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V tomto čísle nájdete : 

 

1) Príhovor 

2) Október - mesiac úcty k starším 

3) 4. október - Svetový deň zvierat 

4) Dušičky 

5) Z našej tvorby 

6) Exkurzia na hrad Beckov 

7) Návšteva Parlamentu SR  

8) Okienko spisovnej slovenčiny 

9) Vieš, že ... 

10) Zasmejme sa  

11) Test z geografie 

12) Hlavolamy 

13) Tajnička  

14) Osemsmerovka 

15) Nájdi rozdiely 

16) Nikky Minaj 

17) Tajnička z matematiky pre piatakov 

18) Mix tajničiek z geografie 
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Sme radi, že sa opäť spolu 

stretávame po dvojmesačnom 

oddychu. Dúfame, že  ste cez 

prázdniny nabrali veľa síl do 

tohto školského roka.  

Nový školský rok prináša nie-

len nové úlohy, knihy, pani učiteľ-

ky...ale aj nové čísla nášho časopisu. 

 

 Tento rok vyjdú štyri čísla, na ktoré sa tešíme 

a dúfame, že aj Vy s nami. V  časopise nájdete tvorbu 

našich žiakov, hádanky, vtipy, kvízy, hlavolamy a iné 

zaujímavosti. Ak chcete aj vy prispieť do nášho časo-

pisu, veľmi radi privítame a uverejníme vaše príspev-

ky. 

Vaša redakčná rada 
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Október- mesiac úcty 
k starším 

 
Jesenný mesiac október patrí aj úcte k jeseni života, k 

našim starším spoluobčanom, ale 
najmä vlastným babičkám a ded-
kom. To, kedy sa jeseň života začí-
na, je veľmi relatívne. Isté je len to, 
že každý je taký „mladý“, ako sa cí-
ti. V seniorskom veku však ľudia 
majú už všeličo za sebou. Vážme si 
ich skúsenosti a názory, ktoré sú už 
zbavené vášní a obohatené o nadhľad a životnú rozvahu.  

 

Aj naši najmenší ľúbia svojich starých rodičov, o čom 
svedčia aj prekrásne básne, ktoré im venovali.  

Žiaci pracovali 3.B triedy pod vedením p. učiteľky  A. 

Heglasovej a sú to malí poeti z  triedy .  
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Milý dedko, milá babka, 

píšem Vám len tak skrátka. 

Že Vás veľmi ľúbim, 

poslúchať Vám sľúbim. 

Kamenárová Magdaléna 

 

Starká býva v Žiline, 

dedko býva v Rosine. 

Mám veľmi rada, 

keď si ku mne starká sadá. 

Šupejová Miroslava 

 

Krásny úsmev, milé slová, 

trpezlivosť, láska. 

To je, prosím, moja starká, 

tá ma vždy poláska. 

 

Dobré rady, odvaha, 

zodpovednosť, rozvaha. 

To je starký, správny chlap, 

je mi ako kamarát. 

Stankovičová Anna 

 

Babka s dedkom spolu žili, 

chalúpku si postavili. 

Stromček pri nej zasadili, 

keď vyrástol, lavičku tam postavili.

 Sedmák Nikolas 

 

Moja milá babička, 

dám Ti pusu na líčka. 

A Tebe zas starký 

taký kvietok krásny. 

Palúch Filip 

Môj milý dedko, 

mám ťa veľmi rada. 

Aj keď na mňa kričíš, 

nie som nahnevaná. 

 

Moja zlatá babička, 

ty si moja hviezdička. 

Keď sa na mňa usmeješ, 

srdiečko mi zahreješ. 

Blašková Kristína 

 

Moji starí rodičia 

na mňa nikdy nekričia. 

Majú doma psa, mačku a sliepočky, 

andulku a aj krásne kvietočky. 

Mišíková Alžbeta 

 

Babka moja zlatučká, 

ty si naša ružička. 

Aj keď máš vlas šedivý, 

nerobí to s Tebou divy. 

Prijmi malú kytičku, 

nech máš úsmev na líčku. 

Horňáček Patrik 

 

Babka, dedko, moji milí, 

dosť ste sa už narobili. 

Teraz oddych na Vás čaká. 

Za stráženie detí 

poďakujú všetci. 

Gavlasová Petra 
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Moja stará mať, 

poď sa, prosím, so mnou hrať. 

Zahráme sa s loptou spolu, 

kto bude mať prvý smolu. 

Koho kto skôr vybije, 

ten aj dlážku umyje. 

Zemančík Radoslav 

 

Stará mama, 

ty si ako moja druhá mama. 

Keď ma ráno zobúdzaš, 

vždy sa na mňa usmievaš. 

Si moje slniečko láskavé, 

za to všetko Ti ďakujem. 

  Kašová Viktória 

 

Babička má pekné líčka 

ako červená ružička 

a dedko ako taký pletko 

hneď má hotové všetko. 

Marciňa Martin 

 

Moji starí rodičia, 

všeličo ma naučia. 

Starká sadiť zeleninu, 

starký zasa kopať hlinu. 

Starká ma naučí koláčiky piecť, 

starký košík upliesť. 

Mám ich za to veľmi rád, 

som ich dobrý vnuk aj kamarát. 

Troják Alex 

Babka, dedko, mám Vás veľmi ra-

da. 

Vždy sa teším, keď rozkvitne Vaša 

záhrada. 

Keď Vám rastú pekné kvety, 

tak tam je aj kopa detí. 

Líšková Diana 

 

Milá babka, milý dedko, 

 robíte Vy pre nás všetko. 

Keď maminka potrebuje, 

babka ju vždy zaskakuje. 

Dedko je náš kamarát, 

má nás všetkých veľmi rád. 

To sme pre Vás k sviatku napísali, 

aby ste nás nadovšetko radi mali. 

Celeriková Nicol 

 

Vaše vrúcne objatia, sladké pusinky 

sú ako od mojej maminky. 

Veľmi Vás ľúbim, veď to dobre viete. 

Viem, že na môj sviatok nikdy nezabudnete. 

Chcem Vám týmto vysloviť poďakovanie, 

že pomáhate a nikdy nepoviete mi nie. 

Obrtancová Dominika 

 

Bola jedna babka, 

volala sa Labka. 

Babka moja pečie, varí, desiatu mi chystá 

milý úsmev na tvári vždycky mi prichystá. 

