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Príhovor 

 
Hurá, prázdniny! 
 
Opäť sa symbolicky zatvárajú brány končiaceho 
školského roka 2014/2015 a prichádza obdobie letných 
prázdnin. 
Užijeme si  dva mesiace voľna, bez učenia a učitelia si 
tiež trocha oddýchnu a naberú sily do ďalšieho školského 
roka. 
Iba deviataci majú popri tej veľkej radosti aj pocit 
sklamania z dôvodu, že sa ich cesty s rovesníkmi 
rozchádzajú a veľké lásky, kamarátstva sa musia 
rozdeliť. Bude im ľúto za školou aj učiteľmi. Ale po 
prázdninách ich čaká nová škola, nové priateľstvá 
a zážitky, držíme im palce, nech sa im darí.☺ 
A my ostatní hurá, prázdniny opäť začínajú!!! 
 

Redakčná rada 
. 
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Žilina 
 

Vieš, ktoré je mesto naj, 

teraz dobrý pozor daj. 

 

Vysoké hory, hlboké doliny, 

krivé cesty a veľké rodiny. 

Smiechu i zábavy je plno, 

golf, bowling aj 5D kino. 

 

Históriu krásnu máme, no to i každé mesto, 

a však zlodeja za hrdinu nemá len tak nikto. 

Sochy, fontány a krásne domy pamätné, 

a na radnici zvonia zvony otravné. 

 

Keď sa prechádzaš po námestí nádhernom, 

nečakaj, že sa vyhneš zrážke s holubom. 

 

Lepšejšieho mesta nieto, 

hádaj, ktoré mesto je to? 

Zlatý dvojkríž v erbe má, 

je to moja ŽILINA! 

 

Alžbeta Juhásová, 8.A 

 

 



5 

 

Víla v Žiline 
Keď deň stráca svoju moc a noc prichádza, 

žiarivý Mesiačik spoza Dubňa vychádza. 

Vtedy malá víla z Budatínskeho hradu 

venček z margarétiek vije pri sútoku Kysuce a Váhu. 

 

Hotový venček na hlávku dá si 

a ten ju prenesie v tie dnešné časy. 

Ľahučkým krokom prebehne cez Farské schody, 

s úsmevom sa pozdraví Cyrilovi aj Metodovi. 

 

Na Mariánskom námestí zvedavo nazrie do historickej 

studne, 

nezabudne sa pritom pokloniť s úctou Márii panne. 

Z Burianovej veže s úžasom rozhliada sa dookola, 

na tú krásu žilinskú kamarát Mesiac jej svieti zhora. 

 

Vtom radničná zvonkohra začala polnoc hlásiť, 

malá víla už nesmie ani minútku stratiť. 

Všetky tie krásne parky, kostoly, divadlá aj školy, 

príde si rada pozrieť, keď jej to čarovný venček dovolí. 

 

Anna Stankovičová, 5.B 

víťazka súťaže Moje rodné mesto, 1. miesto, poézia 
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Žilina 
 

Pod Dubňom sa rozvíja moja rodná Žilina. 

Žilina je mesto krásne, 

 to je predsa každému jasné.  

 

Naše mesto Žilina  

Malá Fatra objíma.  

Váh rieka rýchla, bystrá dnes je v nej už voda čistá.  

Voziť sa však po Váhu,  

chce to veru odvahu! 

 

V Mirage je nákup istý,  

to tvrdia všetci turisti.  

V Žiline je titul istý, 

 tískali ho futbalisti.  

 

Na Mariánskom námestí,  

keď je hokej, veľa ľudí sa tam zmestí.  

Môj ocko má veľmi rád,  

starý Sedláčkov sad. 

 

 Žilina je  krásne mesto ,  

vždy má v mojom srdci miesto. 

 

Juliána Sventeková, 9.A 

víťazka súťaže Moje rodné 

mesto, 2. miesto, poézia 
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Nečakané stretnutie 
 
     Na Mariánskom námestí - v Artfore pracuje môj otec. 

Jedného dňa som  išla za ním, tak ako sme sa večer dohodli, že 

pôjdeme po práci spolu na nákupy. 

      „Betka, musíš počkať, pôjdeme, ale ešte musím niečo súrne 
vybaviť,“ povedal mi. Tak som si išla sadnúť na gauč, zobrala 

knihu a začala čítať, veď som v kníhkupectve. Po chvíľke, keď 

som sa zahĺbila do čítania, zrazu niečo buchlo v kancelárii. 

Zľakla som sa, ale odhodlane som sa tam išla pozrieť. 

„Uffff,“  bola to len taška, ktorá spadla na zem. Chcela som 

pokračovať v čítaní, ale kniha bola zatvorená. Myslela som, že 

to urobil prievan. Ale nebolo to tak celkom. Znova som ju 

otvorila a odrazu ma striaslo od zimy. „Bŕŕŕ...“ zbadala  som 
niečo skoro priehľadné a biele. 

„Pomóóóc, duch!!!“ Začala som jačať. 

„Betka, nekrič, nič ti neurobím. Bol som na teba iba zvedavý, 

lebo ja som napísal tento príbeh  o Žiline a už dávno knihu 

nikto neotvoril,“ hovoril pokojným hlasom. 

„Mne sa to veľmi páči, určite si knihu od otca vypýtam 

a zoberiem i do školy. Možno ju potom  kúpia i niektorí rodičia 

spolužiakom za vysvedčenie. To bude super!“ 
Dvere sa otvorili a bol v nich otec: „Betka, ideme!“ V tej chvíli 

duch zmizol. 

„Oci, vieš, čo sa mi stalo?......“  Začala som rozprávať, otec ma 

počúval,  a ničomu neveril. Myslel si, že som chorá a len sa mi 

to zdalo, a tak ma zaviezol domov. Bolo po nákupoch.  

