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Milí naši čitatelia ! 

Sme veľmi radi, že ste si otvorili náš školský ča-

sopis O 10 minút osem v novej úprave. 

V časopise si môžete opäť prečítať rôzne rubriky, 

vtipy, príspevky našich žiakov a iné zaujímavosti, 

ktoré vám pripravila redakčná rada. Prajeme vám 

úspešný školský rok a veľa zábavy pri čítaní nášho 

školského časopisu.                                                                                                        

 

            Redakčná rada 
                                                                                                                             
 
 



 
Žiaci z 5.C triedy sa veľmi pekne pohrali so slovami a vytvorili pekné básnič-

ky plné nezmyslov, ktoré v literatúre nazývame nonsens. 
 

Beţí mačka za ňou kačka.                                                                                               

To je veľká naháňačka.                                                                                                         

 

Išiel pes cez ţiadny les.                                                     

Mal vám teda riadny stres. 

 

A tá kačka a ten  

pes a k tomu všetkému 

ten stres, to vám bol,  

ale riadny des. 

 

A ten des povedal, 

ţe pôjde na ples spolu  

s mačkou a moţno aj kačkou jedine, 

ak aj s naháňačkou.  

                                Rebeka Cintulová 

                                   

                                 

Vyrástol raz veľký dom. 

Popri ňom- sliepka s kohútom. 

Sliepka vraví kohútovi, 

pozri, aký krásny dom, 

pre nás ako stvorený. 

Kohút vraví, skoro neviditeľný. 

 

Jedna krava zelená, 

na ples ako stvorená. 

Videl ju však starý krík, 

zaľúbil sa do nej ako nik. 

Veď obidvaja zelený pár ako stvorený. 

 

Malá Lenka bola vonku, 

u mravčekov na záhonku, 

rýľovali, kopali, 

na druhý deň zobudiť sa nemohli. 

Boleli ich ruky, nohy, 

chceli iba spať, 

No musí sa aj pracovať. 

                          Bielková Beáta 

 

 

 

 

Jedného dňa v Paríţi 

Mali pre mňa veľké čiţmy 

Vypľul som sa na ne 

A boli mi malé 

 

Obul som si ich 

A bol som ako mních 

Sadol som si do trávy 

Čiţmy sa mi rozpadli 

 

Utiekli mi do kríčka 

A zahrala pesnička 

Idem domov do čiţiem 

Ľahnúť si a snívať sen 

 

Keď sa rána zobudím 

Raňajky si uvarím 

Potom pôjdem do záhradky 

Oberať si čučoriedky 

              Emma Hurníková          

                            

Aká krava v lese sa 

váľa, skočila za kríček 

zvolala večerníček.  

       Karinka Suchomelová 

 

Kubo nezbedník, 

hľadal ho medvedík. 

Keď nás našli, 

domov išli. 

Doma zjedli hrniec medu. 

Potom pukli od jedu. 

                      Miška Gaţová 

 

Nonsens- slovo neznáme,                                                  

v slovníku ho nemáme. 

Znamená to nezmysel? 

To je pekný výmysel. 

            Martina Žideková 

 

 

 



 

 

V lese vyrástol múdry strom 

a päť kurčiat popri ňom. 

 

Jedno kurčiatko ihličnaté, 

druhé malo oko malé- zlaté. 

Tretí braček stále šteká, 

zo štvrtého len sirup steká. 

 

A ten piaty vyzlečený, 

už tu behá upečený. 

Starosť je to obrovská, 

zrátať toľké detiská. 

 

Neposlúchli ani raz, 

aj keď prišiel ku ním kňaz. 

Preto mamka kravička, 

dokúpila vajíčka. 

          Miška Novosadová    

 

Matika ma nepáli, keď sa mi v nej nedarí. 

Slovenčina veda je, ypsilony trápi, ale 

mne to jedno je, nech ma za to zmlátia. 

Kačka s mačkou rozhovor dajú, keď sa ony ne-

trhajú. 

