
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

  

 



2 

 

 
 

V tomto čísle nájdete: 
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Úvod  
Jar už prišla včera k nám, 

čo s ňou vlastne robiť mám? 

Opustím domáce lono, 

behať, skákať, to je ono! 

 

Každá jar má veľkú moc, 

lebo príde Veľká noc, 

šibačky a polievačky, 

máme vajec plné vačky. 

 

Všade kvitnú jarné kvietky, 

voňajú nám pekne všetky, 

vidím snežienky na stráni, 

v sade fialky a tulipány. 

 

Pobehujú deti po záhrade, 

aj motýle poletujú všade, 

lebo kvietky pre ne rastú, 

chvíľu tam a chvíľu zas tu. 

 

Hoci sa mi príliš nedarí, 

skladám krátke rýmy o jari, 

obliekla sa celá farbisto, 

lebo prišla ku nám naisto. 

 

     Veselú jar Vám želá redakčná rada 
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Básničky pre pani učiteľku 
 

Naša pani učiteľka  

na hudobnú,  

je sympatická  

a má stále dobrú  

náladu.  

 

Každú hodinu si  

píšeme do zošita  

niečo o hudbe 

a niečo zo života.  

 

Nerozumieme  moc  

teórii,  

preto len hráme  

na klavíri.  

 
D. Krupová, 6.D  

 

Snažíme sa ako vieme, 

zaspievať to aj tak nejde.  

Šťastie aj tam máme,  

že pani učiteľku máme.  

Zaspievať nám krásne vie,  

učíme sa postupne.  

Najskôr slovo po slove.  

Potom všetko postupne.  

Už - už to vieme.  

Vieme to aj odpredu,  

dokonca aj odzadu.  

Po klavíri prstíky jej behajú,  

tak krásne všetko vie, 

naša pani učiteľka z hudobnej.  

Ďakujeme. 

 
Evka Michaliková, 6.D  

 

Učiteľka premilá, 

pätky rada rozdáva. 

Tak isto aj oznámi, 

pre rodičov pozdravy. 

Raz som letel po chodbe 

a zazriem ju v kúte. 

Pri čine ma prichytila, 

poznámku mi zaparila. 

A už som bol v kľude. 

 

Tomáš Ondruš, 6.D 
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Zima Jar Leto Jeseň 
 

 

Zima už prichádza,  

Vianoce sa pomaly blížia,  

vločky sa ligocú,  

snehuliaky tešia.  

 

Kvietky vonku voňajú,  

slniečko vonku svieti a  

vodička len si žblnkoce                                    

v lesíku i na lúke.   

 

Vonku sa deti  hrajú  

na slniečku  v tráve  

s nie len doma schované  

sú v bunkri  

aj na gauči.  

 

Konečne je jeseň,  

vonku padá lístie                       

a mi doň padáme 

s radosťou voláme, 

hurá už je jeseň. 

 

Veronika Kuliková, 6.D 

 

 

 

 

Smajlíkovia  
 

Veselý smajlík veselí sa,  

smutný smajlík nudí sa.  

Čo ma robiť, keď je sám,  

na zábavu ho zavolám.  

 

Sranda je aj musí byť,  

najprv  niečo zarobiť.  

Smajlíkovia pomôžu,  

všetky zasa poskáču.  

 

Skákalka je ako guma,  

ale deti sú len doma.  

Veselý príbeh bol a bude,  

zas dokým pes je v búde.  

 

Tanja Mohidin, 6.D 
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INVÁZIA 

 
Raz som sa vybral von na kolieskových korčuliach. Na 

konci ulice sa ku mne pridal Miloš. Chodník pre korčuliarov 

viedol cez park až k násypu rieky. V parku bolo veľa malých 

i veľkých korčuliarov.  

Zrazu sa na oblohe objavil jeden tmavý krútiaci sa oblak. 