      Jediný, z celej rodiny, kto veril môjmu rozprávaniu bola asi 

babka, lebo pri mojom príbehu sa divne usmievala 
a pokyvovala hlavou.  

                                                      Alžbeta Mišíková, 5.B, 

víťazka súťaže Moje rodné mesto,  2. miesto,  próza 
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Daniela zo zámku Budatín 
 

Písal sa rok pána 873 a na zámku Budatín sa zrodil nový 

život. Život princeznej Daniely. Mala nádherné veľké modré 

oči a pery červenšie než krv. Srdce mala odvážne a dušu 

bojovníka. 
V tom istom čase, v malej dedinke, len s kaplnkou 

a chatrčami sa po prvýkrát nadýchol chlapec, ktorý dostal 

meno Andrej. Čierne vlasy a rovnako tmavé oči mu zdobili 

krásnu tvár. Srdce mal spravodlivé a čisté. Prešli dni, mesiace, 

roky, počas ktorých malé deti dospievali a spoznávali svet. 

Daniela vyrástla do dámy a len čo mala voľnú chvíľku, túlala 

sa mestom Žilina.  

Andrej vyrástol do statného farmára, pre ktorého by sa nejedno 
dievča pobilo. Mali už krásnych sedemnásť a začali snívať svoj 

sen o živote. Obaja už boli zrelí na manželstvo a bol čas 

poobzerať sa po niekom, s kým by mohli kráčať životom. 

Danielin otec kráľ Vladislav prisľúbil svoju jedinú milovanú 

dcéru princovi Jurajovi, ktorý nemal ani jediné milé slovko pre 

nikoho. Jeho krutá povaha však odrádzala Danielu, a keď jej 

otec oznámil, že práve s ním má spojiť svoj život, rozplakala 
sa. V Andrejovej rodnej dedinke Divinka, ho jeho macocha 

predala roľníkovej dcére Augustíne. Tá nosila nos až príliš 

vysoko, stále sa len povyšovala a každého nápadníka 

odrádzala, pretože milovala iba Andreja. Ten ju však nemiloval 

a bránil sa silou mocou spojiť svoj život s jej. Noc pred 

osudným dňom, kedy sa mala konať svadba, sa Andrejovi 

podarilo utiecť. Bežal ďaleko a ani sám nevedel kam. Konečne 

dobehol na miesto, kde si pomyslel, že ho hádam nenájdu. 
Zazrel tam dievča. Smutné, utrápené a uplakané. Prišlo mu ho 

ľúto, prikročil k nej a s nesmiernou nežnosťou jej položil ruku 

na plece. Dievčina sa zvrtla a ako sa im oči stretli, Daniele sa 

zatočil celý svet. Z hĺbky duše vedela, že ho miluje. Energia, 
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ktorá sa prelievala medzi nimi hovorila viac, ako dokážu 

povedať slová. Rozprávali sa dlho, až do rána a sľúbili si, že sa 

stretnú za úplnku, ktorý mal byť o dva dni. 

Keď Daniela dorazila do zámku, bola ako vymenená. 

Žiarilo z nej šťastie a pokoj. Služobníctvo, no i sám pán otec si 

už o ňu robili starosti. Potešilo ich, keď uvideli Danielu zdravú 
a vyrovnanú. Prešli dva dni a nastal spln. Poznove sa Andrej 

a Daniela stretli. Jemne si k sebe pritisli pery a svet sa im zrazu 

zdal úplne prázdny. Boli v ňom len oni dvaja. Keby tomu tak 

naozaj bolo, nikto by sa nič nedozvedel. Všetko však videl 

Jurajov sluha, ktorý mal jeho nastávajúcu strážiť a povedal to 

pánovi. 

Prešiel mesiac, nastal opäť spln a ako si veľká láska 

sľúbila opäť sa stretli. No Daniela nebola jediná, kto šiel za 
ním na Mariánske námestie. Len čo sa uvideli a padli si do 

náručia, spoza domov sa vyrútili stráže na čele s Jurajom, ktorý 

kričal: „Zabite ho, zabite!“. Stráže boli všade okolo nich, zatiaľ 

stáli. Andrej zvierajúc Danielu nevedel, čo sa deje. Rozbehol sa 

k nim Juraj s dýkou v ruke. Vedeli, že je ich koniec, no v snahe 

zachrániť toho druhého, sa Daniela vrhla na čepeľ dýky. Tá jej 

prepichla stred srdca. Zronený Andrej bol plný bôľu a zároveň 
nenávisti. Rozhodol sa svoju milú pomstiť. Vytiahol meč 

z Jurajovej pošvy a jedným úderom mu zoťal hlavu. 

 Odniesol milovanú Danielu do Budatínskeho parku, 

položil ju na trávnik a začal horko plakať. Od žiaľu vytiahol 

z jej srdca dýku a zabodol si ju do svojho. Len čo sa kvapka 

krvi dotkla srdca Daniely, zem ich začala vťahovať k sebe a na 

mieste, kde skonali vyrástla smutná vŕba na znak smútku straty 

svojho milovaného. Telá zaniknú, no láska nikdy. Tak jeden 
druhého milovali, že život toho jedného bez toho druhého by 

nemal zmysel. 
       