Moja sučka Ţili spieva, nôti,  kvíli a v tej  

peknej chvíli môj brat Maťko nervy píli. 

                                       Martina Motlochová  

 

Skákal vlak 

za ním mrak  

a za nimi ešte aj vrak 

a rozhodli sa, že pôjdu pre lak. 

                          Silvia Huličiarová 

             

Deviataci z 9.J sa pokúsili na hodine litera-

túry vytvoriť ódu a takto to dopadlo.  

Voľné sedadlo 

Ó, sedadlo voľné, poď ku mne 

čakám ťa uţ tri hodiny stojac na zemi. 

Stojím, stojím, čakám, čakám, 

keď ťa vidím na zem padám. 

 

Konečne uţ sedím v tebe, 

keď tu zrazu  starček dôjde. 

Zalieva ma horúčka, vyskoč Joţko Gombička 

a sedadlo má ma rado, nechce pustiť 

ma tak ľahko. 

Onedlho šofér kričí,  

čo sa deje ? 

Uţ sme prišli.                                                 

Vlčková.S , Vrabcová.L 

 

Chutný vyprážaný rezeň 

Rezník, rezník, rezníček 

chutíš ako na Vianoce perníček. 

Keď ťa vidím, ako si tam leţíš, 

vravím si, veď vyzeráš ako v perinke Jeţiš. 
 
Ako si ťa vychutnávam. 

Ešte chvíľu, ešte sústo a zaspávam. 
 
Bol som tam, bol som preč. 

 

Vravím vám nestojí mi to ani za reč. 

Hladný som bol ako vlk. 

V čreve sa mi od prázdna hýbe kaţdý klk. 

Nevedel som ani čaj uvariť. 

Bolo to zlé, tak ţiť. 

 

O chvíľu som uţ doma. 

A skončí sa tá pohroma . 

Rodičia sú vo dverách nastúpení. 

A rezeň na tanieri vypraţený. 

                        Dvončová.K, Zapletajová.D. 

 

Božské sedadlo 

Ó, sedadlo moje mäkučké, 

v ţiari slnka si tak svetlučké. 

Ruţami potiahnuté sa javí v očiach mojich. 

 

No škoda, ţe nie si moje, ale ich. 
 
Na pohľad si pohodlné. 

Keď si sadne, si však pokrivené, 

ó, sedadlo moje sväté. 

Vďaka, ţe si na tomto svete. 

                        Marcinová.V, Červeňanská.V                     

 

Ó, minerálka 

Ó, minerálka, perlivá, chladivá, chutná, 

čo silu mi dávaš, keď sa  napijem z teba, 

po tých mukách suchého hrdla, nekonečných. 

Keď prelievaš sa mojím telom a napĺňaš 

prázdno v mojej duši, srdce mi pritom silno búši. 

 

Ţivotodarná tekutina, čo silu mi dáva, 

ó, minerálka, ó minerálka. 

 

Vlievaj sa do nás,   

ty naša jediná moja kamarátka.  

Mafina + Dede 



Sviatok Všetkých 

svätých

 

Návštevy cintorínov, zapaľovanie sviečok na hroboch blízkych, ich vy-

zdobovanie kvetmi, spomienky na tých, ktorí už nie sú medzi živými, to 

všetko charakterizuje každoročne prvé novembrové dni.  

Katolícka cirkev 1. novembra slávi prikázaný sviatok Všetkých svä-

tých, na ktorý 2. novembra nadväzuje deň Spomienky na všetkých ver-

ných zosnulých, ľudovo nazývaný Dušičky. 

Veriaci si  počas omší pripomínajú svätých, ktorí viedli pravý kresťan-

ský život, žili a zomreli vo viere v Ježiša Krista. Spomínajú a modlia sa 

aj za tých, ktorí nemajú miesto v kalendári, neboli vyhlásení za svä-

tých, ale žili čestným životom, konali dobro a vedeli sa obetovať pre 

iných.  

