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Milí žiaci! 

 
Opäť sa vám prihovárame s ďalším číslom školského časopisu. Ako sa 

máte? 

Ani sme sa nenazdali a už je tu apríl a o necelé 3 mesiace aj vytúžené 

prázdniny. Preto to ešte nevzdávajte a posnažte sa! Všetkým držíme 

palce, nech za tieto tri mesiace stihnú všetko poopravovať, nachytať 

dobré známky a pochvaly. Aby ste si chvíle učenia spríjemnili, 

pripravili sme pre vás opäť zaujímavé čítanie a rôzne krížovky, 

osemsmerovky a kvízy. 

 

Veľa pohody vám praje 

 

                                Vaša redakčná rada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Krutá zima- teplá jar 
 

Stromy blednú, kvety vädnú, 
blíži sa zimná veterná hymna. 

Zvieratká ujdú, lastovičky preč pôjdu. 
Zvieratká sa schovajú,  

na zimný spánok sa chystajú. 
Iba srnka bdie vo dne i v noci,  

až ju bolia tmavé oči. 
Líška chvostom zametá, ta je dobre odetá. 

Pod tým kožuch  skvelý. 
Iba medveď sladko spinká, 

 priletela k nemu malá pinka. 
Veverička žiali smúti,  
že sa tuhá zima rúti. 

Ľadový víchor duje, duje, 
aj zajac to cíti, zima mu je. 

 
Prešli týždne a čo nevidieť? Zima mizne. 
Sneh sa topí, už niet vidno veľkej kopy. 

Aj trávička je zmenená,  
je už pekne zelená. 

Zvieratká  sa prebúdzajú,  
aj vtáci si čvirikajú. 
Stromy sa zelenajú  

a prvé púčiky sa červenajú. 
My chodíme na bahniatka,  
ovečkám sa rodia jahniatka. 

Zvieratká sa tešia spolu s nami,  
z prenádhernej teplej jari. 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                      J.Sventeková 6.A 
 

 

 



Žiaci 6.A triedy pod vedením p. učiteľky E. Beniačovej  na hodine literatúry sa pokúsili 

prebásniť známu grécku báj o Daidalovi a Ikarovi. Najkrajšie básne vám ponúkame. 

 

 

 ***  Daidalos a Ikaros  *** 
 

Daidalos bol veľký umelec, 
vedel spraviť každú vec, 

vyrezať sochu, či namaľovať obraz, 
aj zo šnúrky spravil umelecký povraz. 

 
Mal však tiež jedného synovca, 

mladého a tvorivého umelca, 
ktorý vedel viac než on, 

12 ročný vtedy bol. 
 

Keď zostrojil pílku, 
ktorou spílil strom o chvíľku. 

Tálos ho volali, 
tak ho veru nazvali. 

 
Daidalos ta raz prechádzal, 

pri robotníkoch načúval, 
Tálos že je väčší umelec, 

to je teda vážna vec. 
 

„Tálos je väčší umelec, 
vymyslel pre ľudstvo dobrú vec!“, 

mrmlal jeden druhému, 
a  mladý starému. 

 
Daidalos sa nahneval, 
Tálosa len preklínal, 

tí robotníci asi chlascú! 
Pripravím Tálosovi pascu. 

 
Zobral ho na prechádzku, 
letnú nočnú vychádzku. 

Keď ho pri priepasti sotil, 
jeho telo z hradieb zhodil. 

 
Keď jeho telo padalo, 
niečo sa v tom udialo: 

Bohyni Aténe sa zapáčil, 
a keď ho Daidalos skoro zmrzačil, 

Aténa ho zachránila, 
na čajku ho premenila. 

Jeden neskorý chodec to zbadal, 

hneď milého Daidala udal. 
 

Daidalos ušiel aj so synom Ikarom, 
(bol v jeho srdci jediným žiarom), 

ušiel na ostrov Krétu, 
aj keď by radšej šiel na inú planétu. 

 
Mal tam navrhnúť bludisko pre Minotaura, 

veľké ako telo dinosaura, 
ozrutnú býčiu hlavu mal, 

nik sa mu nevyrovnal. 
 

Daidalos preňho naplánoval bludisko, 
veľké a zložité stredisko. 

Daidalovi sa na Kréte nepáčilo, 
tam sa mu to teda háčilo. 

 
Vyrobil krídla z vosku, 
prirobil veľkú dosku. 

 
Učil Ikara lietať, 

nechcel ho však zmietať, 
tak ho iba poučoval, 

pekne ho lietať doučoval. 
 

Nesmieš lietať príliš nízko, 
vlny by ti boli blízko, 
vzali by ťa do hlbín, 

ty môj prekrásny rubín. 
 

No nesmieš lietať ani vysoko, 
slnko dotiahne hlboko, 

roztopilo by na krídlach vosk, 
ono len tak, pre radosť. 

 
Otec a syn vyleteli, 
šíre more preleteli. 

Daidalos sa za synom obzeral, 
aj keď občas zastonal. 

 
Keď sa však rázne obrátil, 

Ikarov čas sa krátil, 
vyletel moc vysoko, 

slnko naozaj dotiahlo hlboko. 