 Tatiana Ďuratná, 8.A 

víťazka súťaže Moje rodné mesto, 1. miesto, próza 
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Rozprávka o studničke 
 

Dávno pradávno žila v malebnom mestečku pri rieke 

Váh dievčina, ktorú volali Anička. Jej mamička vyrábala 

krásne obrusy a dečky a chodila ich predávať každú sobotu 

na vychýrený žilinský jarmok. Anička vždy sprevádzala 

mamičku a pomáhala jej. Dievčina mala veľmi rada to 

námestie v tvare štvorca, ktoré lemovali krásne meštianske 

domy. Vysoko nad všetkými sa na jednej strane námestia 

týčil kostolík. Popri stánkoch prechádzali urodzené dámy 

a páni v krásnych šatách a s obľubou kupovali mamičkine 

dečky. Anička jedného dňa vysadila popred kostolík kvietky 

a poctivo sa o ne starala. Len s námahou však nosila zďaleka 

vo vedre vodu. Kým všetky kvietky pozalievala, bola celá 

ukonaná. Na to sa už dlhšie nevedel prizerať Janko, ktorému 

sa Anička veľmi páčila. Rozhodol sa, že v strede námestia 

vykope studňu, aj keby musel kopať niekoľko rokov. 

A naozaj, už o pár mesiacov studňu zaplnila voda a Anička 

s Jankom sa do seba zaľúbili. Svadbu mali v kostolíku na 

námestí a studňa bola svedkom ich lásky. 

Ak neveríte, choďte sa tam pozrieť. Tá studňa tam stojí 

dodnes. 
 

Lucia Zavadzanová, VIII. A 
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Zámena 
 

Členom našej domácnosti je aj psík menom Mia. Je to 

milý a rozumný psík. No niekedy sa vymkne spod kontroly 

a zažijeme s ním rôzne milé aj nemilé príhody. Jednu vám 

rozpoviem.  

Stalo sa to, keď moja sestra bola s Miou vonku. Bol 

už podvečer. Na kopci, kde chodíme Miu venčiť, sa strela 

s dvoma ľuďmi, Jankou a Mirom a zarozprávaal sa s nimi. 

Všetci psíci spolu šantili, naháňali sa. Prišiel čas ísť domov. 

Moja sestra zavola Miu a išli domov. Pred dverami dala 

sestra Miu sadnúť a bola prekvapená, lebo Mia nebola moc 

poslušná. Keď vošla dovnútra, sestra zistila, že to nie je Mia 

ale Tvigi, psík pána Milana!!!. Celá rodina sme sa na to išli 

pozrieť. Psík, ktorý v chodbe stál, nebola naša Mia,  ale 

Tvigi. Aj napriek  tomu, že nevedela, kde je jej pán, tešila sa, 

že nás vidí. 

  Moja sestra a mama a samozrejme aj Tvigi bežali na 

kopec, aby našli pána Milana. Podarilo sa a psíkov si 

vymenili a všetko sa dobre skončilo.  
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Naši tretiaci od 20. apríla  na 5 dní vymenili školu za pobyt 

v prírode.  

38 detí z 3.C a D navštívili Krahule – Tramptárijskú školu 

v prírode a žiaci z 3.A a E sa vybrali do Žiarskej doliny do 

hotela Spojár. Prežili spolu s pani učiteľkami a aj s pani 

vychovávateľkami  zaujímavý a pestrý týždeň, za čo im 

patrí veľká vďaka☺☺☺ 

 

Ponúkame vám postrehy niektorých žiakov. 

 

Anička Podmanická, 3.C 
„V pondelok po cesta tam sme sa zastavili v strede Európy. 

Dostali sme výbornú izbu. Po obede, ktorý bol vo vedľajšej 

budove, sme išli na výlet. Mal názov Hádanková lúka. 

Pretože nám dávali hádanky a aj sme hádanky hľadali. Keď 

sme prišli na koniec, videli sme celú Kremnicu. Vedľa bola 

vyhliadková veža – 959 m nad morom. Bola tam aj pamätná 

kniha. Naspäť sme sa vrátili poriadne unavení.“ 

 

Terezka Brišová, 3.C 

„ Konečne sme prišli. Naše číslo izby bolo 106. Na obed sme 

mali šošovicovú polievku a ako druhé sme mali cestoviny 

s mäsom a nakoniec teplý čaj. Po obede sme mali oddych – 

kráľovskú siestu. Ja som si písala denník. Potom sme sa 

dozvedeli, že nám budú kontrolovať izby. Rýchlo sme začali 

upratovať. No zistili sme, že skrine nekontrolujú. Veľmi nás 

to nahnevalo. Ešte som zabudla, keď sme cez obed dojedli, 

tak sme sa naučili pieseň:  
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Ďakujeme, ďakujeme, jedlo bolo fajn. Bez jedla a pitia, 

nebolo by žitia.  

Ďakujeme, ďakujeme, jedlo bolo fajn.  

 

Tak a je to tu. Bola som nadšená, ale mala som trému. 

Vystupovalo tam veľa mladých talentov, ale najviac ma 

ohromilo dievča, ktoré kreslilo Červenú Čiapočku. Kreslila 

tak jednoducho a pekne. To umenie je moja slabosť. Na toto 

nemôžem povedať nie. Páčila sa mi aj 

pesnička, ktorú spievali štyri dievčatá 

s názvom Vráť mi tie hviezdy. Keďže bol Deň 

Zeme, mali sme natrhať prírodniny, lebo sme s nimi zdobili 

obrazy.“ 

                                                                                                                                                                                                                       

Martinko Maruna, 3.A 
1. deň pondelok  Prišli sme do hotela, bol úžasne pekný. 

Obsluha bola milá. Pri hoteli boli chatky a veľké ihrisko. 

Hotel sa volá Spojár. Bol som v izbe č. 8 s Kristiánom 

a Maťom. V izbe bol poriadok. Mali sme dobrý obed. 

2. deň utorok  Posteľ bola pohodlná. Hrali sme sa na ihrisku. 