Sviatok je pre kresťanov spojený s nádejou, ktorá spočíva vo viere, že 

život sa nekončí smrťou, vo viere vo vzkriesenie tela a večným živo-

tom.  

  



 

 

 

1. Čaká ticho v kúte vpravo, 

chvostíkom tam vrtí hravo. 

Malé ušká, labky biele, 

vţdy vypije mliečko celé. 

/mačiatko/ 

2. Prišiel k nám biely kôň, 

zaľahol nám celý dvor, 

na kaţdom kolíčku 

nechal nám trošíčku 

/sneh/ 

3.Neje a nepije, 

bez farbičiek maľuje. 

/mráz/ 

4. Stromček ich má veľa všade, 

rastú rovno, rastú v rade. 

Na jeseň vţdy opadajú, 

svoju zeleň postrácajú. 

/listy/ 

5. Zelený, čierny, lipový, 

do šálky mama pripraví. 

Horúci je ešte, beda! 

Odolať sa mu však nedá. 

/čaj/ 

6. Svieti, aj keď slnko zhasne, 

na nebíčku ţiari krásne. 

Vôkol neho hviezdičky, 

čo im horia tváričky. 

/mesiac/ 

7. Ţltý plameň jasne ţiari, 

ale beda – oheň páli! 

Keď ju sfúkneš, vidíš dym, 

za svetla však nezaspím. 

/sviečka/ 



 

 

                           

 
 

1.  Keď ťa kamarát o niečo poţiada… 

a, … nevieš mu to odoprieť 

b, … splníš mu to len vtedy, keď je jeho prosba opodstatnená 

 

2.  Dokáţeš… 

a, … sa skamarátiť  rýchlo  

b, … trvá ti to trochu dlhšie  

 

3.  Ak sa stane niekomu niečo nepríjemné a sám si to zavinil… 

a, … ľutuješ to  

b, … povieš si – je  to jeho chyba – nevšímaš si to  

 

4.  Keď sa ti niečo nepodarí … 

a, …ešte dlho ťa to trápi  

b, … hneď  začneš premýšľať, kde si spravil/a chybu  

 

5. Myslíš si, ţe… 

a, … niekedy sa v škole moţno spoľahnúť na šťastie  

b, … dobrú známku dostaneš len vtedy, ak sa dobre pripravíš   

 

6. V rozhovore s kamarátkami… 

a, … povieš, čo si myslíš  

b, …radšej si svoj názor necháš pre seba  

 

4 - 6 odpovedí A 
Často sa necháš ovplyvniť  citmi a príliš nerozmýšľaš, či je správne to, čo robíš. Buď tro-

cha rozváţnejší/ia a nebudeš sa dostávať do situacie, pri ktorých neskôr oľutuješ svoje ko-

nanie!  

 

4 - 6 odpovedí B 
Vieš byť rozhodný/á a city na teba prehnane nepôsobia. Plánuješ veci dopredu a máš 

v sebe dosť vytrvalosti. Niekedy sa však zdá, ţe máš v sebe málo zmyslu pre humor ! 

 

Po 3 odpovede A a B 
Veci vnímaš také, aké sú a dokáţeš sa im prispôsobiť. Hoci  vieš, čo by si chcel/a v ţivote 

dosiahnuť, tvoje  ţelania sa dosť rýchlo menia podľa nálady a situácie. Mal/a by si mať 

pevnú vôľu ! 

  



 

 

Legenda 

1. tradícia (synonymum) 

2. žijeme na kontinente 

3. prirodzená družica Zeme 

4. sviatok strašidiel  

5. inotaj (synonymum) 

6. cukrovinka 

7. každý človek to má na hlave 

8. šijeme ňou 

9. nosíme ho na ruke 

10. nosíme ich na nohách 

11. v tomto meste žijeme 

12. patrí do kmeňa obrúčkavce a triedy mnohoštetínavce 

13. dostávame to pod stromček 

 

 

  



 

 

Vianoce 

 
Vianoce sú kresťanským sviatkom vtelenia a narodenia Ježiša Krista. 