Roztopilo mu na krídlach vosk, 
ešte mal sekúnd dosť, 

aby spustil svoj výkrik, 
no keď otec začul krik, 
hneď sa rýchlo obrátil, 

no Ikara mu už nik nevrátil. 
 

Márne hľadal zvyšky zhora, 
no Ikara chytila hĺbka mora. 
Pristal na najbližšom ostrove, 
zrútil sa na zem ako v okove. 

 
V žiali trpel celé dni, 

po Ikarovi, po jeho dieťati. 
Po pár dňoch na breh, 
veľký morský kolobeh. 

 
Mŕtve telo Ikara, 

donieslo ho do jara, 
čajka naňho zletela, 

na Daidala sa pozrela. 
 

Daidalos smutnými očami hľadel, 
no na čajku sa ani nepozrel. 

Mŕtve telo pochoval, 
jeho hrobček uchoval. 

 
Možno ho tak preslávila, 

no ostrov sa po ňom volá Ikária. 

 
Katka Majerová 6.A 

--------------------------- 
 

 |||  Daidalos a Ikaros ||| 

 

V tých Aténach dávnych, 

nebolo toľko umelcov slávnych. 

 

Daidalos bol najslávnejší, 

a jeho chrám zo všetkých najkrajší. 

 

No synovca mal Tála, 

aj jemu rástla veľká sláva. 

 

Keď Daidalos robotnícky rozhovor vypočul, 

nahneval sa na synovca Tála. 

 

Preto bol Tálos potešený, 

keď bol strýkom na prechádzku vyzvaný. 

No keď Tálos na  aténsku pevnosť vystúpil , 

strýko ho do mora posotil. 

 

Daidalov zločin utajený neostal, 

nočný chodec Daidala zbadal ! 

 

Z Tálosa sa stala čajka vznešená. 

Bohyňou Aténou do neba vznešená. 

 

Daidalos so synom Ikarom na Krétu ušli, 

hnaní vlnou neverností. 

 

Na Kréte kráľ Mínos väzenie pre Minotaura 

chcel, 

Daidalos kvôli prepusteniu musel 

zostaviť ukrutné väzenie pre príšeru na 

umučenie. 

 

Keď väzenie Daidalos postavil, 

dvoje perutí postavil. 

 

Aby sa od zeme odrazil, 

a svojho syna Ikara lietať naučil. 

 

Keď Daidalov letel syn, 

k slnku sa príliš priblížil. 

 

Vosk sa mu roztopil 

a z perutí sa odlepil. 

 

Ikaros prudko klesal dole, 

keď jeho výkrik Daidalom trhol v nohe. 

 

Daidalos sa prudko vrhol dole, 

no syn sa mu už nevzniesol hore. 

 

 

Len voda s pierkami sa hrala, 

a Daidalos jak zver štvaná, 

na ostrov sa pustil, 

keď syna zjastril. 

 

Na ostrove ho pochoval, 

odletel a už sa tam nevracal. 

 

Kým na Sicíliu doletel, 



mnoho miest obletel. 

 

Na Sicílií mnoho chrámov postavil, 

aj umelým jazerom sa možno pochválil. 

 

No pokoja nenašiel, 

do smrti svojej nešťastnej. 

 

A ostrov, na ktorom syna pochoval, 

dodnes nesie jeho meno: IKARIA. 

 

Marek Brudňák 

6.A 

------------------------- 

!!!  Daidalos a Ikaros !!! 
 

V starom Grécku umelec Daidalos žil, 
za jeho prácu ho každý ocenil. 

 

Sestrin syn Tálos rozumu veľa mal, 

Daidalovi prekážal. 

 

Stal sa potom čin krutý, 

strýko synovca zo skaly zrútil. 

 

Na Krétu pred bratom utiekol, 

so svojím synom Ikarom.  

 

Vládca Mínos ho prinútil, 

aby mu labyrint postavil. 

 

Daidalos túžil po rodnej krajine, 

na pobreží čakal koráb márne.  

 

Nakoniec vymyslel krídla nevídané, 

aby ho odniesli do rodnej zeme. 

 

Leteli spolu s Ikarom 

a riadili sa prísnym pravidlom. 

 

Daidalos sa však zamyslel 

a Ikaros vysoko vyletel. 

 

Slnko mu spálilo krídla, 

voda ho do hlbín stiahla. 

 

Nad jeho hrobom čajka letela, 

Daidalovi jeho dávny zlý čin pripomenula. 

 

Šimon Urbaník, 6.A 

 

*** Daidalos a Ikaros *** 

 

Daidalos, jasná vec, 

bol to veľký umelec. 

Bol to sochár slávny, 

staval veľké chrámy. 

 

Tálos veru tak, 

bol najlepší Daidalov žiak. 

Zlá poznámka 

pripravila o život študáka. 

 

Daidalos či chcel, či nechcel, 

z krajiny utiecť musel. 

Zobral synka veru tak  

a odišli za oblak. 

 

Ďalej staval chrámy skvelé, 

ale oči neboli veselé. 

Jeho chlapec Ikar, 

často sa ho pýtal, 

kde je jeho vlasť. 

 

Daidalos často hľadel na vodu, 

nezniesol už trest za svoju slobodu. 

V noci dvoje krídla zlepil, 

nejedol a ani nepil. 