Navštívili sme Demänovskú jaskyňu. Pani učiteľka 

hodnotila správanie. Pri hoteli bolo delo.    

3. deň  streda  Navštívili sme Medvediu štôlňu, kúpil som si 

na pamiatku hrnček. Boli sme aj u záchranárov, bolo tam 

super. Ohadzovali sme sa šiškami a mali sme trest, to nebolo 

super! 

4. deň  štvrtok  Boli sme v Tatralandii, tam bolo 

úúúúžasne!!!!    

5. deň  piatok Pani učiteľka nám rozdávala ceny. Škola 

v prírode sa mi veľmi páčila, bola super, zložili sme aj 

pesničku. 
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Zopár foto zo školy v prírode: 
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Sviatok detí, známy pod oficiálnym názvom Medzinárodný 

deň detí (MDD), sa zvyčajne, ale nie všade, oslavuje 1. júna. 

Na Slovensku a v niektorých ďalších krajinách bývalého 

sovietskeho bloku sa slávi od roku 1952. 

Valné zhromaždenie OSN v rezolúcii A/RES/66/292 zo 17. 

septembra 2012 vyhlásilo 1. jún aj za Svetový deň rodičov s 

tým, aby sa zdôraznila úloha rodičov na celom svete. 

Idea, aby vznikol Medzinárodný deň detí, siaha do roku 

1925. Vtedy sa vo švajčiarskej Ženeve konala Svetová 

konferencia pre blaho detí. Delegáti z 54 štátov schválili 

deklaráciu, v ktorej sa zaoberali chudobou, detskou prácou, 

vzdelaním a ďalšími otázkami. 

Viaceré verzie vzniku MDD 

Vlády vo viacerých krajinách na základe programu 

konferencie zaviedli deň detí, aby im urobili radosť a 

poukázali na ich problémy. Nie je úplne jasné, prečo bol za 

sviatok detí zvolený 1. jún. Podľa jednej z verzií v roku 1925 

čínsky generálny konzul v americkom meste San Francisco 

zhromaždil skupinu čínskych sirôt a pripravil im sviatok 

Festival člnov - drakov. Akcia sa konala práve 1. júna. V ten 

istý deň v Ženeve rokovali odborníci na Svetovej konferencii 

pre blaho detí. Rozhodne MDD patrí medzi obľúbené 

sviatky - tento deň ho slávia vo vyše 20 štátoch. 

MDD nebol "komunistickým nápadom". Deň detí sa 

napríklad v USA prvýkrát oslavoval v San Franciscu v roku 
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1925. V každom prípade v bývalom Sovietskom zväze sa 

školopovinným deťom 1. júna začínali letné prázdniny. 

Aj my na našej škole sme oslávili MDD. Niektorí z nás si 

to namierili do kina alebo do mesta, niektorí strávili 

pekné popoludnie v Lesoparku Chrasť, kde opekali alebo 

sa len prešli a iní sa vybrali športovať  na Vodné dielo, 

kde sa korčuľovali a kolobežkovali. Hlavné je, že sme 

strávili spoločne deň a neučili sme sa!!! 

 

 



17 

 

 

 

Divadelné predstavenie Motýlia láska 

      Všetko sa to začalo rozprávkou z knihy Na jeden deň 

labuťou.  Potom prišiel scenár a konečne sme mohli pozvať 

deti na konkurz. Prišlo ich neúrekom a čo dieťa to talent. 

Nebolo jednoduché vybrať tie najlepšie.  Potom nasledovali 

prvé skúšky po vyučovaní, cez soboty. Prežili sme spolu 

veľa veselých situácií, spoznali sme sa navzájom. Spoločná 

skúška kostýmov, príprava scén, nácviky s hudbou, 

tanečné čísla.  Spolupracovali s nami študenti z Gymnázia 

Hlinská, ZUŠ F. Špániho, Tanečné divadlo Alternatív, 

Spojená škola Martin.  Kulisy sa vyrábali v Ostrave. 

Spolupráca bola výborná a toto všetko vyvrcholilo 25.5. 

2015 na premiére v Mestskom divadle v Žiline.   

   V predstavení účinkovalo spolu 80 detí vo veku od 4 do 

18 rokov.  Spoločne rozohrali na javisku príbeh lásky 

a túžby po živote. Nechýbalo dobro v podobe Kráľovnej 

noci, ale ani šantivosť a veselosť mušky Svetlušky.  
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   Záverečný potlesk bol dostatočnou odmenou pre 

všetkých. Okrem toho herci dostali knihu s venovaním 

a plyšáka na pamiatku svojej začínajúcej kariéry. Veď 

budeme predsa pokračovať. V reprízach, či iných 

divadelných projektoch.  

Touto cestou chcem poďakovať všetkým deťom, 

tanečníkom, hercom, alternistom, ale aj mojim 

kolegyniam, bez ktorých by toto predstavenie nebolo. 

                                                                                     

Jana Necpalová 
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Rok Ľudovíta Štúra 
1. V tomto roku si pripomíname 200. výročie narodenia 

Ľudovíta Štúra. Kedy sa narodil? 