Dátum slávenia 

Dátum 25. december je tradičný a pravdepodobne nepredstavuje skutočný historický dátum 
narodenia Ježiša Krista. 25. december je ako cirkevný sviatok po prvýkrát doložený vo Filokalo-

vom kalendári z roku 354, ktorý čerpal z rímskych prameňov ("Depositio Martyrum") z roku 336. 
Pôvod tohto dátumu je sporný. Často sa poukazuje na možnú súvislosť s rímskym sviatkom sl-

nečného božstva, tzv. Dies Natalis Solis Invicti - Sviatok zrodenia nepremožiteľného slnka - ktorý 
sa tiež slávil 25. decembra a prekrýval sa s tradičným dátumom zimného slnovratu. Aj niektorí 

raní kresťanskí autori spájali narodenie Krista so sviatkom znovuzrodenia slnka  

Najnovšie názory na pôvod dátumu slávenia Vianoc prezentuje historik William Tighe. Tvrdí, že 
cirkev si vybrala na slávenie Vianoc 25. december preto, lebo starí Židia verili, že izraelskí proro-
ci boli počatí v ten istý deň, v ktorý zomreli, a rímski kresťania za Tertuliánových čias vyrátali, že 
Kristus zomrel 25. marca. To je dôvod, prečo Vianoce pripadli na 25. decembra - jednoducho k 
tomuto dátumu pripočítali deväť mesiacov a vyšiel im predpokladaný dátum narodenia Ježiša 

Krista.  

Východné cirkvi pôvodne slávili Narodenie Ježiša Krista v rámci sviatku Bohozjavenia 6. januára.  

V mnohých krajinách sú 24. a 25. december dňami pracovného pokoja. Niekde sa podobne slávi 
aj Druhý sviatok vianočný (v rímskokatolíckom kalendári sviatok sv. Štefana, v gréckokatolíckom 
a pravoslávnom kalendári Zhromaždenie (Zbor) k presvätej Bohorodičke, v anglosaských kraji-

nách tzv. Boxing Day), ktorý pripadá na 26. decembra. 

Západní kresťania 

V rímskokatolíckej cirkvi je druhým najhlavnejším sviatkom Sviatok narodenia Pána alebo Prvý 
sviatok vianočný, ktorý sa podľa gregoriánskeho kalendára slávi 25. decembra. Od reformácie sa 
Vianoce začínajú sláviť už deň vopred, na Štedrý večer (24. decembra). Oslava narodenia Ježiša 
Krista sa takto rozkladá do o niečo dlhšieho času. Kým protestanti sústreďujú svoju oslavu na 

podvečerné bohoslužby počas Štedrého dňa a na ranné bohoslužby na 25. decembra, tak rímski 
katolíci sústreďujú svoju oslavu najmä k času, keď odbije polnoc medzi 24. a 25. decembrom. 

Omša sa takto slávi priamo o polnoci, a preto sa nazýva polnočná omša. 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Kres%C5%A5anstvo
http://sk.wikipedia.org/wiki/Sviatok
http://sk.wikipedia.org/wiki/Vtelenie
http://sk.wikipedia.org/wiki/Je%C5%BEi%C5%A1_Kristus
http://sk.wikipedia.org/wiki/25._december
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Filokalov_kalend%C3%A1r&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Filokalov_kalend%C3%A1r&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/354
http://sk.wikipedia.org/wiki/336
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADmske_n%C3%A1bo%C5%BEenstvo&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Zimn%C3%BD_slnovrat
http://sk.wikipedia.org/wiki/Tertuli%C3%A1n
http://sk.wikipedia.org/wiki/Bohozjavenie
http://sk.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A4t%C3%BD_%C5%A0tefan_Prvomu%C4%8Den%C3%ADk
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Boxing_Day&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Latinsk%C3%A1_cirkev
http://sk.wikipedia.org/wiki/Narodenie_Je%C5%BEi%C5%A1a_Krista
http://sk.wikipedia.org/wiki/Gregori%C3%A1nsky_kalend%C3%A1r
http://sk.wikipedia.org/wiki/25._decembra
http://sk.wikipedia.org/wiki/Reform%C3%A1cia
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tedr%C3%BD_ve%C4%8Der
http://sk.wikipedia.org/wiki/24._decembra
http://sk.wikipedia.org/wiki/Om%C5%A1a_(bohoslu%C5%BEba)
http://sk.wikipedia.org/wiki/Polno%C4%8Dn%C3%A1_om%C5%A1a