 

Dobré rady synovi dá, 

neleť synku vysoko ani nízko, 

lebo ti bude pri srdci úzko. 

 

Syn ho v úcte nemal, 

o sebe si sám rozhodoval. 

 

Je to veru zrada, 

kto vysoko lieta, 

veľmi nízko padá. 

                                                                                                                                                             

Juliána Sventeková 6.A 



Príbehy zo záhrobia 

MAGNETICKÁ MINULOSŤ 
 

Prečo práve ja? Prečo práve mne sa stávajú tie divné veci? Prečo nemôžem 

vybrať lyžičku z príborníka bez toho, aby sa na mňa neprilepilo aj všetko 

ostatné? Kvôli čomu mi už tretíkrát skratovala empétrojka? Takto to trvá už 

týždeň. Odkedy som sa bola kúpať v mori. Ale aj tak, bolo tam veľa ľudí a nič sa 

im nestalo. Podľa mňa to tým nebude. Prečo teda? Drogy neberiem, čo viem, tak 

ožiarená som nebola. Zrazu ma niečo vytrhlo z mojich  myšlienok. Bola to Ella 

a Mirka. Moje najlepšie kamarátky, bez ktorých by som to asi neprežila. Už vo 

dverách sa  ma pýtali: ,,Kedy naposledy?“ 

,,Ráno,“ povedala som.  

Mirka začala nahlas uvažovať:,, Musíme prísť na to, čo to spôsobuje. Keď to 

nájdeme, odpomôžeme ti od toho.“  Čo len ja by som bez nich robila? To už sme 

boli v izbe. Začali sme prehľadávať encyklopédie, múdre knihy, internet. Keď 

sme už boli v koncoch, rozletelo sa okno. Všetky tri sme boli na infarktový stav. 

Vtom sa otvorila kniha a prehadzovali sa v nej strany. Zastavilo sa to skoro na 

konci knihy, na portréte akejsi ženy. Neviem, čo to bolo za ženu, lebo ešte 5 

minút potom sa ani jedna z nás nepohla. Až Mirku nakoniec chytila zvedavosť. 

Prišla ku knihe a nahlas čítala: ,,Julia Katalniková, známa pod menom Krvilačná 

Júlia pomstila svojho manžela Pergusa Katalnika, ktorého na smrť dobyl jeho 

osobný sluha. Júlia vyvraždila pol dediny kovovými predmetmi. Každých 50 

rokov príde na svet potomok Júlie Katalnikovej s magnetickými schopnosťami, 

aby našiel odpoveď na otázku, čo k tomu sluhu viedlo a našiel  a zabil potomka 

osobného sluhu Pergusa Katalnika. Mirka zdvihla oči od knihy na mňa. Si to ty! 

 

                              Ema Paulínyová, 7.J  

 

 

Záhadné dievčatko 

 

         Len tak sedím v obývačke a v telke pozerám nejaký film. Vtom mi zavolá 

mamina : ,,Ahoj, Ali, nechce sa ti ísť do mesta? Pôjdeme pozrieť tričká. A zober 

aj Maťa, potom pôjdeme niekam na obed.“ ,,Súhlasím,“ zakričala som do 

mobilu a hneď utekám povedať to Maťovi. Ale musím povedať, že z toho nebol 

moc nadšený. Hodili sme niečo na seba a utekáme na autobus.  

 

        V buse sa s Maťom rozprávame. Nastupujú ďalší cestujúci. Vidím malé, 

asi štvorročné dievčatko, ako nastupuje úplne samo. Niečo mi tu nesedí, a tak 

sa pýtam Maťa, či mu nejako nepomôžeme. ,,Tak, čo spravíme?“ pýtala som sa 

znova, ale Martin len pokrútil hlavou a hovorí: ,, Máš halucinácie,  či čo?“ ,,Ty 

ho naozaj nevidíš?“ ,,Nie,“ odpovedal mi. Bolo to veľmi zvláštne. 



        

 Vystupujeme z autobusu a v diaľke zazrieme maminu. Obzriem sa dozadu, 

dievčatko je stále za mnou. ,,Mami, odskočím si ešte na WC,“ oznámila som. 

Vedela som, že dievčatko pôjde za mnou. Keď už ju nikto nevidí, tak aspoň 

zistím, čo sa deje. 

        Na WC-ku som iba ja a dievčatko. ,,Ahoj,“ pozdravila som ju. ,,Ahoj,“ 

odpovedalo mi. ,,Prečo ťa vidím iba ja ?“ opýtala som sa. ,,Niečo ti musím 

oznámiť,“ povedala milým detským hláskom. ,,A čo také?“ ,,Dnes presne 

o 19:00 ti zavolá tvoja kamarátka , či nechceš ísť ku nej. Ty ale odmietni, lebo 

ak pôjdeš, zomrieš!“ dopovedalo a zmizlo. Srdce mi veľmi rýchlo bilo. 

,,Zomriem?!“ pýtala som sa sama seba. 

        Večer presne o 19:00 mi volá kamarátka, či chcem ísť k nej. Spomenula 

som si na dievčatko a odmietla som. 

        Na druhý deň hlásili zrážku autobusu s vlakom. Cestujúci v autobuse to 

neprežili. Uvedomila som si, že v tom autobuse by som sedela, keby  som šla 

ku kamarátke. To zjavenie dievčatka mi vlastne zachránilo život. 