A/ 28. 10. 1815             B/ 28. 3. 1815             C/ 28. 6. 1815                  

D/ 28. 8. 1815 

2. Ľudovít Štúr sa narodil v: 

A/ Bratislave      B/ Uhrovci     C/ Trnave     D/ Topoľčanoch 

3. Aké bolo druhé krstné meno Ľ. Štúra? 

A/ Miloslav        B/ Svetozor      / Vladislav     D/ Velislav 

4. Označ správne tvrdenie: 

A/ Ľ. Štúr – kodifikátor spisovného slovenského jazyka 

založeného na západoslovenských nárečiach 

B/  Ľ. Štúr – kodifikátor spisovného slovenského jazyka 

založeného na východoslovenských nárečiach 

C/ Ľ. Štúr – kodifikátor spisovného slovenského jazyka 

založeného na stredoslovenských nárečiach 

D/  Ľ. Štúr nebol kodifikátorom slovenského spisovného 

jazyka 

5. Samovzdelávací spolok, ktorý založili študenti na 

bratislavskom lýceu, ktorého členom bol  aj Ľ. Štúr sa 

nazýval: 

A/ Spoločnosť študentská 

B/ Spoločnosť československá 

C/ Spoločnosť slovanská 

D/ Spoločnosť bratislavská 

6. 24. apríla 1836 usporiadali študenti bratislavského lýcea 

vychádzku na: 

A/ Kriváň            B/ Choč            C/ Ďumbier               D/ Devín 

7. Po odvolaní Ľ. Štúra z funkcie zástupcu profesora odišli 

študenti z lýcea na protest študovať do: 

A/ Levoče                B/ Banskej Bystrice         C/ Kežmarku         

D/ Trnavy 
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8. Slovenské národné noviny, o vydávanie ktorých sa zaslúžil 

Ľ. Štúr, mali literárnu prílohu s názvom: 

A/ Orol slovenský            B/ Sokol tatranský      C/ Orol 

tatranský    D/ Sokol slovenský 

9.  V ktorom roku bola uzákonená spisovná slovenčina? 

A/ 1842             B/ 1841            D/ 1845            D/ 1843 

10. Ľ. Štúr bol poslancom v uhorskom sneme za mesto: 

A/ Modra         B/ Zvolen          C/ Trenčín         D/ Bratislava 

11. Koľko rokov mal Ľ. Štúr, keď zomrel? 

A/ 40             B/ 41              C/ 42            D/ 43 

12. Ktoré dielo napísal Ľ. Štúr? 

A/ Gramaticca slavica 

B/ Náuka reči slovenskej 

C/ Slovenský pravopis 

D/ Slovník spisovných slov 

13. Slovenský spisovateľ Ľudo Zúbek v jednom svojom diele 

opísal vzťah Ľ.Štúra k Adele Ostrolúckej. Toto dielo má 

názov: 

A/ Zima Adely Ostrolúckej 

B/ Jeseň Adely Ostrolúckej 

C/ Leto Adely Ostrolúckej 

D/ Jar Adely Ostrolúckej 
Správne odpovede: 

1/  A; 2/ B; 3/ D; 4/ C; 5/ B; 6/ D; 

7/A; 8/ C; 9/ D; 10/B; 11/A; 12/ B; 13/ D 
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VIEŠ, ŽE . . .? 
. . . britská princezná  

Lady Di bola za 

svojho života najviac 

fotografovanou ženou 

na svete. Keby sa 

podarilo všetky 

fotografie, na ktorých 

je zachytená, 

zhromaždiť na jeden 

film, mohli by sme ho 

pozerať bez prerušenia 

niekoľko rokov.  

 

 

 

...ak sa po tom, ako ste strávili 

niekoľko  hodín pred obrazovkou 

počítača, pozriete na biely list 

papiera, neznepokojujte sa, ak sa 

vám biely papier bude javiť ako 

ružový.  

 

. . . ak natiahneme na 

maximum kúsok z čistého 

zlata, veľký ako zápalková 

krabička, môžeme napokon 

získať zlatý plát vo veľkosti 

tenisového ihriska    
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. . . keby mala nejaká žena rovnaké miery ako 

bábika Barbie, zrejme by ju trápili zdravotné 

problémy. A keby sa chcela niekam dostať, 

nemohla by kráčať, ale musela by sa pohybovať 

štvornožky, pretože chodidlá Barbie sú príliš 

malé!  

 

 

 

 

. . . Titanik sa potopil 15. 

apríla 1912 počas svojej 

prvej plavby a zahynulo 

pritom okolo 1500 osôb. 

Prekvapujúce je, že o 14 

rokov skôr vyšla kniha od 

M.Robertsona, opisujúca 

príbeh stroskotania lode ,, 

Titan“ (ktorá mala 

rovnaké rozmery ako ,,Titanic“) po zrážke s ľadovcom. 

V tomto príbehu bola loď taktiež na svojej prvej plavbe 

a tiež to bolo v apríli!                                                     

 

  Emka                                                                                                                                                                                                                                                                                
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Reč, ktorou rozprávame, je neraz nevyspytateľná. Otestujte sa, či 

ste v nej aspoň trochu doma.  

 

1. Isto ste niekedy počuli prirovnanie: vlasy čierne ako 

žúžoľ. Takže možno viete, že ten žúžoľ je:   

a/ vranie oko – vranovec štvorlistý  b/ uho ľ 

c/ čierna akrylová farba 

 

2. Doga je poriadne veľký pes. Vytvorené prídavné 

meno je: 

a/ dodží  b/ dočí  c/ dogový 
 

3. S názvami obyvateľov niektorých miest a obcí je 

občas zábava. Veď v slovenskej dedinke Čechy bývajú: 

a/ Česi  b/ Čechovčania  c/ Češania 

 

4. Ak by ste si spravili výlet do Osla, stretli by ste tam 

veľa:  

a/ Oslanov  b/ Oslančanov   
c/ Osločanov 

 

5. A keď je niečo z tejto metropoly, tak je vlastne: 

a/ oslé  b/ osloské  c/ oslovské 

 

6. Striga má svojho strigôňa, bosorka zasa bosoráka 

a ježibaba má:  

a/ ježibábeľa  b/ ježideda  c/ Ježiška 
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7.Kamarát vám povedal, že dostal ogrgeň:  

a/ že sa mu začalo silno grgať b/ úder päsťou  

c/ zápal podžalúdkovej žľazy 

 