 

 

Tradície na Slovensku 

Kresťania aj nekresťania na Slovensku i v mnohých iných krajinách slávia Vianoce vzájomným 
obdarovávaním sa. Tento zvyk je v protestantskom prostredí doložený od 16. storočia. V kato-

líckych rodinách sa darčeky naopak rozdávali na sviatok sv. Mikuláša. Medzi ďalšie vianočné 
zvyky a symboly patrí ľudová dramatizácia vianočného príbehu ,stavanie jasličiek ,adventný ve-

niec (1839), vyzdobený vianočný stromček.. 

Etymológia slova 
Slovo Vianoce (podobne ako čes. Vánoce) pravdepodobne vzniklo z nemeckého Weihnachten, a 

to doslovným preloţením druhej polovice slova a prevzatím a prispôsobením prvej polovice. V 

nemčine je toto slovo v podobe wîhe naht prvýkrát doloţené aţ roku 1170. Prvá časť slova (we-

ih-) je odvodená od výrazu weihen (zasväcovať). Iný názor je, ţe slovo Vianoce bolo zavedené 

do praxe v čase protestantizmu ako skomolenina talianského "via nozze" ,čo doslovne znamená 

svadobná cesta , nakoľko k narodeniu Jeţiša Krista došlo na ceste do Betlehema náhle. Rímsko-

katolícka terminológia na Slovensku prevzala, či lepšie povedané si ponechala tento protestanský 

novotvar. Správny názov sviatku by mal byť Narodenie, ako to bolo v cyrilometodskej 

staroslovančine. 
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V novom roku veľa pohody, 
šťastné náhody, 
žiadne nehody, 
významné dohody, 
úsmevné príhody  
a ďalšie života výhody. 
To všetko praje... 
 

Maličký anjelik v okne stál  

a krásne Vianoce všetkým ľuďom prial. 

Aby v novom roku zdravie,  

šťastie lásku mali  

a stále sa na seba pekne usmievali. 
 

Mrazivé ticho, všade biely sneh,  

konečne pokoj, nebo plné hviezd.  

Je tu čas sviatočný, keď stromček sa ligoce,  

prajem Ti zo srdca prekrásne Vianoce. 
 

Tak ako dnes starý rok padá, 
nech do Tvojho srdiečka šťastie sadá, 
zabudni na bolesť a starosti 
a preži ďalší rok v láske a radosti. 

 

Kapor sa nám pripiekol, 

majonéza skysla, 

babka sa nám ožrala, 

do oblátok drisla. 

Dedo zožral štedrák, 

stratil pritom zuby, 

dal si jedno poldeci,  

med mu tečie z huby. 

Darčeky sa rozdali, 

zase žiadna sláva, 

v pyžame od manžela, 

vyzerám jak krava. 

V telke idú rozprávky, 

popoluška, mrázik, 

na zábradlí balkóna, 

zmrzol deťom jazyk. 

 



 

 

 
 

Vianočná guľa 

 
 

Vianočný stromček 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ryba 

 
 

Čiţma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
1. Ktorý cicavec trávi väčšinu svojho života vo vode? 