        Nikdy viac sa mi už nič podobné nestalo. No na ten deň v živote 

nezabudnem. 

 

                                                                                      Alica Čutková 

 7.J 

Mačka 

 
Práve sme boli v škole, učiteľka nám rozprávala niečo o slovesách. Nepočúvala som. 

Dívala som sa do okna, videla som mačku, veľkú a čiernu. Oči jej žiarili ako sviečky 

uprostred noci. Vydesilo ma to.  

Po škole sme s Kikou išli domov. A zase tá mačka. Prebehla cez cestu ako strela. Ani 

som nezaregistrovala, či to bola tá istá, čo sa na mňa tak uprene dívala cez okno. 

Poobzerala som sa a išla ďalej. Na ďalší deň sme s Kikou išli vonku zahrať bedminton. 

Mala som pocit, že nás niekto sleduje. Otočila som sa a zazrela tú čiernu mačku. Zľakla 

som sa, pretože som počula, že čierne mačky prinášajú nešťastie. Povedala som si, že je to 

iba povera a hrala som ďalej.      

Potom sme sa s Kikou iba prechádzali a mačka nás stále prenasledovala. Ale ja som 

bola pokojná a mačku som si prestala všímať. Povedala som si, že je iba zatúlaná 

a hladná. Stále išla za mnou ako tieň. Večer som sa vrátila domov. Celá rozklepaná z tej 

mačky. Sadla som si, pozrela cez okno a znova tam sedela. Pozrela som sa na ňu ako na 

prízrak. Zľakla som sa. Mala červené oči. Mala som pocit, že mi chce niečom povedať. 

Ale nevedela som čo!  

A vtedy mi to mama povedala.  Babke zlyhalo srdce. Pochopila som, že aj tie povery  

o mačkách sú pravdivé a aj táto bola poslom zlých správ.  

 

                                                                                            Vanda Závodská, 7.J 
 

 
 



 

Plagáty našich piatakov, ktoré tvorili na hodine slovenčiny. 

 

 
 

 
 

 

 

Viac informácií na www.stádokráv.sk 

 

S. Michelová 5.C 



Slovenský zväz chovateľov             

                    Vás pozýva na:                 

   MEDZINÁRODNÚ      

 

VÝSTAVU MAČIEK 

 
 

 
                                                                              
 
 

Žilina/Vlčince/23.marec 2012 o 9.00 – 20.
00 

hod                                                                                                 

               
K. Kapšová 5.C 



                    
 

 

Dňa : 14.2.2012 

O koľkej :  15:30   

Do koľkej : 20:30 

Kde:  v Žiline , Kubínska 7 

Organizátor : Karin  

                      Suchomelová 

 

Leitnerová I., 5. C 



 

Každá krajina má jedinečné zvyky a tradície, ktoré pramenia z dávnej minulosti a sú 

typickou črtou jej kultúry. Veľká noc nemá len kresťanský charakter, ale nesie so sebou 

aj veľa pohanských zvykov.  

Ako to je s tradíciou veľkonočných vajíčok? 

Pre pohanov bola jar symbolom zrodenia nového života a plodnosti. Národy starých Peržanov, 

Rimanov  a Egypťanov používali vajíčka pri jarných slávnostiach. Vajíčka boli rozlične sfarbené a počas 

osláv sa slávnostne konzumovali.  

Zaujímavý príbeh o vzniku tradície veľkonočných vajíčok sa spája s ruským cárom 

Alexandrom III. Cár jedného dňa počas veľkonočného obdobia požiadal vychýreného klenotníka 

Carla Fabergého, aby jeho manželke vyrobil prekvapenie. Cárovná dostala od svojho manžela 

neobyčajný darček. Boli ním vajíčka vyrobené zo zlata, ktoré boli pokryté bielou glazúrou. Vo vnútri sa 

nachádzalo roztomilé prekvapenie v podobe zlatého kuriatka, ktorého oči tvorili dva rubíny a navrchu 

malo zlatý hrebienok. Okrem neho sa vo vajíčku nachádzal žĺtok z rýdzeho zlata. Cár i cárovná boli 

darčekom nadšení a veľký ruský panovník sa rozhodol, že každý rok na Veľkú noc daruje svojej 

manželke neobyčajné vajíčka s prekvapením.  

Tradícia veľkonočných vajíčok sa zachovala do dnešných dní. Existuje veľké množstvo 

zaujímavých techník zdobenia a farbenia veľkonočných kraslíc. V minulosti sa veľmi často využívali 

drevené vajíčka. Dnes si nevieme život predstaviť bez čokoládových vajíčok rôznych veľkostí, farieb a 

chutí. U nás sú vajíčka odmenou pre šibačov alebo zdobia interiéry našich domovov.  

O symboloch Veľkej noci existuje veľa legiend, ktorým najmenšie deti veria. 

V nemecky hovoriacich krajinách sa zachovala milá tradícia. Najmenší veria, že na Veľkú noc 

prichádza do ich záhrady Veľkonočný zajac, ktorý tam ukrýva sladučké čokoládové vajíčka. Podobné 

tradície s menšími či väčšími rozdielmi môžeme nájsť aj v iných krajinách.  