8. Aj s cudzími slovami je to občas priam dobrodružné. 

Napríklad samičku papagája kakadu po slovensky 

voláme:  

a/ kakada  b/ kakadu  c/ kakadica 

 

9. Najmä mládež často používa výraz vau, z čoho 

slovenčinárom behá mráz po chrbte. Správne by sme 

mali vravieť:  
a/ au   b/ teda   c/ aha ho  

 

10. Dostali ste alergiu? Tak to musíte navštíviť 

odborníka, ktorý sa volá:  
a/ alergológ, alergenológ         b/ alergiológ, alergológ 
c/ alergik, alergológ 

 
 

                                                                                                                               

Zdroj: Internet 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Správne odpovede: 

1.b, 2.a, 3.c, 4.c, 5.b, 6.a, 7.b, 

8.b, 9.c, 10.b 
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Blondínka prešla križovatku na červenú. 

O chvíľu ju dobehne policajt a hovorí:              

-Nepočuli ste, keď som na vás pískal? 

-Počula, ale frajera už mám. 

 

Jožko sa pýta pani učiteľky: Pani učiteľka,  

dám vám hádanku. Je to veľké, chlpaté,  

má to 8 nôh a 6 očí, čo je to?                                        

Neviem, Jožko, tak čo to je? 

Neviem ani ja, ale sedí vám to na hlave!!! 

 

Sťažuje sa sused susedovi: 

„Lekár zistil, že mám sklerózu, astmu, oslabenú...“ 

„Stručne. Povedz, čo nemáš!“   „Žuby!“  

 

„Prečo si bol v škole tak dlho?“ 

„Nadrábam. Zajtra si chcem vziať náhradné voľno.“ 

 

„Dežko, prečo si neprišiel včera do školy?“ 

„Lebo pani učiteľka povedala, že kto nebude mať úlohy, 

nech sa tu ani neukazuje!“ 

 

 Do ambulancie vletí sestrička: 

„Pán doktor, ten simulant na 4 zomrel ...!“ 

„Dočerta!“ rozčúlil sa doktor. „Ale tentokrát to už 

naozaj prehnal...!“ 
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Blondínka  a brunetka hrajú futbal. Zrazu dá 

brunetka gól a kričí: 

 „Jedna nula!“ 

Hrajú ďalej a blondínka dá gól a kričí: „Druhá 

nula!“ 
 

Hovorí suseda susedovi: „Tvoj pes celú noc zavýjal. 

Znamená to predčasnú smrť!“ 

„Naozaj? A nevieš náhodou, čiu?“ 

„Tvojho psa, ak bude dnes znovu zavýjať!“ 

 

Blondínka u veterinára: 

-Pán doktor, ten môj psík nežerie a nežerie... 

-Ani žrať nebude, lebo je drevený. 
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KVÍZ KU DŇU ZEME 
1. Prečo separujeme (triedime) odpad? 

a) Pre lepší pocit na duši. 

b) Pre rodičov a učiteľov 

c) Pre čistejšie a krajšie životné prostredie 

2. V našom meste sa komunálny odpad  zneškodňuje 

najčastejšie: 

a) Skládkovaním 

b) Kompostovaním 

c) Spaľovaním 

3. Papier sa vyrába z: 

a) dreva 

b) piesku 

c) vody  

4. jeden z najstarších papierov vznikol v: 

a) Egypte 

b) Číne 

c) Amerike 

5. Sklo sa vyrába z: 

a) Betónu 

b) Piesku 

c) Hliny 

6. Ktorý z uvedených druhov nepatrí medzi farebné 

kovy: 

a) Hliník 

b) Polystyrén 

c) Meď 

7. PVC  sa používa na výrobu: 

a) polystyrénu 

b) podlahovej gumy 

c) plastových tašiek 
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8. Prečo nosíme použité akumulátory do zberného dvora: 

a) zo zábavy 

b) pretože doma zaberajú veľa miesta 

c) pretože sú nebezpečné pre životné prostredie 

9. Ojazdenú  pneumatiku: 

a) vyhodím do lesa 

b) spálim v záhrade 

c) odnesiem do zberného dvora 

10. Bioodpad  ( suché lístie, drevené piliny, pokosená 

tráva,...) je vhodný na: 

a) spaľovanie 

b) kompostovanie 

c) skládkovanie  

Skontroluj:1.c, 2.c,3.a,4.a,5.b,6.b,7.c,8.c,9.c,10.b 
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            Okrasné dreviny (stromy a kry) sa podieľajú na 

produkcii kyslíka a poskytujú životné prostredie mnohým druhom 

živých organizmov. Stromy majú zvyčajne jednu drevnatú stonku 

– kmeň, ktorý sa rozkonáruje v určitej výške nad zemou. Kry sa 

rozkonárujú hneď pri zemi a sú nižšieho vzrastu.  

 Moderná architektúra záhrad sa bez nich nezaobíde. Dobre 

znášajú znečistené ovzdušie, skrášľujú prostredie a vzbudzujú 

príjemné pocity.  

 Okrasné dreviny rozdeľujeme na ihličnaté a listnaté. 

 

IHLIČNATÉ DREVINY 
 

Ihličnany sú viacročné rastliny, ktoré majú ihlicovité listy. 

Rastú pomalšie ako listnaté dreviny. Potrebujú počiatočnú 

starostlivosť, neskôr sú nenáročné. Sú neodmysliteľnou súčasťou 

záhrad a parkov. Upútajú na seba pozornosť najmä v zimnom 

období, keď sa zvýrazni ich umiestnenie medzi opadavými 

drevinami.  

