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V tomto čísle nájdete : 

 

1)  Úvod 

2)  Z našej tvorby - Jeseň 

3)  Z našej tvorby - Moje mesto 

4)  Deň zvierat 

5)  Vieš, že ... 

6)  Deň Zeme 

7)  Exkurzia Ružomberok - Litovský Mikuláš 

8)   Exkurzia Modra - Červený Kameň 

9) Záchranárske dni 

10) Halloween 

11) Ozdoby na Halloveen 

12) Dušičky 

13) Ako poznáš našu školu? 

14) O vznik odpadu. 

15) Komunálny odpad 

16) Zaujímavosti o komunálnom odpade 

17) Zasmejme sa 

18) Jessie J 

19) Pre najmenších 

20) Tajnička a sudoku 

21)   Zabavme sa - osemsmerovky 
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Príhovor 
 

Prázdniny. To čarovné slovo, pri ktorom nám poskočí srdce, 

len čo ho začujeme. Každý z nás si pod ním predstavuje niečo iné. 

Niekto nádhernú rodinnú dovolenku, 

niekto chodenie s kamarátmi na 

zmrzlinu, niekto neskoré „ranné“ 

vstávanie, iný zase krásne dlhé západy 

slnka.  

Toto všetko sa však pomaly, ale isto 

končí. Prichádza dlhých desať mesiacov, 

počas ktorých sa toho veľa naučíme, ale 

aj toho veľa zažijeme. Našimi článkami, nápadmi, kvízmi, 

osemsmerovkami, tajničkami a aj básničkami sa vám pokúsime 

týchto desať mesiacov čo najviac spríjemniť.  

            Dúfame, že sa vám bude v tomto roku dariť a budú sa vám  

naše časopisy páčiť. 

  

 Vaša redakčná rada 
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Jeseň 
 

Po roku máme tu konečne jeseň, 

vetrík si spieva veselú pieseň. 

Každé dieťa rado rozbalí šarkana, 

a z nudnej chvíle stane sa zábava. 

 

Jeden modrý šarkan vysoko vyletel, 

ak by sa utrhol, ďaleko by doletel. 

Pomaly nezbedný vetrík slabne, 

a každý šarkan na lúku sadne. 
 

                                    Daniel Žoldák, 5.C 
  

Keď sa sfarbia listy, 

môžeme si byť istí, 

je tu jeseň zas a znova, 

všetko sa tu v lístí schová. 

 

Jeseň, pani veterná, 

so šarkanom sa pohrá. 

Všetkým deťom radosť spraví, 

za šarkanom točia hlavy. 

 

                         Samuel Padala, 5.C 
 

Keď deti idú do školy, 
príroda farbami zažiari. 
 

Javor má farbu zlatistú, 
buk krásnu, červenú, farbistú. 
Breza striasla dukáty, 
les je veľmi bohatý. 
 

Veveričky chystajú zásoby, 
jelene strácajú parohy. 
Lastovičky odlietajú do diaľky, 
medvede čakajú na zimné rozprávky. 
 

Aká je tá jeseň nádherná, 
veľa farieb, málo zelená. 
  

Alexandra Galiová,  5.C 
 

 

Pani Jeseň 
Dnes k nám prišla pekná pani, 

bola krajšia ako vlani. 
Bola krajšia ako kvet, 
a mal ju rád celý svet. 

 
Jasné, je to naša Jeseň, 

s ňou je pekná každá pieseň. 
Je taká pekná farebná, 

už nie je ako leto zelená. 
 

Vetrík fúka ,,fu, fu, fú“, 
lístie šuchtá „šu, šu, šú“. 

Deti majú šarkanov, 
a pani Jeseň sa stáva zábavou. 

 
                                  Miška Valová, 5.C  

Jeseň 

 

Farbí listy do žlta, do červena, 

ba dokonca i do hneda. 

Potom ich zhadzuje stromom velikým 

a roznáša po svete vetrom studeným. 