O Veľkonočnom zajačikovi a vajíčkach existuje ďalšia rozprávková legenda, ktorá má 

anglosaské korene. Hovorí sa, že saská bohyňa Eostre našla zraneného drobného vtáčika. Prišlo jej ho 

ľúto a navyše to bolo v období, keď mala do krajiny zavítať zima. Bohyňa chcela, aby vtáčik v zdraví 

prežil kruté studené mesiace a preto ho premenila na zajačika. Zajac neskôr s údivom zistil, že môže 

znášať vajíčka. Na znak úcty a vďačnosti každú jar obetoval bohyni zdobené vajíčka.  

Symboly Veľkej noci – vajíčka, zajace, kuriatka či jahniatka predstavujú zrod nového života a 

teda aj šťastie. Sú opradené mnohými príbehmi či legendami, ktoré vznikli v časoch našich predkov. 

Pre kresťanov je Veľká noc oslavou Ježiša Krista, ktorý za nich zomrel na kríži a tak im daroval večný 

život. Plynutím času sa kresťanské a pohanské zvyky a tradície premiešali a stali sa pre nás 

prirodzenými.  

Či už je pre vás Veľká noc časom oddychu alebo kresťanským sviatkom, prežite ju 

v láske a harmónii. Vychutnávajte si každú voľnú chvíľku v kruhu svojej rodiny a 

najbližších. Buďte vďační a tešte sa zo všetkého, čo máte.                                       / internet/ 

 

 



 
Už pravidelne sa na našej škole koná pri príležitosti „Marec – mesiac knihy“ 

čitateľský maratón, ktorý patrí k obľúbeným akciám našej školy.  27. marca sa  piati  vybraní 

žiaci z každej triedy  zúčastnili tejto milej akcie. Čítalo sa od ôsmej rána do šestnástej 

poobede bez prestávky.   

 

 
 

 

 

 

 

Pre našich deviatakov bola pripravená veľmi zaujímavá beseda s pani spisovateľkou Annou 

Dubovcovou, ktorá sa uskutočnila o deň skôr, 26. marca. Mala dobrý ohlas a deviataci 

ocenili rečnícke majstrovstvo tejto milej panej. 

 

Pani Dubovcová poďakovala našim deviatakom a napísala im krátky odkaz 

Prinášame vám ho v plnom znení, aby pohladil vašu dušu i srdce. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



Každý deň stretnúť  človeka, to stačí... 
 
Ján Kostra napísal vo svojej básni túto veľkú pravdu a ja pri každom stretnutí 
si uvedomujem, akú silu, akú chuť ísť ďalej životom  dostávame pri stretnutí 
človeka s človekom. 
Dlho a vlastne vždy, keď mi bude smutno, alebo ťažšie si spomeniem na dnešné 
stretnutie so žiakmi - deviatakmi a budem im ďakovať za dnešný deň a radosť, 
ktorú mi dali. 
Držím im palce a želám, aby si našli svoju cestu životom a žili ho naplno. 
Všetko krásne, čo im z úprimného srdca dajú, sa im vráti, lebo láska nad všetkým 
bdie. 
Ďakujem Dominike, želám p. učiteľkám žiakov, ktorí si ich vážia,  lebo ony im 
otvárajú okná do sveta, ako rodič do života. 
 
 

                                                                                                                  Anna Dubovcová 

 

 

 



 

  

Deň narcisov v tomto roku pripadá na 13.apríl, a hoci je to "piatok trinásteho", 

veríme, že to bude ako po všetky minulé roky deň plný pozitívnych emócí, 

zážitkov a udalostí. 

13. apríla môže pomôcť každý... 

Tak znie headline tohtoročného Dňa narcisov, a veríme, že vystihuje podstatu 

tohto jedinečného dňa. 

Deň narcisov je jedinou finančnou zbierkou Ligy proti rakovine, z ktorej môže 

LPR podporovať onkologických pacientov a ich rodiny. 

Pripnutím si žltého narcisu 13.apríla  môžete podporiť myšlienku 

spolupatričnosti s tými, ktorí bojujú s onkologickým ochorením. Narcis ako 

jeden z prvých kvietkov jari predznačuje príchod tohto obdobia, prebúdzania 

prírody a života. Tak je i symbolom nádeje, že aj náročný boj môže mať dobrý 

koniec. 

  

 
 

 

Netvárme sa, že nás sa to netýka a prispejme každý svojou troškou a 

pomôžme tým, ktorí bojujú s toutou chorobou.  

Nikdy nie je neskoro!!!  

 

 

 



Deň Zeme  

 

Deň Zeme si pripomíname dňa 22. 4 aj preto, aby sme si raz do roka (ak 

už nie častejšie) pripomenuli svoju závislosť na cenných daroch, ktoré sú nám 

prostredníctvom Zeme poskytované. Zároveň, aby sme si čoraz hlbšie 

uvedomovali, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné a rovnováha všetkého 

živého na tejto planéte je vzácna, obdivuhodná, no veľmi krehká. Krehkejšia, 

než ktokoľvek z nás dokáže v plnej miere postihnúť svojím poznaním či 

cítením.  