„Pozri na to, Miloš!“ povedal som, „taký zvláštny oblak som 

ešte nevidel!“ „Čo ťa trápia  oblaky?“ S nezáujmom odvetil 

Miloš a zdrhol mi. Ja som sa ešte raz zadíval na ten oblak. Už 

som chcel ísť za Milošom, ale na oblaku sa zjavili zvláštne 

zelené blikajúce svetlá. Krútili sa tak isto, ako tá tmavá 

masa. „Miloš!“ zakričal som, „to nie je oblak!“ Zrazu sa 

z toho zvláštneho útvaru rozleteli zelené lúče a namierili si 

to priamo na korčuliarov. Pripomínalo mi to röntgen, ktorý ich 
skenuje od hlavy až po kolieska. Na korčuliach každého človeka 

sa zastavil. Ľudia sa na to udivene pozerali a niečo si 

mrmlali. Zistil som, že aj na mne je jeden lúč a skenuje mi 

korčule. Potom sa spustilo niečo ako poplach a lúče na 

korčuliach začali blikať. Oblak sa otvoril s hlasným sykotom 

a vystúpila z neho jedna postava. „Čo to dopekla je???“ 

zvrieskol som, keď som si uvedomil, že z postavy kvapká sliz 

a má asi 10 rúk alebo skôr chápadiel. Pri ústach a na uchu 

mala pripevnené nejaké malé zariadenie. Uvedomil som si, že to 

nie je oblak, ale mimozemské UFO. Všade zrazu ľudia začali 

kričať. Z UFA vyletelo pár modrých striel a tie nás 

paralyzovali. Nemohli sme kričať, len počúvať. O to im išlo. 

Mimozemšťan začal rozprávať, prekvapivo po slovensky, čo 

spôsoboval asi ten stroj pri ústach. Asi to bolo niečo ako 

prekladač. „Počúvajte, pozemšťania! Nejde nám o vaše chabé 

telá, špáradlové zbrane, alebo zasmradené mestá. Ako iste 

viete, každý človek má svojho koníčka. A my tiež. Nemáme však 

chuť na vyrábanie plastov a  ničenie našej planéty. Milujeme 

korčuľovanie, ale nestojí nám to za to, aby sme si zničili 

planétu. Kam s korčuľami, keď sa pokazia? Do kontajnera? Ani 

náhodou. Aj tak to skončí v prírode. A preto sme sa rozhodli, 

že si požičiame vaše. Ale nebojte sa, vrátime vám ich!“ potom 

UFO zmizlo. Zistil som, že nikto z nás nemá korčule. Bol som 

len v ponožkách.          O niekoľko dní som si v škatuli na 

staré veci našiel svoje korčule. Bol som prekvapený, ale 

uvedomil som si, že ten mimozemšťan mal pravdu. Odvtedy som 

recykloval aj každý obal zo žuvačky, proste všetko. Nechcem 

mať špinavú planétu.    

 
Matej Majtaník, 6.B 
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Ostrov čiernych labutí 

 
Volám sa Arwen. 

 

Raz v sobotu som sa vybrala von na kolieskových korčuliach. Na konci ulice sa ku mne 

pridal Miloš. Chodník pre korčuliarov viedol cez park až k násypu rieky. V parku bolo veľa 

malých i veľkých korčuliarov. Zrazu sa na riečke zjavila malá loďka. Poobzerali sme sa okolo, 

ale nikoho sme nevideli. Na moje presviedčania sme nastúpili do lodičky, keď sa zrazu pohla 

a sama od seba sa začala hýbať proti prúdu, smerom na veľké jazero. Prekvapene sme stuhli 

a čakali, čo sa bude diať. Loďka ďalej plávala, poháňaná neviditeľnou silou, cez temné vody 

jazera. Zrazu zastavila. Obzerali sme sa okolo a zistili sme, že sme v strede toho tajomného 

jazera, blízko malého ostrovčeka, kde v tejto dobe hniezdili labute. Uvedomili sme si, že stále 

máme na nohách korčule, a tak sme si ich vyzuli, a bez slov sme sa dohodli, že k ostrovčeku 

doplávame. Naraz sme skočili do ľadovej, temnej vody. Zdalo sa mi to ako hodina, keď sme 

priplávali k brehu. Striaslo ma od tej studenej vody. Ostrovček sa mi už nezdal taký malý ako 

z lode a mal dokonale okrúhly tvar. Rástli na ňom pokrútené čierne vŕby a vysoká tráva. Po 

zemi sa váľali chumáče hustej, bielej hmoty. A bolo tam aj mnoho labutí, ale čiernych. Boli 

úplne čierne, vrátane zobákov a nožičiek. Vstala som a vyžmýkala som si z trička vodu. 