Keď už stromy holé sú, 

zvieratká si do nich zásoby prinesú. 

Oriešky a šišky 

schovajú si veveričky. 

Gaštany i žalude 

to si diviak zjesť príde. 

A pre naše srnky 

je seno a trnky. 

A náš medveď, to ťažké je, 

na jeseň sa vykrmuje, 

potom v zime spí, 

až na jar sa zobudí. 

Cez jeseň sa ochladzuje 

často veru sychravo je. 

Väčšinou leje, 

no les sa smeje. 

Jeden zaujímavý znak to má, 

že zo zeme malý klobúk vyrastá. 

Slimák doň s chuťou zahryzne, 

no zjesť ho celý nestihne. 

Ježko ten je hmyzožravec, 

beží pred ním každý mravec. 

Nenájdete v jeho brušku žiadne jablko či hrušku. 

Už slniečko za hory pomaly zachádza 

a tá naša jeseň rýchlo prichádza. 

 

Gabika Nevedelová, 5.C
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Moje mesto 
 

Večer, keď sa prechádzam 

vždy náladu dobrú mám. 

Po uličkách mestečka 

šťastná je moja dušička. 

 

Milujem pohľad z Hájika, 

keď sa mesto večer rozbliká. 

Vidím aj Hliny, Vlčince 

až sa mi smiať pri tom chce. 

 

Vidím aj Solinky, Dubeň, Martinské hole 

zajtra vám o tom porozprávam v škole. 

Ale pozor, niečo sa deje pri Váhu! 

Pltníci si robia v Budatínskej záhrade oslavu. 

 

Zdá sa, že šuchot ide zozadu, 

že by si niekto požičal fašiangovú mátohu? 

Ale kdeže, koniec snenia 

sú tu diviaky, bežím, dovidenia! 

Martina Hrebeňárová 6.B 

 

 

Žilina moja rodná, 

každý je rád, že ťa pozná. 

Ty si mesto krásne, 

musím o tebe písať básne. 

 

Na námestí Farské schody,  

pod schodmi fontány plné vody.  

Nad tým všetkým farský zvon, 

vyzváňa on bim-bam-bom. 

 

Tristo rokov visí tam,  

čo všetko si pamätá.  

Krásne zvoní tento zvon,  

hlasom tíši mestský zhon.  

 

Na námestí krčma je,  

každý sa tam zasmeje. 

Haha, hihi, hoho, juch, 

bežím domov ako duch.  

Tatiana Mišíková, 6.B 

 

 

 

Moja Žilina 
 

Na Slovensku štvrté miesto  

zaujalo veľké mesto.  

Pod Dubňom sa vypína 

naša krásna Žilina.  

 

Uzlia sa v nej koľajnice,  

cesty, mosty aj diaľnice.  

Vie to každý žiak aj žiačka –  

- malý Jožko a aj Katka,  

že Žilina je dopravná križovatka.  

 

V centre mesta  - historická radnica,  

každú hodinu znie hudbou celá ulica.  

Hneď všetkým sa tu zlepší nálada,  

vypočuť si radničnú zvonkohru – to je balada. 

 

Mariánské námestie, Farské schody,  

starobylé kostoly,  

Vodné dielo, zelené parky,  

vysoké a stredné školy, 

veľké sídla, mega obchody, divadlá či kiná,  

pre návštevníka je toto naša Žilina.  

 

Stanislav Stankovič, 6.B  
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Deň zvierat 
 

Deň zvierat každý rok pripadá na 4. október a každý 

rok o ňom aj píšeme. 

Počas tohto dňa by sme sa mali svojim miláčikom obzvlášť 

venovať, pretože toto je ICH deň. A ako by bolo vám, keby niekto zabudol 

na Deň detí alebo Vaše meniny? 

Samozrejme:“ Veď zvieratá nevedia, čo je za deň.“  

Ale naozaj si nenájdete čas, aby ste sa aspoň na chvíľu povenovali 

stvoreniu, pre ktoré ste všetkými kamarátmi a celou rodinou v jednej 

osobe? 