A tak ľudstvo zatiaľ pácha na tejto svojej dojke a ochrankyni ťažko 

odpustiteľné, sebecké bezprávie, ktorého dosah ani tí najcitlivejší a najmúdrejší 

z nášho stredu nedokážu v celej jeho mnohorakosti spätného pôsobenia 

predvídať. Geniálna dokonalosť nespočetných väzieb vzájomnej užitočnosti 

všetkého živého i zdanlivo neživého, čím je Zem obdarovaná, by nás mala 

napĺňať nie krátkozrakým majetníckym nutkaním ovládať a drancovať; ale 

naopak - nemým úžasom, obdivom a pokornou túžbou učiť sa od Zeme a 

chrániť jej poklady pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov. 

 
 

 
 

 

 
/ prevzaté/ 



MILIONÁR 

  
1. Kedy bola bitka pri Moháči? 
 
 A/1800 
 B/1526 
 C/1525 
 
 2. Kto bol Mikuláš Kopernik? 
 
 A/spisovateľ 
 B/spevák 
 C/poľský kňaz 
 
 3. Kto spísal 95 téz? 
 
 A/Martin Luther 
    B/Ján Hus 
    C/Thomas Moore 
 
 4. Z koľkých vrstiev sa skladá očná 
guľa? 
  
 A/2 
 B/3 
 C/4 
 
 5. Z čoho sa skladá prisudzovací sklad ? 
 
 A/podstatné meno a sloveso 
 B/podmet a predmet 
 C/podmet a prísudok 
 
6. Hlavné mesto Číny je ? 
 
     A/Hongkong 
     B/Tokio 
     C/Peking 
 
 
7. New York sa prezýva aj ? 

 
 A/Big melón 
 B/Big Apple 
 C/Big peach 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
8. Keď zmiešame železo a síru tak vznikne 
? 
 
 A/sulfid drevnatý 
 B/kyselina sírová 
 C/sulfid železnatý 
 
 
 
9. Vzorec pre  výpočet povrchu kvádra je ? 
 
 A/  S = 6.6.6 
 B/  S = 2.(a.b.c) 
 C/  S = 2. (a.b + b.c + c.a) 
 
10. Vzorec na výpočet objemu kocky ? 

  
 A/   V = 2 . 2 . 2 
 B/   V = a.a.a 
 C/   V = 6 . 3 . 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
Vymysleli atómovú pálenku. Testovali ju Američan Rus a Slovák. 
Pol deci vypil Američan, spadol a zostal ležať. 
Vypil Rus, striaslo ho a povedal charašó. 
Vypil Slovák a povedal, to je hnus, ešte to len vymysleli a už to riedia vodou. 

 
Lord volá domov a pýta sa Jamesa: 

- James, stalo sa niečo počas mojej neprítomnosti? 

- Áno, zlomil som lopatu. 

- Čože? Lopatu? 

- Áno, keď som zahrabával vášho psa. 

- Čože? Môjho psa? 

- Zomrel, keď Vám zhorel dom. 

- Čože? Zhorel mi dom? 

- Keď sa vaša žena dozvedela, že Vaša dcéra je tehotná, spadol jej svietnik z ruky a 

podpálila dom. 

- Čože moja dcéra je tehotná? 

- James máš pre mňa aj niečo pozitívne? 

- Áno, Váš test na AIDS. 
 
Lord: -James, pohár vody.  James: Nech sa páči. 
Lord: James ďalší pohár vody.  James: Nech sa páči. 

Lord: James pohár vody.  James: Pane, čo vás tak smädí? 
Lord: Nesmädí, horí knižnica. 
 

Na strednej škole prváci píšu písomku. Učiteľ zbadá, že jeden žiak má ťahák. Žiak ho 

inštinktívne rýchlo schoval a prišiel k nemu učiteľ. 

Hľadá ho a učiteľ ho po dôkladnej prehliadke nevie nájsť: "Kam si ho schoval?!" 

"To by som aj ja rád vedel...." 
 

 
O štvrtej ráno zvoní profesorovi doma telefón. Rozospatý profesor to dvihne. - 

Haló? 
A zo slúchadla sa ozve: - Spíš? 
- Spím... 

- No, a my sa sakra ešte učíme!!!!!!  
 

Na hodine sa učiteľ pýta: 

-Deti, kto chce ísť do neba? 

Všetci zdvihli ruku, len Janko nie. 

-A ty, Janko, čo? Ty nechceš ísť do neba? 

-Áno, ale mama mi kázala, aby som išiel zo školy hneď domov.  



 
 

Pripravili sme pre vás rozhovor s p. učiteľkou Ing.Zuzanou  Kasákovou, ktorá učí 

matematiku a informatiku na našej škole a je triednou v 9.A. 
 

1. Skúste zhodnotiť obdobie, keď ste chodili do ZŠ. 
    Celkom príjemné obdobie, žiaci boli poslušnejší, ako sú teraz. 

 

2.Ktorý predmet na ZŠ ste neznášali?  

   Fyzika. Príčinou bol učiteľ. 

 

3.Boli ste niekedy na ,,koberci“ u pána riaditeľa. 

   Nikdy. 

 

4.Vždy ste chceli byť učiteľkou? Čo vás k tomu priviedlo?  