 

a morské prasa 
b vydra 

c plutvonoh 
 

2. Ktorá je naša najväčšia lososovitá ryba? 
 

a pstruh riečny 
b kapor vianočný 

c hlavátka podunajská  
 

3. Ktorá je najväčšia umelá vodná nádrž na Slovensku? 
 

a  Zemplínska šírava 
b Liptovská Mara 
c Štrbské pleso 

 
4. V ktorej krajine pramení rieka Dunaj? 

 

a Francúzsko 
b Slovensko 
c Nemecko 

 
5. Ktorá slovenská rieka je najvodnatejšia ? 

 

a Hron  
b Dunaj  

c Dunajec 
 

 

6. Kedy vznikol prvý vodovod? 
 

a  v roku 1928 
b už v staroveku 

c okolo roku 1259 
 

7.  Na ktorej slovenskej rieke je najviac vodných nádrží? 
 

a Váh  
b Hron  

c  Bodrog 
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1.Kto napísal rozprávku Snehová kráľovná? 

 

a, Mária Rázusová - Martáková 

b, Hans Christian Andersen 

c, Ľubomír Feldek 

 

 

2.Sú malí, modrí a Gargamel si chce na nich pochutiť. Kto sú to? 

 

a, Gumkáči 

b, Rojkovia 

c, Šmolkovia 

 

 

3.Ako sa volá sestra Phineasa a Ferba? 

a, Candy 

b, Sofie 

c, Veronika  

 

4.Aký pôvod má rozprávka „No, počkaj zajac!“ 

 

a, československý 

b, ruský 

c, poľský 

 

5.Ako sa volá najlepší  kamarát Scooby-Doo? 

a,  Dedo Jozef 

b, Shaggy 

c, Harry Potter 

 

 

6. Ako sa volajú dvaja kutili z rozprávky „A je to!“? 

a, Pat a Mat 

b, Lolek a Bolek  

c, Janka a Danka 
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Preloţ do angličtiny: 

CUKOR          

MALÝ          

PES          

VEĽMI          

PIZZA          

MLIEKO          

BIELA          

POMARANČ          

 

 

 

NÁJDI SLOVÁ 

SÚBOR 

ZÁHRADA 

BUDÍK 

TRNAVA 

JASKYŇA 

FAJČENIE 

BÚDA 

JAHODA 

BAR 

BRATISLAVA 

BRÁNA 

SLIAČ 

ZVIERA 

RÚRA 

LIS 

B R A T I S L A V A 

C Y L I K E B T F L 

Z Z S Ú B O R R A W 

V Á L Y B A A N J A 

I H I C R Ú R A Č Ň 

E R A F Á G D V E Y 

R A Č B N X Q A N K 

A D F E A W H L I S 

O A J A H O D A E A 

B U D Í K O Z A F J 

 

 

 

ZAMYSLITE SA ! 

Viete, koľko bolo hodín pred 24.hod, 

keď vieme, 

ţe je teraz presne 13.00 hod ? 

 
 



 

 

 

 

 

 

Je to ţlte, oranţové, modré, je to hocijakej farby. Má to dieru a dokáţe to nosiť vodu. Čo je to? 

Špongia. 

Má to 15 cm na dĺţku, 5 cm na výšku a kaţdá ţena to rada drţí v ruke. Čo je to? 

Tisíckorunáčka.  

Aká je obľúbená farba Číňanov? 

Ryžová! 

 

Viete, ako zabaviť blondínku na celý ţivot? 

Posaďte ju do kruhovej miestnosti a povedzte jej nech si sadne do rohu ! 

Je to červené a škodí to zubom........Čo je to? 

No predsa: Tehla 

Viete, čo je maximálna rýchlosť a zároveň maximálna drzosť? 

Keď babičku vyhodíte z 9 poschodia, zbehnete dolu a opýtate sa, kde sa tak veľmi ponáhľa. 

-Prečo ma ďateľ zobák? 

-Aby si nerozbil hlavu 

Čo je to maximálna hmla?? 

Keď sedí policajt na semafore a vykrikuje farby. 

 

Jeden ujko býva v mrakodrape na 100 poschodí. Kaţdé ráno, keď ide do práce, ide dolu výťa-

hom, ale keď ide večer domov, výťahom ide len po 50. poschodie a ďalej schodmi. Prečo? 

Ujko je malého vzrastu, nedočiahne na 100. gombík. 