Keby sme robili anketu, aké zvieratko doma chováme najčastejšie, prvé 

miesto by získali malé živočíchy ako napríklad škrečky, morčatá, králiky a 

zajace. Čo tak im v tento deň vyčistiť klietku, učesať kožuštek a odmeniť 

ich nejakou maškrtkou? 

Druhé miesto by určite vyhral psík- najlepší a najvernejší  priateľ človeka. 

Či je váš psík malý alebo veľký, určite neodmietne odmenu a dlhú 

prechádzku alebo hru s jeho obľúbenou hračkou. Ja osobne som hrdou 

majiteľkou krásnej fenky kokeršpaniela, ktorú by som ani za celý svet 

nevymenila.  

Tretie by patrilo mačičkám, pre ktoré je pol hodina hladkania vo vašom 

náručí cennejšia než zlato. 

Na záver len dúfam, že ste aj vy tento deň strávili so svojím miláčikom.   

 

Barbora 
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Vieš, že... 
Zvieratá: 

...keď opice zjedia priveľa 

nezrelých banánov, ich oči a jazyk 

budú zelenej farby? 

 

...jazyk chameleóna je rovnako dlhý 

ako jeho telo a chvost dohromady? 

 

...ryba menom Platesa mení farbu podľa toho, kde je? Takže keby sme 

ju položili na šachovnicu, bola by striedavo biela a čierna ako 

šachovnica. 

 

...krava si čistí nos jazykom  a žirafa si svojím 40-

centimetrovým jazykom  dokáže vyčistiť uši? 

 

...medzi potravou pre mačky, ktorá sa dá kúpiť 

v obchode nie je ani len jedna s príchuťou myši, 

pretože testy odhalili, že mačky táto chuť vôbec 

neláka? 

 

...migrujúce motýle sa premiestňujú vo veľkých skupinách? Keď na 

takúto skupinu natrafí lietadlo, môže sa pokaziť a spadnúť na zem, 

pretože jeho chladič upchajú motýle, ktoré uviazli pod kapotou. 

                     

 
Barbora 
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V októbri  som sa aj s mojimi spolužiakmi zo 6. ročníka  

zúčastnila exkuzie na trase Ružomberok- Liptovský Mikuláš. 

V Ružomberku sme navštívili Galériu Ľudovíta  Fullu, kde sme si 

prezreli jeho tvorbu a dozvedeli sa mnoho z jeho života. Porovnali 

sme jeho obrazy s tvorbou mladého moderného maliara. Mne sa viac 

páčilo to staršie umenie od Ľ Fullu. Ale aj to moderné bolo pekné, 

lebo odrážalo problémy dnešnej doby- ľudí, ktorí sú síce spolu, ale 

nemajú si čo povedať, lebo prednejšie sú mobily a počítače.  

Neskôr sme prišli  do Liptovského múzea v Liptovskom 

Mikuláši, kde sme videli mučiareň, v akej  mučili Jánošíka a mnoho 

mučiacich nástrojov. Dozvedeli sme sa tu aj o histórii Liptova a pani 

lektorka nám priblížila život a tvorbu slovenského romantického 

básnika Janka Kráľa.  

V Liptovskom Mikuláši  sme boli aj v rodnom dome  súrodencov 

Rázusovcov,  kde nám porozprávala pani lektorka o ich detstve 

a prečítala nám aj úryvok z autobiografickej knihy Martina Rázusa 

Maroško. Exkurzia sa nám veľmi páčila a už teraz sa tešíme, čo pre 

nás vymyslia pani učiteľky na budúci rok. 

       

Tamara 
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Modra  -  Červený Kameň 
 

15.10.2013 sa uskutočnila exkurzia do Modry a na Červený 

Kameň. Tejto exkurzie sa zúčastnili žiaci 9.ročníka. Táto exkurzia patrí 

medzi jedny z najkrajších exkurzií.  

