb. Po 
niekoľkých minútach to 
už jeden nevydrží, na 
chvíľu odbehne preč, 
a keď sa vráti, v ruke 
má vytrhnutý kaleráb. 
A ten druhý mu hovorí: 
- Ha! To má byť 
kaleráb, však to je 
nejaká vyschnutá 
pabyľka, že sa nehanbíš 
ju tu ukazovať? 
- Hej, tú vyschnutú 
pabyľku som vytrhol 
z tvojej záhrady! 
 
Jeden pán si skúša 
v obchode nohavice. 
Predavačka mu hovorí: 
- Sadnú vám ako 
uliate. 
- No, ja neviem, trochu 
ma tlačia pod 
pazuchami! 
 
- Pán vedúci, môžete mi 
dať zajtra voľno? 
Manželka chce, aby 
som jej pomohol 
s jarným upratovaním. 
- Z takého dôvodu vám 
predsa nebudem dávať 
voľno! 
- Ďakujem, vedel som, 
že sa na vás môžem 
spoľahnúť. 



DETSKÝ KÚTIK 
 
 
1. V osemsmerovke si vyriešte meno žaby, ktorá sa skrýva pod latinským názvom Rana. 

 
 

ALKA, ANAKONDA, BAŽANT, DAMAN, 
JARABICA, JEŽURA, KAPYBARA, 
KARAKAL, KRYSA, LEV, MAKAK, 
MLYNÁRKA, MOSKYT, POTKAN, 
TAMARÍN, TANA, UŽOVKA, VYZA 
 
 
 

 
 
 
 
2. Doplňovačka (v tajničke je ukrytý druh našej žaby, 
 ktorý má najväčšie žubrienky – až 17 cm dlhé): 
  

 
1. Malý hrach. 2. Príkaz. 3. Juhoamerický Indián. 4. Malý 
bobor.  5. Vyhynutý hlavonožec. 6. Vinohrad. 7. Kresťanský 
chrám. 8. Vojsko. 
 
 
pomôcky: amonit, Aravak 
 
 
 

 
 
 
3. Doplň správne spoločné písmená a objav tri druhy našich žiab  
  

MÁN  DIČ ŠKA  POK TRČ  LAN 
         
DÁK  HÁČ DEL  STA RTA  TÁR 

  
 

CHÁR  PEC OŠA  EBO ČKA  PCE 
         
VIK   LÍK  UDA  OTA VYĽ  BAR 

 
 

VED  JAD ÁRE  EHY DUR  HAS HAN  KAO 
            
DOB  MET OPY  ETI VOD  MEN BÁT  POR 

K S T A R U Ž E J K A 
A A L  A Ž O V A T D K 
R K P O N B R Y N A R 
A K V Y A A K O Z M Á 
K K V Ž B S K A A A N 
A E A I  O A Y T K N Y 
L  N C M N N R R O A L  
T A M A R Í  N A K P M 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       