Vytiahla som z vody aj Miloša, ktorý bol len pár krokov za mnou. Prešla som asi tri metre do 

stredu ostrova, keď sa zrazu hmla rozostúpila, ako žiarivo biela clona a ja som uvidela 

rozpadajúcu sa drevenú chatrč, ktorú si už skoro celú privlastnila príroda. Ešte bolo na 

okenných rámoch vidieť vyrezávané ornamenty ako vinič, jeleň či líška. Stálo ma veľa 

premáhania pohnúť nohou k tomu domu, ale zvedavosť vo mne zvíťazila. Aby som premohla 

strach, priamo som sa k domčeku rozbehla. Miloš, síce neistý, šiel tesne za mnou. Zastala 

som pred dverami, a skúšala som, či niečo nezačujem. Po minúte úplného ticha som strčila 

do dverí, tie sa so škripotom otvorili a odhalili miestnosť za nimi. 

 Zvnútra vyzeral dom ešte horšie ako zvonku. Na stene viseli zvyšky starých obrazov, po zemi 

sa váľali kusy skla z rozbitých okien a po stenách sa rozbiehala pleseň. Odporne to tam 

páchlo zatuchlinou. Urobila som prvý krok do miestnosti, potom druhý a tretí. A v tom som si 

všimla, že domček netvorí len jedna izbička, ako sa spočiatku zdalo, ale dom mal ešte ďalších 

dvoje dverí, ktoré treba preskúmať. Milošovi som povedala, že on preskúma tie vľavo a  ja tie 
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vpravo. Prikývol. Potlačila som kľučku, lebo dvere neboli zavreté úplne. Po zemi s váľalo veľa 

myších kostí, ale okrem toho tam nebolo nič, až na menší stolík na kávu a dve stoličky. 

Chcela som sa vrátiť k Milošovi, keď som si všimla padacie dvierka v kúte miestnosti. Boli pod 

množstvom starých, moľami prežratých diek a látok. Pristúpila som bližšie a odhrnula ich. 

Potiahla som malú, guľatú kľučku a odhalila priestor pod dvierkami. Vyskočil na mňa žiarivý 

prúd svetla. Pozdvihlo mi to náladu, aj keď som nevedela, čo mám čakať. Dolu do miestnosti 

viedol úzky, kovový rebríček. Pomaly som položila nohu na prvý stupienok a zliezla som až 

celkom dolu. Úplne som zabudla na Miloša vo vedľajšej izbe. Miestnosť bola ožiarená tým 

prekrásnym, mäkkým svetlom, ktoré akoby vychádzalo zo samého vzduchu. Nemalo nijaký 

viditeľný zdroj.  Bolo tam plno kníh a zlatá vitrína na konci miestnosti pri stene. Najskôr som 

si ju veľmi nevšímala, pretože ma zaujali knihy. Bolo to niečo úplne iné, ako zvyšok domu. 

Vyzeralo to udržiavané a čisté. Ako som prechádzala regály, dostala som sa k zlatej vitríne. 

V nej bola nádherná zlatá čaša s motívom draka, ktorého chvost tvoril stopku pohára. Okraj 

z tepaného striebra sa vlnil a skrúcal ako úponky viniča v lete za slniečka. Na jeho dne boli 

vyryté zvláštne písmená: A,B,X a pod čašou kniha písaná tým istým písmom. Obe veci som 

vyniesla hore,  Milošom sme nasadli do loďky odhodlaní sa na „Ostrov čiernych labutí“ vrátiť.

                                      

   Simona Galiová, 6.D 
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28.marec ?  

Meniny má Soňa. To nájdeme všetci v kalendári. Ale uvažujeme aj  nad tým, že 

tento deň nie je významný len týmto ? Čo je na tomto dni iné ? … Komu vďačíme 

za vzdelanie, trpezlivosť a čas, ktorý nám venovali počas našich školských rokov?  