Lieta to vo vzduchu a robí to : 

ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-

ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta- 

Čo je to??? 

Komár terorista 

Prečo má veverička chvost vzadu? 

Lebo veverička je vpredu! 



 

 

Viete prečo má smrtka kosu? 

Lebo nemá doklady na kombajn. 

 
 

Po nájdení všetkých výrazov by Vám malo ostať 23 písmen a 3 symboly, ktoré 

tvoria tajničku osemsmerovky. Príjemnú zábavu!  

 
 

Zoznam výrazov v osemsmerovke: ALINCO, AMSAT, CÍN, CONTEST, DXING, 

EHANTÉNA, KENWOOD, ICOM, KRÁTKEVLNY, MODEM, POLNÝDEŇ, 

QUAD, REZISTOR, RHOMBIK, SZR, TRANCEIVER, TRANSFORMÁTOR, 

TUSR, YAESU, ZISK. 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

Celebrity a ich novinky!
Bojí sa o svoj život! 

 
Selena Gomez sa stala 
terčom šialenca, ktorý sa jej 
vyhráža smrťou!  
Speváčka a herečka je pod 
dohľadom špeciálnej jed-
notky policajného oddelenia 
v Los Angeles, lebo sa jej 
vyhrážajú smrťou. Už má v 
rukách predbežné opatrenie 
zo súdu. Túto správu pri-
niesol portál TMZ a podľa 
dostupných informácií je 
útočníkom istý Thomas 
Brodnicki (46). Ten sa vraj 
zdôveril svojmu terapeutovi, 
že Selenu zabije. Polícia 
berie jeho vyjadrenie veľmi 
vážne, nakoľko má bohatú 
trestnú minulosť a za pre-
nasledovanie už bol tresta-
ný.  

Jeho prvá sólovka je 
na ceste! 

 
Joe Jonas vydáva svoj prvý 
sólový album. Prezradil 
však, že ísť vlastnou cestou 
bolo občas riadne desi-
vé! Joe priznáva, že rozhod-
nutie pustiť sa do vlastnej 
kariéry nebolo jednoduché, 
no určite prinieslo svoje ovo-
cie. Presne 11. októbra totiž 
vychádza jeho prvý album 
„Fastlife“, do ktorého dal 
svoje srdce aj dušu. Doteraz 
bol zvyknutý vystupovať so 

svojimi bratmi a keď je teraz 
na pódiu sám, je to síce ne-
zvyklé, ale dokáže si to užiť. 
„Pohľad na publikum vie 
človeka neuveriteľne vzpru-
žiť, aj keď je unavený a vy-
čerpaný. Vždy, keď vyjdem 
na pódium, dostanem zo 
seba maximum. A teraz je to 
ešte dôležitejšie, lebo som 
tam sám.“ Joe si slávu užil 
už ako tínedžer a tak dobre 
vie, čo ho teraz čaká.  

Nikdy si nepripadali 
cool! 

 

 
Jared Leto, frontman skupi-
ny 30 Seconds to Mars, si 
nepripúšťa, že by nejako 
vyčnievali z radu. Skôr na-
opak – vždy vraj patrili medzi 
tých „čudných“. Spevák z 
alternatívnej rockovej skupi-
ny a herec v jednej osobe v 
jednom rozhovore prezradil, 
že členovia jeho skupiny, 
medzi ktorých patrí aj jeho 
brat a bubeník Shannon a 
gitarista Tomo Miličević, si 
nikdy nepripadali cool. Do 
spoločnosti vraj nikdy neza-
padli a jedine hudba bola 
prostriedkom, ako vyjadriť 
svoje pocity a postoje. 
„Naša skupina a rovnako aj 
naši fanúšikovia vždy patrili 
medzi tých menej obľúbe-
ných,“ povedal Leto pre Ker-
rang!. „Myslím si, že aspoň 
väčšina z nich sa takto cíti. 
Ani ako dieťa som nikdy ne-
bol populárny.“ Fanúšikovia 
sú pre Jareda to najdôleži-
tejšie na svete. Bez nich by 
sa vraj cítil ako bez rúk a 

teší sa, že sa skupine poda-
rilo nájsť ľudí, ktorí majú 
podobné zmýšľanie ako oni 
a sú na jednej vlne. 