Ako prvú sme navštívili Modru. Je to malé mestečko, v ktorej žil 

svoje posledné roky života Ľudovít Štúr. Navštívili sme jeho hrob na 

miestnom cintoríne a uctili sme si jeho pamiatku položením venčeka na 

hrob a zapálením sviečok. Jeho hrob je veľký a vedľa neho je   

pochovaný aj jeho brat Karol Štúr a na druhom boku Pavel Zoch.   

Potom sme prešli do  múzea Ľudovíta Šťúra, kde sme si vypočuli 

krásne rozprávanie o jeho živote, tvorbe a pôsobení. Dostali sme sa do 

izby, kde umrel na následky nešťastného postrelenia. Izba bola veľmi 

malá, ale zato pekne zariadená a boli tam aj dokonca pôvodné staré 

kachle. Ďalej  sme sa presunuli na nádherný hrad Červený Kameň, 

z ktorého je nezabudnuteľný výhľad na okolité krásne sfarbené lesy. Vo 

vnútri hradu sme videli ozaj pekné starodávne kúsky nábytku a rôzne iné 

exponáty.  

Tento výlet sa žiakom veľmi páčil, veľa sme si z neho zobrali 

a naozaj navštíviť Modru a Červený Kameň sa oplatí. Je to krásna 

exkurzia, z ktorej si odnesiete nielen spomienky a vedomosti,  ale aj 

záhadný a tajomný pocit, ktorý vás prinúti navštíviť tieto miesta ešte raz.  

 

                                                                                  Betka 

 

... a ešte foto 
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Záchranárske dni 
 

Žiaci 6.D sa zúčastnili  11. októbra Záchranárskych dní na 

parkovisku pred Zimným štadiónom. Prezreli si historické 

záchranárske vozidlá. Vyspovedali pánov policajtov, samozrejme 

chlapcom sa najviac páčili zbrane, ktoré si mohli aj vyskúšať, ale 

všetko bez nábojov. 

Dozvedeli sa  zaujímavosti o práci samaritánov, Horskej 

záchrannej  služby či o práci operátorov tiesňovej linky 155. 

Vyskúšali si aj simulátor nárazu, malo to predstavovať, ako sa cítia 

ľudia pri nabúraní. Promile okuliare - na vlastnej koži zistili, aké je to 

byť opitý.  Drager preveril náš dych – viacerí fúkali  do dragera, ale 

predtým museli zjesť cherry cukrík. Najviac sa im ale páčil simulátor 

otočenia, kde bola simulácia prevrátenia auta a to si chceli všetci 

vyskúšať.  

Strávili sme spolu zaujímavé popoludnie a  dozvedeli sme sa aj 

mnoho dôležitých informácií.  

                                        Tamara 
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Halloween 
 

Vyrezávané tekvice, netopiere, 

lebky a prosenie o sladkosti. Takto si asi 

všetci predstavujeme Halloween.  

Halloween je pôvodom írsky 

pohanský sviatok a oslavuje sa hlavne 

v USA, Spojenom Kráľovstve, Kanade, no skrátka v západnom svete. 

V Európe ho veľa ľudí neuznáva. Vo vyspelých štátoch ako je 

Francúzsko alebo Nemecko sa už ako-tak udomácnil. No napríklad na  

Slovensku a Česku sa mu ľudia stále bránia. Mnoho krát majú pocit, 

že sa pre Halloween zabúda na Dušičky. Myslia si, že ľudia tak 

zabúdajú na pamiatku tých, ktorí tu už nie sú. Halloween je pri tom 

iba sviatok, počas ktorého sa ľudia prezliekajú za strašidlá a deti si 

pýtajú sladkosti. Tieto dva sviatky pritom ani nepripadajú na jeden 

deň  (Halloween-31.10. - doslovný preklad „predvečer všetkých 

svätých,   Dušičky-1.-2.11.). 