Bruková Lucia 
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4. október -  

Svetový deň zvierat 
 

 

           Svetový deň zvierat sa oslavuje 4. októbra.  
   Je to deň oslavy vzťahu človek – zviera, ponúka prí-

ležitosť uvedomiť si všetky spôsoby, akými zvieratá obo-
hacujú náš život. 

          Pvýkrát bol oslavovaný v roku 1931 vo Florencii počas stretnu-
tia ekológov. Tento deň bol vybraný, pretože naň pripadá sviatok sv. Františka 
z Assisi, ktorý bol veľkým milovníkom zvierat a je patrónom zvierat a ekológov.  
           Pretože zvieratá, hoci nevedia svoje pocity a potreby formulovať do slov, 
majú ako každá živá bytosť právo na citlivé zaobchádzanie. Milióny z nich sú 
uväznené vo veľkochovoch, za bránami laboratórií, mrežami klietok či na krát-
kych reťaziach... 
           Sloboda zvierat pracuje pre zlepšenie tejto situácie 365 dní v roku už 14 
rokov. Je to práca náročná na energiu, trpezlivosť, finančné prostriedky, ale má 
zmysel... Len v bratislavskom útulku pre zvieratá bolo počas jeho existencie do-
časne prichýlených a ošetrených 17.270 zvierat, z toho 4728 sa vrátilo pôvod-
ným majiteľom a 10945 bolo úspešne ponúknutých na adopciu… 
          
 
 
 
Tak ako ostatní, aj my sme oslávili tento deň 
v našej škole a naši žiaci sa mohli pochváliť svojimi 
domácimi miláčikmi, s ktorými strávili vyučovanie.  
 
 
 

 

 
 
 

http://sk.wikipedia.org/wiki/4._okt%C3%B3bra
http://sk.wikipedia.org/wiki/1931
http://sk.wikipedia.org/wiki/Florencia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_z_Assisi
http://sk.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_z_Assisi
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DUŠIČKY 

 
              

Dušičky sú sviatky , ktoré oslavujeme od 1.11. do 2.11.2012. 

Tento kresťanský sviatok, keď si ľudia spomínajú na svojich blízkych, 

ktorí už nie sú medzi živými, keď sú hroby na cintorínoch schované 

pod záplavou predovšetkým chryzantém, keď všade dookola blikajú 

plamene sviečok a kahancov, sa nie vo všetkých končinách sveta osla-

vuje v tichosti a pokoji. 

Sú krajiny, kde sa oslavuje farebne a veselo. Napríklad 

v Mexiku. Zvyky, obyčaje a oslavy sú si dosť podobné. Príprava naň 

začína už niekoľko dní vopred, asi v polovici októbra, ale nemá nič 

spoločné s Halloweenom severnej Amerike. V Mexiku je tento sviatok 

jedným z najdôležitejších, trvá od 31.10. do 2.11. V r. 2003 sa dostal i 

na listinu UNESCO. Vzťah Mexičanov ku smrti nie je tabuizovaný, 

ako to poznáme v západných kultúrach. Smrť je prirodzenou časťou 

kolobehu života. 

Podľa pôvodnej staromexickej viery sa zosnulí raz do roka ku 

koncu žatvy vracajú na Zem, aby sa stretli so svojimi blízkymi, zabavi-

li sa a spoločné ďakovali za úrodu. Keďže sa španielskym misionárom 

nepodarilo tento zvyk zakázať, zlúčili ho s kresťanským Sviatkom všet-

kých svätých a Dušičiek. Začína veselá oslava, bohatá na farby a vy-

jadrujúca úctu k zosnulým. Ulice sú vyzdobené kvetmi, vo výkladoch 

obchodov stoja vyzdobené kostry “Calaveras” a lebky, vytvorené z 

“pappmache”, zmesi predovšetkým papiera a lepidla, ďalej zo sadry, 

cukru alebo čokolády. Všade vejú zástavy s lebkami. Cukrárne na ob-
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jednávku modelujú čokoládové lebky s menom zosnulého na čele. Ďal-

šou obľúbenou pochúťkou je Pan de Muerto, tzv. chlieb mŕtvych. 

Ofrendas sú tradičné oltáre zosnulých, ktoré sú postavené nielen 

v príbytkoch Mexičanov, ale i na uliciach a sú centrom oslavy. Je na 

nich naukladané jedlo, nápoje, kvety a osobné predmety zosnulého, 

ktorý sa má pri oltári posilniť po dlhej ceste zo záhrobia. Vystavené sú 

i fotky ako spomienka na spoločné časy. 

Vo vchodových dverách domov visia lampáše, kvetmi sa vyzna-

čuje cesta od domu ku cintorínu. Používa sa farba oranžová a žltá. 

Mexičania veria, že práve tieto zosnulí najlepšie rozoznajú. 

Farebne sú vyzdobené i cintoríny. Prvú noc sa očakáva príchod zo-

snulých deti Angelitos, druhú noc prichádzajú duše dospelých. Koneč-

ná oslava je priamo na cintorínoch. Oslavuje sa pitím, jedením, muzi-

kou a tancom. Ľudia prinášajú drobné dary a podáva sa obľúbené 

jedlo a nápoj zosnulého. A o polnoci sa duše vracajú späť do záhro-

bia.   

 
 
 prevzaté z: http://www.alinka.sk 
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Žiaci 4.A triedy pod vedením p. učiteľky B. Kianicovej sa 

pohrali na vyučovaní so slovami a vznikli z toho takéto pekné 

básničky o rodine a priateľstve 
 

Mamička  
 

Moja milá mamička,  

má zlaté očičká. 

Lebo moja mama, 

nie je to žiadna lama.                                    

Neučí ma klamať, 

ale rožky lámať. 

 

Stále mi radí, 

máme ju veľmi radi. 

A keď na mňa kričí, 

para z úst jej syčí. 

 

Kto ju nemá rád, 

nie je ockov kamarát. 

Ona nikdy neľutuje,  

že po nás upratuje.    Patrícia Kolibáčová, 4.A 

 

                     

FFFrrreeennnkkkýýý   
Moje malé  zvieratko, 

mám ho zatiaľ len krátko. 

Priniesol ho Ježiško 

na Štedrý deň tichúčko. 

 

Voláme ho Frenký, 

nenosí však plienky. 

Nemá uši,  nemá zuby, 

ale zato zeleninu ľúbi. 

 

Do panciera skryje sa, 

keď chce spať, či bojí sa. 

Je to naša korytnačka, 

                                                      múdro zvaná zelenkastá.   Barbora Krauseová 4.A 
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Pani učiteľka 

 
Učiteľka- to je trieda! 

Pred tabuľou si nás strieda. 