Prehováral ju vyše ro-
ka! 

 
David Guetta a Nicki Minaj 
majú nový hit. Svetoznámy 
DJ tak veľmi túžil po spolu-
práci s Nicki, že ju vytrvalo 
prehováral vyšer ro-
ka! Francúzky DJ a produ-
cent má na svojom konte 
niekoľko najväčších hitov z 
posledných rokov a vďační 
mu môžu byť umelci ako 
Florida, Akon či Black Eyed 
Peas. Do éteru sa teraz do-
stal jeho posledný veľký hit s 
názvom „Where Them Girls 
At“. Pesničku nahral s Nicki 
Minaj, no aj keď mnohí 
umelci doslova žobrú o spo-
luprácu, s ňou to vraj bolo 
naopak.  
„Je veľmi neobvyklé, že lá-
kam niekoho na spolu prá-
cu,“ povedal David. „Väčši-
nou volajú mne, no s Nicki 
som chcel pracovať tak veľ-
mi, že som ju musel doslova 
naháňať!“ Na pesničke spo-
lupracoval aj s rapperom Flo 
Rida a tak niet divu, že sa z 
nej stáva hit po celom svete. 
Davida mrzí len to, že ju 
museli vydať predčasne, 
lebo ktosi im ukradol vokály. 
„Ešte sme ju neplánovali 
vydať,“ potvrdil David. „Ktosi 
nám však ukradol vokály, 
spravil k tomu hroznú hudbu 
a zverejnil pod mojím me-
nom. 
 



 

 

 

 

Začiatočník: 

 

 

 

 

Mierne pokročilý: 

 

  
 

 

http://lustenie.napady.net/zaciatocnik
http://lustenie.napady.net/mierne-pokrocily


Pokročilý: 
 

 

 
 

 
 

Expert 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://lustenie.napady.net/pokrocily
http://lustenie.napady.net/expert


 

 

Osmičkové sudoku  
 

Ako lúštiť: 

  

Vyplňte mrieţku tak, aby kaţdý stĺpec, riadok i obdĺţnik s rozmermi 2x4 

políčka obsahoval čísla od 1 do 8. Čísla sa nesmú opakovať, pravidlá sú te-

da rovnaké ako pri klasickom sudoku. 

 

Ľahká 

 

 

 

 

 

 

 

http://lustenie.napady.net/osmickove-sudoku-2
http://lustenie.napady.net/osmickove-sudoku-2


 

 

Stredná: 

 

 

 

Ťaţká: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://lustenie.napady.net/osmickove-sudoku-2
http://lustenie.napady.net/osmickove-sudoku-2/?offset=10


 

 

 
 

Iste každý pozná zápalkové hlavolamy, pri ktorých musíme vyriešiť danú úlohu 

pridaním, odobraním alebo premiestňovaním zápaliek. Vyskúšajte si, ako to 

pôjde vám. 

 
Pridajte jednu zápalku tak, aby platila rov-
nosť. 

 

 
Premiestnite dve zápalky tak, aby ste dostali 
11 štvorcov. 

 

 

 
Premiestnite štyri zápalky tak, aby ste dostali 6 rovnostranných trojuholníkov rovnakej 

veľkosti. 
 
 

 
Pridajte ďalšie tri zápalky tak, aby ste do-
stali päť rovnostranných trojuholníkov.  

 

 
Odoberte dve zápalky tak, aby ostali iba 2 
štvorce.  

 

 



 

 

 
Opravte chybnú rovnicu premiestnením jednej zápalky.  

 

 

 
Odoberte štyri zápalky tak, aby ostali iba štyri rovnostranné trojuholníky rovnakej 

veľkosti. 
 
 

 
Premiestnite tri zápalky tak, aby ste dostali tri štvorce. 

 
 

 