Áno – sú to učitelia. Učitelia sú ľudia, ktorí nám niekedy venujú viac času ako naši 

rodičia. „Tvoria“ z náš ľudí so vzdelaním, naučia nás písať, čítať, počítať a 

mnoho, mnoho iného. Aj keď niekedy kričia a hovoria, že sme leniví, majú nás radi 

a chcú nám dať veľa. Niektorí si zoberieme viac, iní menej.  

Prečo práve 28. marec ?  

Odpoveď je jednoduchá – práve 28. marca sa narodil Ján Ámos Komenský, 

ktorého považujeme za učiteľa národov.  

Týmto chcem poďakovať nielen učiteľom na našej škole, ale všetkým učiteľom a 

hovorím veľké ĎAKUJEME nielen za našu redakčnú radu, ale za všetkých žiakov, 

ktorí si neskôr uvedomia, že učitelia sú ľudia, ktorí nám chcú dať do života len to 

najlepšie.  

 

 
         Klaudia 
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Hviezdoslavov Kubín je celoštátna súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a 

prózy, v tvorbe detských recitačných kolektívov a divadiel poézie. V tomto roku sa 

uskutoční 60. ročník súťaže. Súťaž obsahuje aj kategórie pre dospelých. Odborný 

garant je Národné osvetové centrum, hlavný organizátor Mestské kultúrne stredisko v 

Dolnom Kubíne. 

Troška histórie 

Hviezdoslavov Kubín sa po prvýkrát konal v roku 1954. V rokoch 1954 – 1959 ho 

organizovalo Povereníctvo školstva a kultúry, v roku 1960 sa nekonal. Ročníky1961-

1962organizoval Krajský národný výbor v Banskej Bystrici. Od roku 1963 opätovne 

Povereníctvo školstva a kultúry. Od roku 1964 vychádzala pri jeho príležitosti bibliofília. 

O súťaži 

Súťaž funguje vo viacerých kolách: školské, spádové, obvodné a krajské kolá. Organizujú 

ich školy, centrá voľného času, osvetové a kultúrne strediská. Niektoré kraje majú 

osobitné súťaže pre niektoré kategórie. Jednotlivci súťažia v piatich kategóriách, 

kolektívne sú dve: detské recitačné kolektívy a divadlá poézie. 

V našej škole sa konalo školské kolo Hviezdoslavovho  Kubína 27. februára 2014. 

  P.O. Hviezdoslav 
 

 

 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Próza
http://sk.wikipedia.org/wiki/Národné_osvetové_centrum
http://sk.wikipedia.org/wiki/1954
http://sk.wikipedia.org/wiki/1961
http://sk.wikipedia.org/wiki/1962
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1. kategória 

 

POÉZIA                                     PRÓZA 

 

                  Veronika Orlická  2. E                           Alžbeta Daníšková  3. C 

 

                               Silvia Strempeková  4.A                           Ema Kasáková  4.A 

 

                   Jozef Zábojník  4.D                                Elizabeth Halahijová 3.E                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

                   

 

 

 

 

 

  2. kategória: 

 

       POÉZIA                                      PRÓZA 

 

                                   Lucia Kemková  6. B                          Lucia Šoltýsová 6. B 

 

                                  Dorota Kresáňová  5. C                              P. P.  zo 6. B 

 

                                   Tomáš Borák  6. B                              Natália Novosadová 7. C 

        

 Čestné uznanie: Nikola Ozaniaková 6.A, Tatiana Ďuratná 7.A                                                                     

 

               

            3. kategória 

 

          POÉZIA                                       PRÓZA 

 

                 Emma Paulínyová  9.J                                 Simona Gažová  8.B 

 

                   Vanda Závodská  9.J                                Barbora Kasáková  9.M 

 

                 Kristína Gavalcová  8.A                                 Alica Čutková  9. J 

 

Všetkým srdečne blahoželáme. 
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    Veľkonočná dekorácia 
V minulom čísle sme Vám 

ukázali ako si môžete ozdobiť 

veľkonočné vajíčka a v tomto 

čísle Vám ukážeme ako si 

vyrobiť takúto jednoduchú 

jarnú dekoráciu. 