 

Teraz už len dúfam, že som vás 

presvedčila, aby ste tento sviatok (keď už 

nie oslavovali) tak aspoň nezatracovali. 

 

       

           
Barbora  
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Ozdoby na Halloween 
 

 

Asi najčastejšou ozdobou 

Halloweenu je vydlabaná tekvica, do 

ktorej sú vyrezané oči, ústa a nos. 

Keď do nej dáte horiacu sviečku,je 

krásnou ozdobou pred rodinný dom 

alebo na balkón. 

 
 

Z tvrdého papiera, alebo filcu si môžete 

vystrihnúť halloweenske obrázky a nechať ich 

niekde len tak položené alebo pomocou nitky na 

druhej strane ich môžete niekde zavesiť. 

 

Veľmi ľahko sa dajú  vyrobiť aj 

netopiere z kartónu na vajíčka.  Najskôr 

namaľujte tri miesta na vajíčka na 

čierno, potom nalepte oči a pomocou 

mašličky si s ním ozdobte napríklad 

luster. 

 

Veľmi jednoducho sa dajú tiež vyrobiť 

girlandy s tekvicami, duchmi, netopiermi... 

len pomocou zloženého papiera a nožníc. 

Pomocou nitky alebo spreja si môžete 

vyrobiť pavučinu a ozdobiť ju plastovým 

pavúkom. 

 

 

Dúfam, že sa vám moje nápady páčili.   

         

Barbora 
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Dušičky 
 

Dušičky, ako každý vieme, sú sviatkami tých, ktorí už nie sú medzi 

nami. Oslavujú sa prvého a druhého novembra. 

Počas týchto dní sa cintoríny premenia na záplavu svetielok horiacich 

sviečok a bielych chryzantém. 

Nie všade vo svete však 

ľudia oplakávajú svojich 

blízkych.  

Napríklad v Mexiku a jeho 

okolí sa oslavujú dušičky 

úplne naopak. Sú to oslavy 

šťastia a úcty k mŕtvym. 

Stavajú veľké kostry, jedia čokolády v tvare truhiel a tancujú 

v oblečení, aké sa oblieka do truhiel. 

V tomto by sme si nielen mi, ale aj celá Európa mohli brať príklad 

z Mexičanov. Veď na Dušičky by sme mali spomínať len na to 

najkrajšie a najlepšie, čo sme s daným človekom kedy zažili. 

        

Barbora 
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Ako poznáš našu školu? 
 

V tomto testíku si môžeš overiť, ako dobre poznáš vlastnú 

školu, a čo všetko o nej vieš. 
 

1. Naša škola má: 

a) 29 rokov 

b) 28 rokov 

c) 25 rokov 

 

2. Naša pani riaditeľka sa volá: 

a)V. Kubicová 

b)J. Marendiaková 

c) E. Wiesengangerová 

 

3. Na našej škole je približne: 

a) 700 žiakov 

b) 500 žiakov 

c) 800 žiakov 

 

4. Naša škola je namaľovaná na: 

a) zeleno 

b) žlto 

c)  bielo 

 

5. Pani zástupkyňa pre 1.-4.je: 

a)V. Holišová 

b)A. Blaščíková 

c) M. Halabicová 

 

6.“Gymnastika“ má skratku: 

a)GTK 

b)GOG 

c)GLT 

7. Naša škola je zapojená do 

projektu: 

a) Modrá škola 

b) Zelená škola 

c) Žltá škola 

 

8. Na našej škole máme učiteľov: 

a) 1 

b) 4 

c) 2 

 

9. Tento rok sa otvorilo 1.-kych tried 

a)3 

b)5 

c)4 

 

10. Školský časopis sa vydáva 

na internete od roku: 

a)2011 

b)2012 

c)2010  

 

Barbora 
 

Správne odpovede:  

1.a)  2.c)  3.c)  4.b)  5.a)  6.a)  7.b)  8.c)  9.c)  10.b)  
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O vzniku odpadu 
 

 

Vieš, že: 
 odpad vznikal už v praveku (3 mil. rokov p. n. l. -1 mil. rokov p. n. l.) 