    Keď som bola malá, chcela som byť lekárkou. To, že učím, sa vyvinulo po vysokej škole. 

 

5.Kde ste študovali ?  

   V Žiline. 

 

6.Boli ste so svojimi profesormi spokojná?  

   Aj celkom hej. 

 

7.Čo by ste zmenili vo vašom živote ?  

   Som spokojná so svojím životom. 

 

8.Ktorú udalosť považujete za najdôležitejšiu vo svojom živote? 

   Narodenie detí. / Pani učiteľka má 2 dcéry./ 

 

9.Aký máte vzťah s kolegami ?  

   Veľmi dobrý. 

 

10.Čo robíte vo voľnom čase?  

     Rada spím, venujem sa rodine a čítaniu kníh. 

 

11.A na záver,  čo by ste odkázali našim žiakom?  

     Život je ťažký a treba sa naň pripraviť. 

 

                                               Ďakujem za rozhovor.  

 
 
  
 

 

 

 



      
 

1. Slovo "edikt" znamená: 

okolnosť 

panovník 

vyhláška 

právo 

 

2. Akému športu sa venuje Veronika Zuzulová? 

zjazdové lyžovanie 

skákanie na lyžiach 

biatlon 

plávanie 

 

3. Kto je autorom diela Gábor Vlkolínsky? 

Jozef Gregor Tajovský 

Martin Kukučín 

Pavol Országh Hviezdoslav 

Samo Chalupka 

 

4. Na aký hudobný nástroj hrá v kapele IMT Smile spevák Ivan Tásler? 

na gitaru 

na klarinet 

na klávesy 

na bicie  

 

5. Katarína na blate, ... 

Vianoce na ľade 

Vianoce v pohode 

Vianoce v kostole 

Vianoce na blate 

 

 



6. Víťazom piatej série britskej speváckej súťaže The X Factor je: 

Olly Murs 

         Alexandra Burke 

   Leona Lewis 

      Danyl Johnson 

 

7. V poradí koľkým prezidentom USA je Barack Obama? 

42. 

44. 

46. 

40. 

 

8. Bez práce nie sú ... 

koláče 

  výsledky 

odmeny 

peniaze 

 

9. Názov hokejového klubu mesta Trenčín: 

MHC Mountfield 

MHK 

AS 

Dukla 

 

10. Kto vydal album "Stripped"? 

Tina Turner 

Britney Spears 

Alicia Keys 

Christina Aguilera 

 

11. Podľa vzoru "ulica" sa neskloňuje podstatné meno: 

škorica 

mulica 

kolika 

palica 

 



12. Slovenská kapela IMT Smile vznikla v roku: 

1998 

1994 

1996 

1992 

 

13. Pôvodným interpretom piesne "Sharp Dressed Man" je: 

George Michael 

Roxette 

Patrick Nuo 

ZZ Top 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Kučeravý obláčik 

na lúke sa pasie. 

Rožtek vedľa rožteka 

na hlave mu rastie. 

(Baranček) 

 

Čo mamička pripravila, 

v parku na ňu položila. 

Obed, koláč, chutný čaj, 

letný piknik, to je raj! 

(deka) 

 

V lete, to je zábava, 

kto prv ďalej dopláva? 

S vlnkami sa ja hrám rád, 

s vodičkou som kamarát. 

(bazén) 

 

Ide, ide panáčik, má on žltý zobáčik. Kde vodička zurčí, tam zobáčik strčí.  

Čo je to? (kačka) 

 

Na jednej nohe, stojí pán v poli.  

Kto ide popri ňom, každý sa ho bojí.  

Čo je to? (bodliak) 

 

Nemá jazyk, nemá ústa a predsa každému pravdu povie.  

Čo je to? (zrkadlo) 

 

Stojí, stojí dom, plno detí v ňom.  

Nikde okná, nikde dvere, ako vyjdú von?  

Čo je to? (makovica)  

 

Nežije, a predsa chodí a človeka dobre vodí.   

Čo je to? (hodiny) 

 

Pasie sa, chová sa v lete pre žinčicu, v zime pre baranicu. 

/ovca/ 

 

Najredšia voda rozliata po celom svete. 

/rosa/ 
 

Prvý líha, prvý s krikom vstáva. 

/kohút/ 

 

Chodí nad nami hore nohami.  

/mucha/ 
 
 
 



 

  
1. Naše vtáky 

 

s a k i v u k p r í a r o d p u s 

l d k a s í a a p k u k u č k a ť 
á s p u l o s c č t a d r a s u l 

v a o h l o t i o i o h ý ľ b u a 

i b r v j s l n y k c e b a r v h 

k b d s a d t š č l i a l v š o ž 

m u r á r i k e a d o ľ d e o l t 

s l b h a ž r r h j a k r v n a r 

ý o i l b v l o n l i a o a e v a 

k h ch r i a š t e ľ í r z s č k s 

o o ý e c o r ľ o t h k d a č a o 

r v n k a y é e z ch č a o i h o ch 

k k b á b t e t r o v b v y s s v 

a i s á r g a a n á r o m r o k o 

l o r o z v m ď o a t c s j a h s 

k o š e i r o o l s ž i k t ň n t 

b e l o r í t k a v k a k j a č a 

p g p i n k a l š o u n b č k i ť 

 