Najprv jeden, potom druhý... 

Pot sa z nás už až tak leje, 

kto sa učil, ten sa smeje.   Maroš Michaľ    4.A 

 

    

Moja sestra Ema 
 

Moja malá sestra Ema, 

zatiaľ veľa zubov nemá. 

Má ich celkom štyri kusy, 

na všetkom ich rada brúsi. 

Celý deň nás stále kváče, 

od radosti až tak skáče. 

Päťkrát za noc všetkých budí, 

nikto z nás sa s ňou nenudí! 

My ju aj tak máme radi, 

čo nám robí, nám nevadí. 

Je to naše malé zlato, 

    čo by iní dali za to!!!                Maroš Michaľ    4.A 

 

 

Básnička o priateľstve 

 
Kamarát je ten, kto ťa má rád 

A vie sa s tebou aj veľmi dobre hrať. 

Kamarát nie je ten, kto ťa nenávidí,  

ale ten, kto ťa veľmi rád vidí.  

 

To je ten, koho máš tak rád, 

 podrží ti miesto, keď je dlhý rad.     

Kamarát sa s tebou podelí,  

to, čo je správne, urobí.                                                    

 

Kamarát ti povie, čo je na úlohu, 

keď zostaneš doma pre chorobu. 

Spoľahneš sa naňho aj nabudúce,  

veď vieš, že má dobré srdce.     Lukáš Majer, 4.A 
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RODINA 

 

Otecka mám veľmi rada, 

je náš dobrý kamarát. 

Hocikedy si k nám sadá, 

hrá sa s nami aj stokrát. 

 

Mamina je veľmi milá, 

o všetkých sa stará veľmi. 

Veľmi by sa potešila, 

hrať sa so svojimi deťmi. 

 

Staršia sestra Paťka, 

veľmi rada pláva. 

Rada by však študovala, 

angličtinu máva. 

 

Marek ten je futbalista, 

každý deň je na ihrisku, 

budúcnosť je jeho istá, 

chce byť slávny futbalista. 

 

V rodine som najmladšia, 

každý má ma rád. 

A aj keď som najmenšia, 

       každý je môj kamarát.    

 

Veronika Kuricová    4.A 

 

                            

 
 
HALLOWEEN 
 
Deti v maskách prezlečené,  

     

túlajú sa po dedine, 

klopú na dvere, 

strašia ženy malebné. 

Za dedinou Veršabinou, 

točia mlyny sami sa, 

a za nimi, pozri sa! 

Strašidlá si párty robia, 

v rozsvietenom cintoríne, 

veď sú skoro na mizine. 

 

Zombi bufet otvoril, 

upírku si prisvojil. 

Bezhlavý jazdec túla sa, 

tekvica mu v nálade, 

odcupkala ku bráne. 

 

Tiene svietia na stenách, 

bez úkrytu veľký strach. 

Skry sa rýchlo do kostola, 

nepríde tam žiadna stvora. 

 

A HALLOWEEN veselý, 

bude zase v októbri!    Kristínka Ondrúšková, 5.D 
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                    CHROBÁK 

    GOLIÁŠ 
                        A JEHO CESTA 
/ Táto práca reprezentovala našu školu v súťaži Literárny Kežmarok v júni 2012/  

 

Každý z nás si zrejme myslí, že malé tvory majú malý mozog. Tie malé tvory – chro-

báky – ale nie sú až také hlúpe, ako si myslíme. V skutočnosti oni predpokladajú to 

isté o nás. Nečudujte sa, veď im ničíme príbytky. Z ich strany teda znamená: ,,malý 

s malým mozgom“ ako ,,veľký s malým mozgom“. Ale je tu jeden chrobák, ktorý je 

iný. Chrobák Goliáš. Hoci jeho meno naznačuje, že je to silný, veľký chrobáčisko, 

naozaj je to len vychudnutá bystruška. Má malé hryzadielka a celý je odetý v lesklej 

čiernej  farbe. Je to chrobák sirota, ktorého vášňou je vytváranie rekordov, hoci žiad-

ny ešte nevytvoril. Preto číta ,,Chrobákovu knihu rekordov“. Už celý čas, čo je na 

svete si láme hlavu, aký rekord vytvorí. Dnes bol ale veľký deň. Práve na to prišiel. 

Náš chrobák býval v Burinovom Novom Meste, západne od ľudského Ružomberka. 

Pred týždňom mu v hlave svitol bláznivý nápad. Na plti chce preplávať Stredozemné 

more. Dnes ho mal vyzdvihnúť rezervovaný listobus, v ktorom sa mal spolu 

s kamarátmi odviesť až do Talianska. Teraz spolu s nimi čakal na zastávke a lúčil sa 

so svojím mestom. Goliášov dom bol vyhryzený do kusu dreva a strechu mal 

z javorových listov. Zrazu pred nimi nečakane zastavil rezervovaný listobus.  

,,Už je to tu,“  vzdychol si Goliáš a bez slova nastúpil do listobusu. 

Prvý deň sa minul. Goliášovi sa zdala byť cesta nekonečná. Kamaráti sa ho snažili 

odhovoriť, ale márne. Už bolo neskoro. Po nekonečnej hŕbe zastávok sa na tretí deň 

pomalým listobusom dopravili na tú poslednú – Zhnité pod Trávou. Bola to malá obec 

s prívetivými chrobákmi, postavená na pláži  Stredozemného mora. Bývala tu asi 

stovka mravcov všetkých druhov, štyridsať chrústov, asi dvadsať fúzačov a jeden 

starý roháč. Spoločne privítali Goliáša a jeho priateľov a usporiadali veľkú hostinu, 

pretože Goliáš sa potreboval poriadne najesť a vyspať. 
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Ráno, keď sa zobudil, pozrel sa z okna hostinca, v ktorom spal a hoci nevidel na ko-

niec Stredozemného mora vedel, že na jeho druhej strane je zem, ktorú by chcel 

veľmi vidieť. Keď hovorím veľmi, myslím tým strašne. Je to Egypt. A práve tam sa 

Goliáš chystá. 

Ak sa mu to podarí, zapíše sa do Chrobákovej knihy rekordov a  prekoná francúz-

skeho rekordmana Truľa Guľobrucha, ktorému sa podarilo na plti preplávať Viktóriino 

jazero v Afrike. Problém bol však taký, že Guľobruch bol kobylka. Každý správny 

chrobák vie, že kobylky si netreba rozhnevať, pretože majú výbušnú povahu. Ale Go-

liáš sa nedal prehovoriť svojimi kamarátmi. Možno to bude preto, lebo jeho najlepší 

priateľ, svrček Bobino, tiež túžil po dobrodružstvo a chcel ísť s ním.  