: 

 a to v podobe zvyškov jedál najmä kostí, popolu, poškodených 

nástrojov, odpad z štepov a pod. 

 jedna z najstarších skládok sa našla v sídle človeka z doby 

kamennej v Nórsku, bola 320 m dlhá,65 m široká a 8,5 m vysoká 

  starovek (3 tis. p. n. l. - 476 n. l.) 

 Rimania- odpad vozili mimo mesta s kanalizáciou 

 Gréci- odvážali odpad na skládku, časť odpadu sa kompostovala 

(využívali ju poľnohospodári) a ostatný odpad sa spaľoval 

 podobné nakladanie s odpadom bolo aj v Asýrii, Babylone, na Kréte 

(počas minojskej kultúry) 

 stredovek (476 n. l. -1500) 

 bolo bežné vyhadzovať zvyšky jedla von oknom, o nakladanie s 

odpadom sa postaral dážď, ktorý odpad odniesol do najbližšej 

rieky 

 na uliciach sa väčšinou hromadil odpad a preto sa v týchto 

mestách začali šíriť rôzne epidémie napr. mor začal sa šíril 

krysami, zahubil viac ako 40 miliónov ľudí 

 neskôr sa začali zavádzať nové metódy nakladania s ním, začal sa 

odvážať mimo mesta 

 súčasnosť(1500 - 2012) 

 odpad sa síce vyvážal za mesto no zo skládok sa šíril zápach  a 

zvieratá roznášajúce choroby 

 na vidieku sa organické zložky odpadu kompostovali a využívali sa 

ako krmivo pre domáce zvieratá 
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Komunálny odpad 
 

Čo je to komunálny odpad ?? 

 

 odpad tvoriaci sa v domácnostiach, obchodoch , obciach, 

mestách... 

 tvoria ho papier, sklo, bioodpad, plasty, kovy a iné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakladanie s odpadom: 

 

Skládkovanie -malo by sa využívať na uloženie materiálov, ktoré nie 

sú recyklovateľné ; v súčasnosti však vznikajú aj „čierne skládky" , 

vytvárajú ich nezodpovední občania. 

 

Viete ako postupovať pri objavený "čiernej skládky" ??? 

 písomný podnet pošlite príslušnému obvodnému úradu a 

obci(podnet zašlite napr. listom ) 

        v podnete uveďte: 

 

 dátum nájdenia skládky 

 detailný popis miesta ;veľkosť skládky a druh odpadu  
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 Zaujímavosti o komunálnom odpade : 

 

 v roku 2010 vzniklo v SR 1 808 506,23 ton 

komunálneho odpadu(KO),čo predstavuje 

333 kg komunálneho odpadu na obyvateľa 

 v porovnaní s rokom 2009 bol nárast o 11 kg 

komunálneho odpadu na obyvateľa 

 najväčšia produkcia KO bola zaznamenaná v Bratislavskom 

kraji o 77941,8 ton odpadu viac ako v roku 2009 

  v roku 2010 bolo vyseparovaných 134 662 ton piatich zložiek 

KO (papier, sklo, plasty, kovy, bioodpad),čo predstavuje 24,8 

kg na obyvateľa 
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Zasmejme sa 

 
Príde Janko do školy s veľkou hrčou na hlave a učiteľka sa pýta: 

Prečo máš takú veľku hrču??? 

Chcela ma uštipnúť osa. 

Nestihla to? 

Ale ocino ju zabil lopatou. 

 

 

Ujo hovorí deťom: Ak budete týždeň dobrí, tak vám kúpim bazén!  Deti týždeň sekali 

dobrotu a ujo im kúpil bazén. Deti sa tak tešili, že skákali doň šípky, bomby... Potom ujo 

príde a hovorí: A ak budete ešte týždeň dobrí, tak vám doň napustím aj vodu. 