Ihličnany sú okrasou nielen tvarom a farbou ihličia, ale aj 

šiškami. 
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Nároky na pestovanie:  

 Väčšina z nich potrebuje pôdu bohatú na živiny, dobre 

prekyprenú a mierne vlhkú. Pre rovnomerný a hustý rast obľubujú 

dostatok svetla. 

 

Ošetrovanie počas vegetácie: 

 Ihličnany vysádzame neskoro v lete, nie hlboko. Po 

vysadení pravidelne polievame. Počas vegetácie odburiňujeme, 

polievame, prihnojujeme kompostom alebo priemyselným 

hnojivom. Podľa potreby tvar upravujeme rezom. 

 

SMREK 

 

 Pôvod: Európa 

 Listy: ihlicovité, štíhle, pevné 

 Kôra: červenohnedá až sivá, odlupuje 
sa v tenkých pásoch 

 Kvety: samčie – červené po otvorení 

žlté, samičie – červené, šiška je 

valcovitá, hnedá, visiaca  

 

 

BOROVICA 

 

 Pôvod: Európa 

 Listy: ihlicovité, pevné, dlhé 

 Kôra: fialovosivá, odlupuje sa 
v nepravidelných platničkách 

 Kvety: samčie – žlté, samičie – červené, 

vajcovitá šiška je najskôr zelená, po 

dozretí hnedá 

 

 

N. Ďurkechová, V. Hnátová, členky kolégia Zelenej školy 
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História  lesoparku Chrasť 

 
Je to lesopark Chrasť, ktorý je najvybudovanejšou časťou 

lesného parku mesta Žilina. Spolu s ním do tohto komplexu spadá 

sedem ďalších samostatných celkov (Dúbrava, Chrasť, 

Malchovica-Uhliská, Bánovský háj, Hradisko, Riviéra, Chlmecké 

hory, Dubeň-Straník), ktoré sú vo vzdialenosti 5 až 7 kilometrov 

od mesta a ich rozloha je približne 2700 hektárov.  

Celé toto územie vyhlásili v roku 1981 za prímestskú 

rekreačnú oblasť. 

Poloha a rozloha 

 

Lesopark Chrasť nachádza sa v južnej časti Žiliny je 

obľúbenou mestskou rekreačnou zónou. Možno si tu oddýchnuť, 

zašportovať či pohrať sa s deťmi. Lesoparkom vedie náučný 

chodník „Spoznaj seba, spoznaj les“ s informačnými tabuľami a 

interaktívnymi drevenými prvkami, ktorý hravou formou 

približuje ako žije les, čo ho tvorí, na čo nám slúži a čo všetko ho 

obýva. Najmenších potešia rôznorodé preliezačky a ďalšie 

zaujímavé atrakcie. V areáli parku sa nachádza taktiež reštaurácia 

a jedinečný lanový park Preles. 

Areál je oplotený a má rozlohu cca. 1,5 ha. Nachádzajú sa 

v ňom lavičky, preliezačky, veľký hrad pre deti a nádherné  
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Čo sa tu nachádza 

 

   
        Lanový park Preles                Cintorín sovietskych vojakov 

 

 

 

                         Kaplnka Sedembolestnej  

              Panny Márie   
 
      

              

M. Tuhovčáková, členka kolégia Zelenej školy 



33 

 

Elvis Presley 
     Elvis Aaron Presley, známy ako Elvis 

Presley (* 8. január 1935, Tupelo, Mississippi, 

USA – † 16. august 1977, Memphis, Tennessee) 

bol americký spevák a herec. Patrí medzi 

kultúrne ikony a je považovaný za „Kráľa Rock 

and Rollu“. 
Jeho kariéra začala v roku 1953, kedy sa stal 

jedným z prvých predstaviteľov žánru 

nazvaného rockabilly, ktorý bol rytmicky 

zosilneným spojením country a rhythm and blues. Jeho neobvyklé 

verzie existujúcich songov preberali zvuk hudby amerického 

obyvateľstva tmavej aj svetlej pleti, spravili z Presleyho zároveň 

populárnu, ale aj kontroverznú osobnosť s bezprostredným 

prejavom pri vystúpeniach v televízii, či na koncertoch. 

Presley nikdy nenapísal vlastnú pieseň 

(pod Love Me Tender je uvedený ako 

spoluautor), ale bol schopný odkopírovať 

každý žáner. Desaťročné obdobie od roku 

1957 sa považuje za jeho najúspešnejšie, 

aj keď musel súperiť s novými 

generáciami hudobníkov, ako napríklad 

The Beatles či Bob Dylan. Nesmrteľnosť 

jeho hitov z tejto éry Can‘t Help Falling in Love či Love me 

Tender ho postavila medzi najžiarivejšie hviezdy svetovej hudby. 

    

 

                                 

 

 

 

 

 

Petra Mindeková, 5.B                   

http://sk.wikipedia.org/wiki/8._janu%C3%A1r
http://sk.wikipedia.org/wiki/1935
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Tupelo&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Mississippi_%28%C5%A1t%C3%A1t_USA%29
http://sk.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_%C5%A1t%C3%A1ty
http://sk.wikipedia.org/wiki/16._august
http://sk.wikipedia.org/wiki/1977
http://sk.wikipedia.org/wiki/Memphis_%28Tennessee%29
http://sk.wikipedia.org/wiki/Tennessee
http://sk.wikipedia.org/wiki/Spev%C3%A1k
http://sk.wikipedia.org/wiki/Herec
http://sk.wikipedia.org/wiki/1953
http://sk.wikipedia.org/wiki/Rockabilly
http://sk.wikipedia.org/wiki/Country
http://sk.wikipedia.org/wiki/Rhythm_and_blues
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Test zo slovenčiny 
1. Ako sa volajú slová s podobným významom?______________ 

2. Ako sa volajú slová s opačným významom?- _______________ 

3. Vypíš: 

a, rody: ______________________________________ 

b, pády: _____________________________________________ 

c, čísla: ______________________________ 

d,vzory:_____________________________________________

_______________________ 

4. Ako sa nazývajú slová, ktoré pomenúvajú  osoby, zvieratá, veci?  

_______________________ 

5. Zakrúžkuj správne napísané slovné spojenia:  

južná Amerika     banská bystrica    Nové Mesto nad Váhom    

Severná amerika      

        

Test chytrosti 
1. Sedíš na tom, ale nemôžeš si to zobrať so sebou. Čo to je? 