Goliáš mu v tom nebránil, bol rád, že bude mať spoločníka. Neváhali, zavolali si po-

mocníkov a o dva týždne bola plť hotová. 

Všetci chrobáci zo Zhnitého pod Trávou ich naradovane odprevadili až ku brehu. 

,,Dobrý deň Egypt!“ zakričal Goliáš a posotil plť aj s Bobinom na more.  

,,Cesta sa začína!“ prenikavým hlasom oznámili obaja. 

Jasajúci dav zo Zhnitého pod Trávou, stojaci na brehu mora, zatlieskal a začal sa 

vzďaľovať. Po chvíli ho už vôbec nebolo vidieť ani počuť. Goliášovi silno a rýchlo bú-

chalo srdce. Ani len neprehovoril. Bobino ho chvíľu sledoval usmiaty od ucha k uchu. 

Keď ale videl, že neprehovorí, začal sám: ,,To chce patrične osláviť!“ zreval a hodil 

sa medzi zásoby trávy. Goliáš sa strhol, plť sa zakolísala, pričom sa na ňu valila vo-

da. Nastal zmätok. Vlna vody takmer zhodila svrčka a vychudnutú bystrušku do vody. 

Našťastie sa obaja včas chytili sťažňa a držali sa, pokým sa plť nevyrovnala. Oka-

mžite začali vypľúvať morskú vodu. 

,,Chutí to hnusne,“ oznámil Bobino. Goliáš sa ale už stihol spamätať a teraz stál ako 

prikovaný na plti tam, kde predtým boli ich zásoby. 

,,Samozrejme, že to chutí hnusne a polovicu našej trávy a korienkov to nenahradí! Za 

všetko môžeš ty! Nemôžeš byť taký roztopašný, toto nie je výlet!“ rozkričal sa Goliáš. 

Potom si ale sadol a utrel si soľ z jednej krovky.  

,,Prepáč,“ vydralo sa z Bobina, ,,nechcel som.“   

,,To nám už nepomôže,“ vzdychol si Goliáš. ,,Ešte sme neprešli ani blchometer a už 

nás postihlo nešťastie.“ 

Zatiaľ, čo Goliáš a Bobino ticho sedeli na svojej plti, vo Francúzku to poriadne vrelo.  

V sídle Guľobruchovcov sa pomaly, váhavo otvorili dvere do hlavnej miestnosti 



15 

 

a dnu vstúpila malá lienka. Zrak jej padol na Truľa Guľobrucha, kobylku, ktorá sa lač-

ne napchávala jedlom za honosným jedálenským stolom.  

,,Pane,“ ozvala sa lienka, ,,mám zlú správu.“ Guľobruch pomaly otočil svoju hlavu. 

,,Prosím,“ povedal, ,,v poslednom čase tu máme nejako priveľa problémov, nemyslíš 

Eleonóra? Hm?“  

Lienka Eleonóra bola milo prekvapená správaním Guľobrucha, bolo totiž až príliš 

vľúdne. Preto sa rozhovorila: ,,Viete, dvaja chrobáci sa pokúšajú prekonať váš re-

kord.“ 

Vtedy ale Guľobruch prestal hrať divadielko, zobral zo stola tú najväčšiu 

a najmastnejšiu klobásku a hodil ju Eleonóre priamo do tváre. Hodil ju tak silno, až sa 

Eleonóre rozprskla na tvári.  

,,Nenávidím poslov so zlými správami,“ rozčertil sa Guľobruch, ,,Podplaťte pár peli-

kánov a ....“ Odmlčal sa a po chvíli sa škodoradostne zaškeril. ,,Nebudeme ich pred-

sa šetriť, nie? Podplať aj Freddyho a jeho bandu kosatiek, rýchlo!“ 

Eleonóra sa spamätala a s mastnou tvárou od klobásy odišla.  

O dva dni Goliáš a Bobino zjedli všetky ostávajúce zásoby a teraz si vzájomne otŕčali 

tykadlá. 

,,Máme pred sebou ešte veľký kus cesty a žiadne zásoby, preto ma musíš zjesť!“ 

lamentoval Bobino. 

,,Lenže to bol môj nápad, a preto musíš zjesť ty mňa!“ oponoval mu Goliáš. 

A hádam by sa v živote neprestali hádať, keby sa ich plť zrazu nezačala kolísať 

a nad nimi by sa neobjavili gigantické pelikány. Prvý a najväčší z nich okamžite na-

bral do svojho veľkého zobáka Goliášovu plť aj s chrobákmi. Ani sa nestihli pozvie-

chať a už boli v zobáku.  

,,Prečo nás rovno nezhltne?“ spýtal sa Goliáš, ale na odpoveď už nebol čas. Zrazu 

vyleteli z papule pelikána a popadali do vody. Jediné, čo stihli zazrieť bol škriekajúci 

pelikán v papuli kosatky Freddyho. 

,,Títo sú moji!“ povedal Freddy a pustil vyľakaného pelikána. ,,Na nich!“ zreval.  

Viac už nevideli, pretože spadli do vody. Bledá hladina sa sčerila a nad nimi preplá-

val jeden s Freddyho kumpánov.  

,,Kam sa chystáte, mládenci?“ povedal a plesol Bobina chvostom. Ten sa stratil 

v hlbinách. Goliáš však nemal čas zaoberať sa takými vecami. Sám bol obkľúčený 

piatimi kosatkami so zubami ostrými ako britva. Jedna z nich – Freddy zjazvená od 
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pytliakov prehovorila: ,,Som poverený chytiť ťa, ty červ zakrslý!“ zaškeril sa Freddy 

a chňapol po ňom. Goliáš sa uhol, ale pomaly mu začal dochádzať kyslík. Musel 

rýchlo niečo urobiť. Všetky kosatky sa ku nemu čo najbližšie primkli a začali vŕzgať 

zubami. Goliáš z úst vypustil bublinu. A vtedy prišla jeho záchrana. Z diaľky sa sem 

privalila skromná loď a kosatky zrazu zdvihli svoj bezočivý zrak. Freddy skríkol: 

,,Utekajte, lebo nás tu pozabíjajú!“ Všetky kosatky sa strhli a čo najrýchlejšie začali 

plávať preč. Vodou znenazdajky preletela harpúna. Len, len, že nezasiahla Freddy-

ho. Ten zaskučal a stratil sa Goliášovi z dohľadu. Goliáš rýchlo vyplával na hladinu a  

zhlboka sa nadýchol. Až vtedy si uvedomil, že pri ňom nie je Bobino. Takmer, že ne-

praskol od zlosti. Pochopil, že svojho najlepšieho priateľa už nikdy neuvidí. Po líci sa 

mu skotúľala tá najslanšia a najguľatejšia slza v živote.  