Na výrobu zajačika si musíte vystrihnúť dvakrát 

tvar zajaca z filcu alebo pevnej látky. 

Následne obšijeme tvar zajaca, ale na 

kúsku, ktorým budeme napĺňať zajaca 

výplňou do vankúšom alebo perím 

nezašijeme a potom, čo ho naplníme 

a došijeme je náš zajac hotový. 

Vajíčko v rámčeku začneme robiť 

tak, že si kus vrecoviny nalepíme 

na kus kartónu, ktorý je vo 

veľkosti skla nášho rámčeka. Potom 

si na vrecovinu nakreslíme obrys 

vajca a naskladáme naň gombíky, 

tak aby medzi nimi neboli príliš veľké 

medzery. Následne tieto gombíky 

prišijeme niťou, alebo prilepíme lepiacou 

pištoľou. Potom vložíme kartón s 

 vrecovinou do rámčeka. A máme hotovo!  
       Barbora 
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1. Chceli ste sa stať učiteľkou, ak áno odkedy.  

Áno, učiteľkou som chcela byť odmalička. Už ako dieťa som si vyrobila 

písanky, žiacke knižky a na dvore sa hrala s deťmi „na školu“. Na 

strednej škole ma veľmi zaujímala psychológia, aj som to chcela ísť 

študovať, ale veľmi prísny výber uchádzačov ma ovplyvnil tak, že som 

si dala prihlášku na Pedagogickú fakultu. 

  

 

2. Koľko rokov ste vydatá a koľko máte detí ? 

Vydatá som 30 rokov, mám 35-ročnú dcéru Janku a syna Maroška (33-ročný).  

 

3. Ste už starou mamou ?  

Áno, som už stará mama, v roku 2011 prišiel do rodiny vnúčik Oliverko – moja láska.  

 

4. V ktorej triede učíte najradšej ? 

Nerozlišujem triedy na „obľúbené“ a „neobľúbené“. Každá trieda má svoju atmosféru. Ináč 

pristupujem k 5.-6. ročníku, iným spôsob práce a komunikácie je v 9. ročníku.  

 

5. Mávate v triede „obľúbencov“ ?  

Nie, snažím sa rovnako pristupovať ku každému žiakovi v triede. Negatívne  a neslušné 

správanie môže ovplyvniť môj ďalší postoj k žiakovi.  

 

6. Kam by ste chceli ísť so žiakmi na školský výlet ? 

To je jedno. Ide o to, aby výlet bol zaujímavý a stmelil triedny kolektív.  

 

7. Aké sú vaše záľuby ? 

Rada čítam, športujem, chodím na turistiku. Zaujímam sa a študujem psychológiu, 

numerológiu.  

 

8. Ktorý jazyk sa vám páči okrem slovenčiny ?  

1. taliansky, 2. španielsky, 3. francúzsky jazyk  

 

9. Aký je váš najzábavnejší školský zážitok ?  

Na výlete žiak po večierke omylom pri okne učiteľskej chatky rozprával plán, ako o polnoci 

budú pastovať iných spolužiakov.  

 

10. Kam  najradšej chodíte, keď máte čas ?  

Rada chodím do lesa, hôr a plávať zas do kúpeľov. Som častým návštevníkom divadiel, 

galérií a tiež výstav či koncertov. A nerada: detské domovy, väznice.  

 

Ďakujem pani učiteľke za rozhovor a želáme jej veľa úspechov nielen v osobnom živote, ale 

aj v práci. 
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Klaudia 

 

 

Vieš, že... 

 

... v Tajvane sa nachádza fabrika, ktorá vyrába taniere 

z pšeničnej múky. A tak sa dá po zjedení jedla na tomto 

tanieri zjesť aj on sám.  

 

...istá letecká spoločnosť ušetrila 

vyše 40 000 € za jeden rok, len tým, 

že do šalátov prestali pridávať olivy. 

 

... ľudia, ktorí žili v 16. storočí 

v Turecku nesmeli piť kávu. Pokiaľ tento zákaz 

porušili, odsúdili ich na smrť. 