 

Stretne babka Móricka a pýta sa ho:                                                                      

-Ešte šušleš Móricko? 

-AAAAle šem tam... 

 

 

Janko sa rozhodol, že celý deň bude vravieť áno. Ide do obchodu s 

cukríkmi a pýtajú sa ho: Chceš cukrík? On povie áno. Ide do pekárne a 

pýtajú sa ho: Chceš chleba? On povie áno. Potom ide do ringu a pýtajú sa 

ho: Chceš nakladačku? On vraví áno. Tak ho zbili. Na druhý deň sa 

rozhodol, že bude vravieť nie. Ide zase do obchodu s cukríkmi a tam sa 

ho pýtajú: Chceš cukrík? On vraví nie. Ide do pekárne a pýtajú sa ho: Chceš chleba? On 

vraví opäť nie. Ide zase do ringu a pýtajú sa ho: Ešte ti nestačilo? On povedal nie, tak 

zase dostal nakladačku. 

 

-Jožko, čo tam gumuješ? -

Pán učiteľ, veď ste mi povedali, aby som si tu 5 opravil. 

 

 

 

Anička pije po prvýkrát kyslé mlieko.  

 A mamičke hovorí.  

"Mami, tá krava bola asi po záruke!" 

 

 

Barbora 
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Jessie J 

 

Jessie J vlastným menom Jessica Ellen 

Cornish je úspešná 25-ročná americká 

speváčka a skladateľka. A práve 

skladateľstvom sa dostala pod svetlá 

reflektorov, keď začala skladať pre Miley 

Cyrus a Chrisa Browna.  

Jej prvý (debutový) singel “Do It Like a Dude“ bol napísaný pre 

Rihannu, no v jej vydavateľstve len povedali, nech si ju nechá pre 

seba. Odvtedy naspievala kopu vynikajúcich singlov. Napríklad “Price 

Tag“ s rapperom B.o.B., alebo “Nobody´s perfect“ či “Who´s laughing 

now“. Všetky pochádzajú z jej prvého štúdiového albumu “Who You 

Are“, ktorý bol vydaný 25. februára 2011. 

 

 
 
 
 

Barbora 
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Pre menších 
 

Dokážeš nájsť rozdiely medzi obrázkami?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

A dokázal by si vyfarbiť tieto školské pomôcky? 

 

 
  

  

  

  

  

   

                   Barbora 
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Tajnička 
5.  
 

      

      

    

     

     

Sudoku 
 

4. 

 

2. 

1. 

3. 
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OSEMSMEROVKY  NA VOĽNÉ CHVÍĽKY 
 

Tajničku tvorí 9 písmen, ktoré ostanú po vyškrtaní týchto slov: 
 

Bodka, Čítanka, Facka, Hmota, Iskra, Lavica, Obava, Oprava, Piatak, Písanie, 

Postup, Tabuľa, Tance, Taška, Učiteľ, Známka, Žiačka   
 

Š P O P R A V A A 

U K O O I H L K Z 

Č P A S M A D Ž N 

I Í L O T O T I Á 

T S T A B U Ľ A M 

E A K A V A P Č K 

Ľ N Š R N I V K A 

V I O K A K C A F 

L E C N A T A A Á 

 

 

Tajničku tvorí zostávajúcich 15 písmen + výkričník po vyškrtaní týchto 

slov: 
 

Anička, Ideál, Kačka, Kapitola, Kniha, Krédo, Láska, Nedeľa, Palica, Príručka, 

Prosba, Skúter, Škola, Učitelia, Žiaci 
 

K Č O S Š S U A N 

A N I Č K A Č K A 

P A I R O Ú I U B 

I A É H L C T N S 

T D L Č A Í E E O 

O Š E I T O L D R 

L M Ž Á C Á I E P 

A K S Á L A A Ľ Š 

P R Í R U Č K A ! 

 

 

 
 

                                                                                                          / prevzaté zo Zborovne/ 

 