,,Prečo som šiel na túto cestu?“ lamentoval. Uvedomil si, že ho už nenadnáša voda, 

ale leží na piesčitej pláži Stredozemného mora. Bol tam, kde chcel byť, v Egypte. Ale 

jeho to vôbec netešilo. Bol smutný a nemienil sa ani len pohnúť z miesta. Na Chro-

bákovu knihu rekordov už zabudol.  

Ležal tam už deň od vtedy, čo ho more vyplavilo. Bol smädný a rapídne chudol. Už 

deň nemal nič iné v ústach ako pachuť slanej vody. Dokonca si nevšimol ani len to, 

že nad ním sa už hodnú chvíľu týči postava zavalitej, zelenej kobylky. ,,Pán rekor-

dman,“ oslovil ho Guľobruch, ,,dnes nemáte šťastný deň! Bohužiaľ už neuvidíte krásy 

tejto zeme. Samozrejme, pokiaľ za ne nepovažujete moju väzenskú celu!“ uškrnul sa 

Guľobruch. ,,Poďte so mnou ak vládzete, ak nie, moji chlapci vás tam odvedú.“  

,,Za všetkým si ty!“ zasyčal Goliáš, ale Guľobruch si ho nevšímal. 

Pred Goliáša predstúpili dva statné fúzače. Goliáš bol prekvapený a hoci sa mu ne-

chcelo, vstal. ,,Robte si so mnou, čo chcete,“ vzdychol si. 

,,Veď si aj budeme,“ povedal Guľobruch a otočil sa k púšti. Fúzače pevne uchopili 

Goliáša za ruky. Vtom sa ale ozval zvuk sirény a pred Guľobruchom zastavilo auto 

hmyzopolicajtov a hmyzovojakov. Na jednom z nich sa otvorili dvere a vystúpili 

z neho dvaja hmyzopolicajti ozbrojení hmyzopalmi. ,,Stáť a ruky hore Guľobruch!“ 

Otvorili sa aj dvere auta hmyzovojakov a z nich vystúpili piati statní chrústi, tiež 

ozbrojení hmyzopalmi a obkľúčili Guľobrucha a jeho poskokov.  

,,Zatýkame vás pre trestný čin ublíženia na zdraví,“ povedal prvý hmyzopolicajt a dal 

znamenie hmyzovojakom, aby zadržali Guľobrucha. Tí odložili hmyzopaly a nasadili 

Guľobruchovi na ruky putá.  
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,,Pôjdete s nami!“ znovu povedal hmyzopolicajt a hmyzovojaci naložili Guľobrucha do 

auta. ,,Ja sa vrátim, vy zbabelci a obhájim svoj rekord!“ zreval Guľobruch. 

,,Máte právo nevypovedať. Všetko, čo odteraz poviete, môže byť použité proti vám.“ 

povedal hmyzopolicajt a aj on nasadol do hmyzoauta. 

Aj zvyšných dvoch fúzačov stihol podobný osud. Dve autá rýchlo odfrčali poľnou ces-

tou a Goliáša si ani nevšimli. Ten si prechladnutý a ukýchaný sadol na piesok a začal 

smútiť ďalej. Bolo mu absolútne jedno, čo sa okolo neho deje. Prišla veľká vlna 

a celého ho obliala. Goliáš silno kýchol a pozrel sa do diaľky. Zbadal tam malú škvr-

nu.  

,,Už mám halucinácie,“ pošepkal a pretrel si oči. Škvrna ale nezmizla. Dokonca sa 

začala zväčšovať a pomaly sa dali rozoznávať farby. Keby si Goliáš hoci aj stokrát 

pretrel oči škvrna by nezmizla. Zbadal Bobina, ktorý vysilene na niečom plával. Go-

liáš neveriacky vstal a s posledných síl zakričal na more: ,,Si to ty, Bobino?“ 

Postavička mu odpovedala zakývaním ruky. Vtedy sa Goliáš pustil proti vlnám mora 

a začal plávať k Bobinovi. Zistil, že Bobino sa plavil na morskej korytnačke.  

,,Dlho sme sa nevideli,“ povedal Bobino a zoskočil s korytnačky na plytčinu. ,,Sme 

v Chrobákovej knihe rekordov?“ spýtal sa Bobino.  

Goliáš mu na to radostne odpovedal: ,,Sme, ale to je jedno, hlavne, že si živý, už 

som si myslel, že ťa nikdy neuvidím.“ 

,,Nenechám sa predsa zožrať kosatkou. Už som si myslel, že si ju dám na večeru,“ 

povedal Bobino. 

,,Nepreháňaj, ty chvastúň, radšej poď, pôjdeme si obzrieť Egypt!“ usmial sa Goliáš 

a spoločne sa vydali na obhliadku do neznámej púštnej krajiny. Spolu sa zasa tešili 

na svoje ďalšie dobrodružstvá. 

 

                             KONIEC 
Matej Majtaník 4.B, dnes 5.B 
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Exkurzia na hrad Beckov 
 

2. októbra  sme sa zúčastnili /žiaci z 5.D /exkurzie  na hrad Beckov. 

Vystúpili sme pri kostolíku, prešli sme cez malý kúsok dediny a šliapali sme 

do kopca, pri ktorom sa pásli ovečky a asi po 20m sme už videli krásny 

hrad. Prešli sme cez obrovskú drevenú bránu. Pri katapultoch nás privítal 

fúzatý pán kastelán. Povedal nám pár slov na úvod a začal nám rozprávať 

o histórií hradu. Hrad bol nádherný, všetko bolo opravené a zrenovované. 

Chvíľku sme sa zdržali pri katapultoch, potom sme sa presunuli ku guliam 

do katapultu. Pokračovali sme cestou  hore na poschodie a našli sme tam 

kosti z prasaťa. Dozvedeli sme sa zaujímavú povesť o hrade.  Bola o šašovi 

Beckovi, ktorý slúžil na hrade. Raz mal kráľ zlú náladu a povedal, že ten 

kto ho rozveselí dostane to, čo si zmyslí. Samozrejme,  šašovi  Beckovi sa 

to podarilo a  zmyslel si že chce svoj vlastný hrad. Kráľ bol bohatý, a preto 

s tým nemal problém. 