 

...kečup sadal kúpiť až v roku 1830. Ale nie ako 

príloha k jedlám, ale ako liek. A vraj je veľmi 

účinný!  

 

... v Paríži bola nedávno 

prehliadka oblečenia. Ale nie 

len tak hocijaká! Kúsky 

oblečenia bola vyrobené zo samej 

čokolády. 

 

...keď sú brusnice zrelé dokážu skákať. Dokonca sa 

s týmito zrelými bobuľami dá driblovať. 

                            
Barbora 
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Privlastňovacie zámená čí, čia, čie    

Koho je to kniha? Čia je to kniha? Ktorá z týchto otázok obsahuje jazykovú 

chybu? Genitívom zámena kto sa pýtame na osobu: Koho si videl? Koho chceš 

pozvať? Koho nemáš rád? Koho obhajujete? Ale na vyjadrenie 

privlastňovania (na vyjadrenie otázky vzťahujúcej sa na vlastníka alebo 

pôvodcu) používame privlastňovacie zámená čí, čia, čie, ktoré nemajú rovnaký 

význam ako zámeno koho. Preto správne po slovensky sa pýtame: Čia je to 

kniha? Čia dcéra? Čí to bol nápad? Čí kabát? Čie dieťa? Čie záujmy 

obhajujete? S čou pomocou?  

Aj v slovenských ľudových piesňach sa spieva: Čie sú to húsky na tej vode... Čie 

je to dievčatko na tom vŕšku... Číže si, šuhajko, číže si... Čieže to ovečky hore 

grúňom idú... Čieže sú to kone vo dvore... Čia vina, materina... 

 

 

 

Nie vada, ale chyba  

Podstatné meno vada a od neho utvorené prídavné meno vadný sa v Krátkom 

slovníku slovenského jazyka (základná kodifikačná príručka spisovnej 

slovenčiny) hodnotia ako nesprávne a namiesto nich sa ako správne ponúkajú 

podstatné mená chyba, kaz, nedostatok, porucha a prídavné mená chybný, 

kazový, pokazený, poruchový, poškodený, nevyhovujúci. Rovnako sú 

v spisovnom jazyku neadekvátne ďalšie odvodené výrazy ako vadnosť, závada, 

závadnosť  alebo závadný. V istých súvislostiach môžeme použiť aj výrazy 

znečistený alebo kontaminovaný. Namiesto nesprávnych výrazov rečová vada, 

vady materiálu, vadný výrobok, závadná voda, konštrukčné vady, byť bez vady, 

vada motora používame v spisovnom jazyku tieto výrazy: rečová chyba, chyby 

(nedostatky) materiálu, chybný (nevyhovujúci) výrobok, znečistená 

(kontaminovaná) voda, konštrukčné chyby, byť bez chyby, porucha motora 

atď. 

Spracované podľa webovej stránky Ministerstva kultúry a cestovného ruchu SR 
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Simpsonovský test 
 

1.Aká je farba kože Simpsonovcov v seriáli?  

a)žltá  b)modrá  

c)zelená  d)oranžová 

 

2. Ako sa volá Homerova manželka? 

a)Meggie   

b)Mary   

c)Marge   

d)Maria 

 

3.Aká je značka piva, ktoré Homer pije?  

a)Ruff  b)Fluff    

c)Puff  d)Duff 

 

 

4. Ako sa volá pobožný sused Simpsonovcov? 

a)Flanters   b)Flanders 

c)Flowers            d)Flannels 

 

5. Koľko rokov má Bart? 

a)11   b)9   c)10.   d)8 

 

6.Ako sa volá rodinný doktor Simpsonovcov? 