Hľadaj tieto slová: 
bažant, belorítka, bocian, brhlík, čajka, červienka, ďateľ, drop, drozd, dudok, 

glezg, havran, holub, hrdlička, hus, hýľ, chriašteľ, jarabica, kačica, kaňa, kavka, 

kormorán, krakľa, kukučka, kuvik, labuť, lastovička, murárik, orešnica, oriešok, 

orol, pinka, rybár, slávik, sluka, sojka, sokol, sova, stehlík, sup, sýkorka, 

škovránok, tetrov, trasochvost, volavka, vrabec, vrana, výr, žlna, žltochvost 

 

Tajnička: 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __, 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

__ __ __ __ __ __ __ __ __, __ __ __ __ __ __ __ 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __. 



 

2. Jarné prebúdzanie 

 

p o y n i t e v k e z z i m č 

e a š s i c r a n n a a o p á 

a k i j ä ť č j p ô á ľ j r b 

k t b j a i i í š v p r z k r 

č a a e a h a č a é r l f o o 

a i č t c r ň k a n v j i a k 

v č k i a i n a t r o r a s š 

e a a l č e l é n a s c l k u 

i m k o i k u s s j i o k u n 

l ž m ž á m y i a l e n a r k 

b l e d u ľ a j a r n á h i a 

o n ň e l e z l š i k k u a t 

e p l t r á v i č k a ľ o t b 

m l á ď a t á s l n i e č k o 

ú y k i č a j a z t v v á o r 

 
Nájdi tieto slová: 

bahniatka, bleduľa jarná, fialka, jarné slnko, jarné vône, kačiatka, kačičky, 

korbáč, kozľa, kraslice, kuriatko, kvetiny, mačiatka, mláďatá, narcis, oblievačka, 

prvosienka, slniečko, snežienka,  šafrán, šibačka, trávička, vajíčka, veľká noc, 

šunka, zajačiky, zajko, zeleň 

Tajnička: 
 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __, __ __ __ __ __   

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ , __ __ __ __ __ __ __ __ __. 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 



Songy, ktoré musíte počuť 
 

1. Foo Fighters- The Pretender, Walk 

 

2. Nickleback- When we stand together 

 

3. Skrillex- First of the year /Equinox/ 

 

4. Majk Spirit- Sexy 

 

5. Michael Teló- Ai se tue pego (Ak nechcete mať problémy, neukazujte preklad 

rodičom) 

 

6. One Direction- What makes you beautiful, One thing, Gotta be you 

 

7. Nicki Minaj- Stupid hoe, Massive attack, Superbass 

 

8. Pittbull- Iternational love 
 

     9. Katy Perry- Part of me 

 

    10. Nightwork- Čekám na signál 
 

    11. Cher Lloyd- Swagger Jagger 

        

     12. Kabát- Corrida (Celý Album) 

     

    13. Gary Jules.- Mad World 

   

    14. 30 Seconds to Mars- This is War (cely almbum) 

 

    15. Madonna- Give me all your luvin, girls gona wild 

      

    16. Enrique Iglesias- I like how it feels 

 

    17. Michael Buble- Hollywood 

 

 

 

 

 

 



Omaľovánky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.sk/imgres?q=velkonocne+omalovanky&hl=sk&safe=active&sa=X&biw=1024&bih=543&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=fXrPWQKUnh8vqM:&imgrefurl=http://www.omalovanky-zadarmo.sk/tom-a-jerry/&docid=I-Z8KUgC_E3qgM&imgurl=http://www.omalovanky-zadarmo.sk/_obrazky/omalovanky/tom-a-jerry/tom-a-jerry-01.jpg&w=624&h=840&ei=bUx0T4OiAejk4QTNkPjwDQ&zoom=1&iact=rc&dur=15&sig=105314414917637550151&page=4&tbnh=159&tbnw=122&start=42&ndsp=15&ved=1t:429,r:7,s:42&tx=67&ty=111
http://www.google.sk/imgres?q=velkonocne+omalovanky&hl=sk&safe=active&sa=X&biw=1024&bih=543&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=dpgjQOmigQk8cM:&imgrefurl=http://www.omalovanky-zadarmo.sk/smolkovia/&docid=lvgX0PYn_4WJiM&imgurl=http://www.omalovanky-zadarmo.sk/_obrazky/omalovanky/smolkovia/smolkovia-11.jpg&w=800&h=600&ei=bUx0T4OiAejk4QTNkPjwDQ&zoom=1&iact=rc&dur=109&sig=105314414917637550151&page=5&tbnh=141&tbnw=188&start=57&ndsp=17&ved=1t:429,r:10,s:57&tx=98&ty=76
http://www.google.sk/imgres?q=velka+noc+oma%C4%BEov%C3%A1nky&hl=sk&safe=active&biw=1024&bih=543&tbm=isch&tbnid=2_jcbOAesLZWPM:&imgrefurl=http://www.umele-stromy.sk/sk_omalovanky-velkej-noci,203.html&docid=r2Ktq5hOHVSG0M&imgurl=http://www.umele-stromy.sk/soubory/stranky/velka-noc-omalovanky-velkej-noci-21.gif&w=538&h=700&ei=AU90T__NMYPV4QSJorHxDQ&zoom=1