Hrad postavili taký pekný, že v ňom chcel bývať kráľ. No šašo Becko 

sa nedal a povedal mu, že hrad nedostane a že ak sa mu to nepáči, tak 

u neho už nebude pracovať. Kráľ sa nazlostil,  okamžite ho vyhodil. Becko 

si pri odchode vyzul svoje topánky s brmbolcom a zavesil ich na vrch brá-

ny.  Šašo Becko si pomenoval hrad po sebe. Od tých čias sa hrad volá Bec-

kov  a tie topánky tam visia dodnes.          
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My žiaci 7. a 8. ročníka sme sa zúčastnili zaujímavej ex-

kurzie. Exkurzia sa konala v Bratislave. Začali sme o 7:00 pri 

škole v autobuse (BRM, BRM). Neskôr malá cik-pauza na 

Červenom kameni a ideme do Blavy. Vodič nám urobí malú 

prehliadku mesta. Tam je Prezidentský palác, tam je Obchod-

ná, tam je Titanic. Nakoniec sme dorazili až ku Bratislavské-

mu hradu. Hneď oproti je Národná rada. Desať minút na fot-

ky, kým pani učiteľka vybaví posledné veci a ide sa. Najprv 

chvíľu čakáme, pretože do parlamentu sa dostanete len cez le-

tiskovú kontrolu. Ešte posledné fotky pri kópii Ústavy 

a pečati. Príde sprievodca a začne hovoriť o všetkých štátnych 

symboloch. Postupujeme na druhé poschodie. Tam nám roz-

práva o zaujímavých obrazoch z dreva.  

Keďže je nerokovací deň, v celom parlamente nie je ani 

jeden politik. Vďaka tomu môžeme ísť aj do rokovacej miest-

nosti. Rokovacia miestnosť( ak niekto pozerá noviny) je oproti 

telke veľmi malá. Môžeme sa fotiť na rôznych postoch. Rad 

ako v Tuzexe sa ale tvorí na rečnícky pultík. Po trištvrte hodi-

ne sa postupne vytratíme a postupujeme do autobusu. Najviac 

sa takmer všetci tešili do Ikey a Avionu. Dostali sme hodinový 

rozchod. po hodine sa vraciame do autobusu a odchádzame 

domov.                                     

 

 

 

 

                                                              Emma Paulínyová 8.J  
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Okienko spisovnej slovenčiny 
 

I keď je slovenčina pre (mnohých z) nás rodným jazykom, 

niekedy sa stáva, že v ňom máme zmätok. Preto sme vytvorili ma-

lé okienko spisovnej slovenčiny, kde postupne budeme každý deň 

dopĺňať niektoré nejasnosti.  
 

Správne je prepážka alebo priehradka? 

Slovo prepážka nie je spisovné, zodpovedajú mu spisovné slová priehradka, priečinok, prí-

padne priečka. 

Skloňuje sa slovo mimikry? 

Slovo cudzieho pôvodu mimikry je v slovenčine stredného rodu a je nesklonné. 

Sloveso obdržať je nespisovný výraz 

Sloveso obdržať je nespisovný výraz, namiesto ktorého sa v spisovnej slovenčine používajú 

slovesá dostať, získať, prípadne prijať. 

Slovo odpad môže mať aj tvary množného čísla 

Slovo odpad môže mať aj tvary množného čísla, hoci nie vždy je potrebné ich používať. Pri 

diferenciácii odporúčame používať označenie rozličné druhy odpadu. 

Slovo nivy v názve ulice sa píše s malým písmenom 

Slovo nivy v názve ulice Mlynské nivy sa píše s malým písmenom. S veľkým začiatočným pís-

menom sa píšu názvy samostatných administratívnych jednotiek, ako napr. Staré Mesto, Nové 

Mesto, Karlova Ves. 

Boleslav v názve českého mesta sa skloňuje podľa vzoru kosť 

Slovo Boleslav v názve českého mesta Mladá Boleslav je v slovenčine ženského rodu 

a skloňuje sa podľa vzoru kosť. V genitíve, datíve a lokáli má tvar Mladej Boleslavi. 

Viete, akého rodu je podstatné meno rúško? 

V súvislosti s novým typom chrípky sa často hovorí o rúškach. Akého rodu je podstatné meno, 

ktorým sa označuje táto ochranná pomôcka? Je to podstatné meno stredného rodu – rúško. 

Správne je kolkový alebo kolkársky? 

Z dvojice prídavných mien kolkový a kolkársky v spojení so slovom klub odporúčame používať 

prídavné meno kolkársky, teda kolkársky klub, lebo názvy klubov sa zvyčajne tvoria od pome-
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novania osoby, teda kolkár – kolkársky klub, podobne lyžiar – lyžiarsky klub, plavec – plavec-

ký klub. 

Možno niekoho oboznámiť o niečom? 

Možno niekoho oboznámiť o niečom? Nie. Sloveso oboznámiť sa viaže s predložkou s – oboz-

námiť s niečím. S predložkou o sa spája sloveso informovať. 

Prídavné meno klientsky má krátku koncovku -y 

Prídavné meno klientsky sa chápe ako dvojslabičné slovo, ktoré na základe pravidla 

o rytmickom krátení má po slabike s dvojhláskou krátku koncovku -y. 

Od vlastného mena Kazach je tvar množného čísla Kazachovia 

Od vlastného mena Kazach je tvar množného čísla Kazachovia. 

Slovo popravčí je české 

Slovo popravčí je české, v slovenčine mu zodpovedá prídavné meno popravný, napr. popravné 

miesto, popravná čata, alebo popravovací – popravovací meč. 

 Rozkazovací spôsob od slovesa objať 

Rozkazovací spôsob od slovesa objať je objím, objímte. 

Podľa akého vzoru sa skloňuje prídavné meno obrí? 

Prídavné meno obrí patrí medzi živočíšne prídavné mená, ktoré sú odvodené od všeobecných 

mien živočíchov alebo niektorých (skutočných i fiktívnych) bytostí. Skloňuje sa podľa vzoru 

páví a okrem základného tvaru má v akuzatíve, inštrumentáli jednotného čísla a v genitíve, 

datíve, lokáli a inštrumentáli množného čísla, teda v tvaroch obrím, obrích, obrími, mäkké -í. 