 

2. Aké matematické znamienko musíte položiť medzi číslice 5 a 9, 

aby ste dostali číslo väčšie než 5 a menšie než 9? 

 

 

Zapamätaj si: 
PARADOX je tvrdenie, ktoré obsahuje protirečenie alebo popisuje 

situáciu, ktorá na prvý pohľad odporuje logike.  

PROTIREČENIE je oponovanie (,, Ja som to vedela na jednotku!“ ,, 

Nie, ty si to nevedela na jednotku!“ ,,Áno, ja som to vedela, 

povedala som všetko, čo som vedela!“) 

DEMINUTÍVA sú zdrobneniny. Napríklad: vodička, vodienka, 

ovlaž nám kolienka. 
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Slovné hračky 
Pes spí, psy spia. 

 

Pštros s pštrosicou a s pštrosíčatami išli na pštrosiu prechádzku. 

 

Orba, obra, bobra. 

 

Ľúbezný Ľubo ľúbi ľúbeznú Ľubicu. 

 

Júlia naolejovala linoleum.    

                              

Petra Mindeková, 5.B  
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Osemsmerovka 
Vyškrtni vybrané alebo odvodené slová: 
MYŠ                   KOBYLA              BYŤ               
 

OMYL                BÝVANIE              BÝKY           SYR 
 

ABY                   MYKAŤ                 RÝPAL 
 

 

E B Y Ť Ť A 

I R Ý P A L 

N L Š K K Y 

A O Á Y Y B 

V M Ľ S M O 

Ý Y B A K K 

B L R Y S A 

 
Nevyškrtnuté písmená tvoria TAJNIČKU: 
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Matematická krížovka pre 
šiestakov 
 
1. Tvoria ho cifry. 

2. Výsledok delenia. 

3. Tvorí ho 1000 metrov. 

4. Pod ňou sa môže skrývať číslo. 

5. 100 centov. 

6. Môže byť sčítacia aj odčítacia. 

7. Používame ho pri rysovaní. 

8. Tvoria ju kocky. 

9. Výsledok násobenia. 

10. Môžeme ho mať pri delení 

dvoch čísel. 

11. Meriame nim teplotu. 

12. V obchodoch môžu ich 

zvyšovať aj znižovať. 

13. Základná jednotka dĺžky. 

14. Majú ju desatinné čísla. 

15. Obdĺžnik, ktorý má všetky 

strany rovnako dlhé. 

16. Môže byť štvorčeková. 

17. Máme ho, keď sčítame dĺžky 

strán rovinného útvaru. 

18. Je to obsah štvorca so stranou 

100 metrov. 

19. Môže byť pravý. 

20. Meriame nim veľkosť uhlov.  
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Osemsmerovka 
s doplňovačkou i / í  a y / ý 

 

B R Ý Ľ L M Í N E P Y S 

P Ý Ž A A I I Y A Y P L 

Y M O D Š D O S I K A I 

Ž S D Y M A L L A Á L M 

A O P Ý Ý Á R A I Á I Á 

M O T Y K A Y V D V C K 

O Z I D A A Ť I B Í A M 

B Á K I S S N C  Y I Í 

I  Á D A I R E I T Y R 
 

Doplň správne Y/Ý   -  I / Í   a vyčiarkni slová 
v osemsmerovke . Písmená, ktoré ti ostanú zapíš 

v poradí na riadok a uhádni riešenie osemsmerovky. 
R– Ľ         OS–KA        M–SA        R–M /zhoda slabík/            

D–M         SLÁK          ĽAD–        P–ŽAMO            

MOT–KA  T–KÁ           ŠM–KA SA        D–KA    

OL–VA      SL–MÁK     S–PE         PAL–CA 

LAV–CE    S–N            P–KÁ        B–Ť                   

DOM–       S–KÁ          OB–          AS–                     

LAD–        RIAD          N–T           R–M /mesto/   

R–TIER–  R–Ť /záhradu/ 
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Z každého rožku trošku 
Krížovka 

1. Kráľ zvierat.                                                                                                            

2. Na konci školského roka deti idú na...                                           

3. Tri krát sto bude ...                                                                                         

4. Názov druhého zimného mesiaca.                                                 

5. Čo nie je veľké je .....                                                                                                 

6. Jupiter je ...                                                                             
                                                 

7. Štyri je dva ... menšie ako osem9
            

8. „ Červená čiapočka“ je ......                                                                                              
 

9. Pásikované zviera.                                                                  

10. Rieka ,ktorá tečie cez Bratislavu.                                                       

11. Čas ukazujú ...                                                                                 
                         

12. Keď číslo 

30 zmenším 

o 27 

dostanem... 

13. Deň 

strieda ... 

14. Med 

nosia ...... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

      

    

  

    

 

    

     

     

            

 

   

            

   

  

        

      

     

              

    

        

                      

   

     

          

  

     

          

  

 

            

     

   

      

      

     

      

    

 

          

      



40 

 

Omaľovánky 
 