Prídavné meno obrí však neodporúčame používať na vyjadrenie významu "veľmi veľký", 

v takom prípade je primerané siahnuť za prídavným menom obrovský. 
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Vieš, že... 
História: 

...Titanik sa potopil 15. apríla 1912 počas svojej prvej 

plavby a zahynulo pritom 

okolo 1500 osôb. Prekva-

pujúce je, že o 14 rokov 

skôr vyšla kniha od M. Ro-

bertsona opisujúca príbeh 

stroskotania lode „Ti-

tan“(mala rovnaké rozme-

ry ako Titanik) po zrážke s ľadovcom. V tomto prí-

behu bola loď taktiež na svojej prvej plavbe a tiež 

to bolo v apríli! 

 

... Najkratšia vojna, aká sa kedy viedla, trvala iba 38 

minút a odohrala sa v roku 1896 medzi britskými vo-

jakmi a vojakmi afrického ostrova Zanzibar. 

 

... na konci 19. storočia vládol v Egypte nedostatok 

uhlia a dreva, teda surovín, ktoré sú ne-

vyhnutné pre chod lokomotív. Keďže tam 

však mali nadbytok ľudských múmií, pou-

žívali ich ako palivo. 

 

... Galius Iulius Cesar trpel záchvatmi epi-

lepsie, počas ktorých spadol na zem a zmietal sa 

v kŕčoch. Ľudia si mysleli, že sa takto rozpráva 

s bohmi a vybrali si ho, aby riadil Rím. 
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Učiteľka v škole nakreslí na tabuľu jablko a pýta sa prvákov: 

- Žiaci, čo som nakreslila? 

Adamko sa prihlási: 

- Zadok! 

Učiteľka uteká k riaditeľovi s plačom.... Príde riaditeľ: 

- Hjaj, čo ste urobili, detičky, že vaša učiteľka ku mne išla s plačom? A kto na-

kreslil na tabuľu ten zadok??? 

 

 

Príde Jožko doma a hovorí mamke. 

"Mami, náš pán učiteľ má doma rajskú záhradu" 

"Ako to???“ 

“Jeho dcéra sa volá Eva, jej frajer je Adam a ženu nazýva ty 

had!!!“ 

 

 

-Pani učiteľka skúša Janka: Prečo vyhynuli mamuty? 

-Lebo v dobe kamennej ešte neboli spolky na ochranu zvierat. 

 

 

Stretne babka Móricka a pýta sa ho: 

-Ešte šušleš Móricko? 

-AAAAle šem tam... 

 

Vyjdú 2 kostry z hrobu a jedna si zoberie náhrobný kameň. 

„Na čo si berieš náhrobný kameň???“ 

„Nepôjdem predsa bez papierov!“ 

 

 
Ku chlapcovi príde pán a pýta sa ho:“ Ako sa voláš ?“ 

„Tak ako otec.“ 

„A ako sa volá otec?“ 

„Tak ako ja.“ 

„A vy dvaja sa voláte ako?!“ 

„Rovnako.“ 

 

 

Ticho, ticho nevidím!!! 
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1. Aké je hlavné mesto Francúzska? 

a) Praha 
b) Paríž 

c) Tokio 
d) Rím  

 

2. Kde leží rieka Níl? 
a) Taliansko 

b) Poľsko 
c) Egypt 

d) Nevada 
 

3. Aká rieka preteká hlavmým mestom Ukrajiny? 
a) Labe 

b) Temža 

c) Indus 
d) Dneper 

 

3. Aký je najvyšší vrch sveta? 
a) Mont Everest  

b) Kriváň 
c) Mont Blank  

d) Kilimandžáro 
 

4. Aké je hlavné mesto Austrálie? 

a) Sydney 
b) Canbera 

c) Bern 
d) Auckland 

 
5.  Aká je najdlhšia rieka Európy? 

a) Dneper  

b) Dunaj  
c) Volga 

d) Pečora 
 

6. S ktorou krajinou nesusedí Mongolsko? 

a) Čína  
b) India 

c) Kazakstan 
d) Rusko  

 
Správne odpovede: 1.b, 2.c, 3.a, 4.b, 5.c, 6.b 
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      Hlavolamy 

Odčítanie 

Koľkokrát môžete odčítať číslo 2 od čísla 32?  

Narodeniny 

„Koľko máš rokov?" 
„Predvčerom som mal 25 rokov a na budúci rok budem mať 28 rokov." 
Ako je to možné?  

Dotyky 

Šesť zápaliek umiestnite tak, aby sa každá dotýkala  všetkých piatich ostatných.                                                                                                                                                      

                                      

Rozdeľ útvar na obrázku na 4 rovnaké časti. 
 

                                          
                                                                                    S. Gažová, 7.B 
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OSEMSMEROVKY 
T O G N I J A D R O P 

S R M I Ľ O P O T R A 

A A G Á T M O C E E C 

L K D U R A L Z Í A I 

P O L Y S T Y R É N V 

O B E Ľ D E E M K I O 

N O Y M O R T S Í V R 

E R V L S I Y R N O O 

F Ý O A K Á L U I R B 

S V K T A L É D L U E 

O L I A T I N A H S L 

 

beľ, cín, kov, rez, agát, lata, ruda, trám, doska, dural, ingot, jadro, olovo, 
strom, topoľ, hliník, liatina, výrobok, borovica, materiál, surovina, fenop-

last, polyetylén, polystyrén 

Riešenie osemsmerovky: 

         

 

 

A K O K S I Ž O L L D L 

K Z A D K O S T A T Y E 

Á A R Á F I K E N B N K 

P Ť S E D A D L O R A Y 

K E Č N O V Z P A Z M C 

H R I A D E Ľ Ý R D O I 

T E M O L T E V S Y K B 

O J P N E U M A T I K A 

 

lano, páka, brzdy, dynamo, kladka, ráfik, reťaz, bicykel, hriadeľ, ložisko, sedadlo, 
zvonček, svetlomet, pneumatika 

Riešenie osemsmerovky: 
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Nájdi rozdiely 
 

 

 
Nájdi rozdiely a obrázky vymaľuj! 
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Nikki Minaj 

Narodila sa v Trinidade a Tobagu 

a do New Yorku sa presťahovala, keď 

mala päť rokov. Po vydaní troch mixáž-

nych albumov medzi rokmi 2007 až 2009 

a zaradení do Young Money Entertaiment 

vydala svoj debutový album Pink Friday 

(november 2011). Rýchlo sa stal komerč-

ne úspešným, dostal sa na prvé miesto 

rebríčka U.S. Billboard 200 a po mesiaci 

od vydania bol ocenený platinovou plat-

ňou. 

 Stala sa prvou sólo speváčkou, ktorá mala v rovnaký čas na Billboard 

Hot 100 až sedem piesní. Jej druhý singel „Your Love“ sa dostal na prvé miesto 

v rebríčku Billboard Hot Rap Songs chart, čo z nej robí prvú umelkyňu, ktorá sa 

tam dostala bez sprievodu od roku 2002. Tiež sa stala prvou speváčkou, ktorá sa 

objavila na MTV's Annual Hottest MC List. V roku 2011 ju Billboard označil za 

vychádzajúcu hviezdu. Jej druhý album Pink Friday: Roman Reloaded vyšiel 3. 

apríla 2012.  

Nicki Minaj, je raperka, speváčka a skladateľka. Neskôr sa ako dieťa pre-

sťahovala do Queens borough v New Yorku. V roku 2003 absolvovala vysokú 

školu LaGuardia. V roku 2007 vydala svoj prvý mixtape s názvom Playtime Is 

Over . Hneď po ňom nasledovali aj Sucka Free (2008) a Beam Me Up Scotty 

(2009). Nicki objavil americký raper Lil Wayne, s ktorým podpísala zmluvu Yo-

ung Money Entertainment s distribúciou od Universal Motown ( v auguste 

2009). Tiež bola prvá umelkyňa ,ktorá bola ocenená na výročnom MTV Annual 

MC List. 

 

 

                                                                    

prevzaté: 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Nicki_Minaj 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Trinidad_a_Tobago
http://sk.wikipedia.org/wiki/New_York
http://sk.wikipedia.org/wiki/2007
http://sk.wikipedia.org/wiki/2009
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=U.S._Billboard_200&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Billboard_Hot_100
http://sk.wikipedia.org/wiki/Billboard_Hot_100
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Billboard_Hot_Rap_Songs_char&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/3._apr%C3%ADl
http://sk.wikipedia.org/wiki/3._apr%C3%ADl
http://sk.wikipedia.org/wiki/2012
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 Farebné tajničky  

pre piatakov 

Úloha: Vypočítajte a výsledok priraďte podľa šifrovacej tabuľky. 

A B C D E F G H CH I J K L 

0 2 3 4 6 7 8 9 11 12 13 14 15 

M N O P Q R S T U V X Z . 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Rímske číslice 
I V X L C D 

1 5 10 50 100 500 

 

          TAJNIČKA 1  TAJNIČKA 3 

75:5 + 30:3=    10-9+8-7+6-5+4-3+2-1=  

144:12=   (1+2+3).4 +4=  

960- 937=    TAJNIČKA 4 

18 . 5 : 2 . 0. 7=    5 000- 4 977=   

1105 : 85 =   1869 : 89 =   

23. 1 =    (4+2).(4-2) =   

180 : 30 =    1.2.3 =   

TAJNIČKA 2  502 – 498 =   

625 : 25 =    20- 7.2 =   

 

    ! 
 

 

 

 

Riešenie nájdete na posledných stránkach časopisu. 
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Tajničky z geografie 

    
TAJNIČKA - EKOLÓGIA (pre 7. ročník) 

 

      
    

 
    

      

     
1.               

    

      
2.             

    

     
3.             

     

    
    4.               

   

   
5.                     

   

      
6.                   

 

     
7.                     

 

 
      8.                     

  9.                       
     

         
      

     

   
        10.         

     

  
11.                   

     

     
12.                 

   

     
13.                   

  

    
14.                     

  

    
15.               

     

    
16.             

      

                 

 
1. Strach z niečoho 

           

 
2. Jedna z chorôb v rozvojových krajinách 

      

 
3. Jedna z najmenej škodlivých dopráv 

      

 
4. Najstarší NP na Slovensku 

         

 
5. Jedna z dobrovoľných organizácií na ochranu ŽP 

    

 
6. Jeden z NP 

            

 
7. Opätovné využitie odpadu 

         

 
8. Závislosť od drog 

           

 
9. Rast miest 

            

 
10. 22.apríl - Deň ......... 

          

 
11. Jedna z typov rekreačnej krajiny 

       

 
12. Prieznivé vplyvy ŽP poskytujú človeku prostredie .... 

  

 
13. Do Svetového prírodného a kultúrneho dedičstva patrí napr.  

 
14. Triedený zber iným slovom 

        

 
15. Povolené skládky odpadov 

        

 
16. CR ľuďom slúži napr. na... 
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TAJNIČKA - Listnaté a ihličnaté 
lesy (5. ročník) 

  

        
8.  

      

       
    

  
10.  

   

       
    

 
9.    

   

       
          

   

     
5.  6.            11.  12.  

 

  
2.  3.                      

 

 
                          

 

 
1.      4.      7.              

 

 
                          

 

 
              

 
          

 

 
              

  
        

 

 
              

    
    

 

 
  

 
          

       

    
    

         

 
1. zviera žijúce v LL a IL 

        

 
2. podnebie, kde sa vyskytujú LL a IL 

     

 
3. v pásme LL a IL je riečna sieť ... 

      

 
4. IL sa nazýva aj ... 

         

 

5. LL rastú ... 
ako  IL, lebo potrebujú viac vlahy 

   

 
6. svetadiel, kde sa vyskytujú LL a IL 

     

 
7. jeden zo stromov, ktorý rastie v LL 

     

 
8. lesy, kde rastú L aj I stromy 

      

 
9. pôdy, ktoré majú sivú farbu 

      

 
10. hnedé lesné pôdy 

        

 
11. Jedna z poľnoh.plodín, ktorá sa pestuje  

   

 
  v chladnejších oblastiach IL 

      

 
12.  jedno z veľkomiest, ktoré vzniklo v oblasti LL,IL 
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Kľúč k farebnej tajničke: 

          TAJNIČKA 1  TAJNIČKA 3 

75:5 + 30:3= 25 V  10-9+8-7+6-5+4-3+2-1=5 V 

144:12=12 I  (1+2+3).4 +4 =28 . 

960- 937= 23 T  TAJNIČKA 4 

18 . 5 : 2 . 0. 7= 0 A  5 000- 4 977= 23 T 

1105 : 85 =13 J  1869 : 89 = 21 R 

23. 1 =23 T  (4+2).(4-2) = 12 I 

180 : 30 = 6 E  1.2.3 = 6 E 

TAJNIČKA 2  502 – 498 = 4 D 

625 : 25 = 25 V  20- 7.2 = 6 E 

 

VITAJTE V V. TRIEDE ! 
 

 

 

 

 

 