                                  a)Dr. Dobrák                b)Dr. Quimby 

c)Dr. Dlaha  d)Dr. Mark 

 

7.Kto vymyslel Simpsonovcov? 

a)Matt Groening   b)Loise Groening  

c)Mark Groening   d)Michael Groening 
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8.Odkiaľ pochádza Manjula (manželka Apua)? 

a)Afrika   b)Irak    

c)Madagaskar            d)India 

 

9.Kto je homosexuál? 

                  a)Pán Burns  b)Smithers   

         c)Homer            d)Flanders 

 

10.Odkedy sa seriál Simpsonovci vysiela v televízii? 

a)1990  b)1985   

c)1999  d)1989 
 

            

           

                                                                                 Barbora 

 

 

Keď tak dobre poznáte túto rodinku, skúste ich správne vymaľovať. 
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Otec na pokraji  infarktu kričí na Móricka: 
 - Môžeš mi vysvetliť, ako je možné, že si dostal trojku zo správania?! 
 - Direktor ma chytil, keď som fajčil na záchode,- vysvetľuje Móricko. 
 -Neklam, za fajčenie je dvojka! Ja to viem, lebo sám som ju dostal! 
 -To áno,- bráni sa Móricko. 
 -Ale ty si tam nebol s učiteľkou... 
 
Synček, nevšimla si tvoja pani učiteľka, že som ti pomáhal s domácou úlohou?  
- Nie, otecko, len mi povedala, že som zo dňa na deň sprostejší. 
 
Učiteľka sa pýta:  
- „ Žiaci, akého pohlavia je mačka?"  
Prihlási sa malý Miško a hovorí:  - "Mužského."  
-„ A prečo?", pýta sa pani učiteľka.  
- „ Lebo má fúzy." 
 
Dežko bol prvýkrát v škole a mamička sa ho pýta:   
Ako bolo v škole?     -Dobre  
A vedel si?     -Áno  
A hlásil si sa?   -Áno  
A čo sa ťa pýtali?     Kto prdol. 
 
Status chlapca na Facebooku:                                  
 - Máme matiku a nudím sa :/ 
 Komentár od učiteľa: 
 - Poď k tabuli, Jožo... 

 
Učiteľka sa pýta Dežka:  
 - Dežko, skloňuj slovo chlieb.  
 - Kto? Čo? Chlieb.  
 - S kým? S čím? So salámou.  
 - Komu? Čomu? Mne! 
 
 
Úvaha učiteľa na hodine fyziky: 
 
 Keby žiaci, ktorí sedia v zadných laviciach, boli tak ticho ako žiaci v stredných laviciach, ktorí si čítajú 
časopisy, mohli by žiaci v predných laviciach ďalej nerušene spať. 
 
Mama : Pohni, Jano, dojedz raňajky, lebo zmeškáš do školy ! 
 Jano : Nechcem ísť do školy. Učitelia ma tam nemajú radi, žiaci ma nemajú radi, ani ten školník ma 
nemá rád. 
 Mama: Nič sa nedá robiť, musíš ísť. 
 Jano : Prečo by som musel !!? 
 Mama : Po prvé máš už 45 rokov a po druhé si tam riaditeľom ! 
 

Mami, môžem pozerať na telku? 

Môžeš, ale nezapínaj ju! 
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1. V ktorom roku bola založená organizácia UNESCO?  

a) 1 945 

b) 2 000 

c) 1954 

 

2. Zoznam lokalít Svetového dedičstva UNESCO je na každom kontinente okrem?  

a) Afriky 

b) Ázie  

c) Antarktídy  

 

3. Na obrázkoch sú kostoly, ktorý nepatrí do Svetového dedičstva UNESCO?  

a)  b)  c)  
 

4. Kde sa nachádza pamiatka na obrázku?  

 
a) Taliansko 

b) Grécko  

c) Gruzínsko  

 

5. Pamiatka Chrám nebies sa nachádza:   

a) v Číne  

b) v Thajsku 

c) v Japonsku  

 

 

 

6. Ktorá z pamiatkových  rezervácii Svetového dedičstva UNESCO sa nachádza na 

Slovensku?  

a) Čičmany 

b) Brhlovce 

c) Vlkolínec  
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7. Kde sa nachádzajú pamiatky na obrázkoch?  

    
a) USA, Egypt, Rusko 

b) Egypt, Rusko, USA 

c) Rusko, USA, Egypt 

 

8. Pamiatka Svetového dedičstva UNESCO sa nachádza?  

 
a) v USA 

b) vo Venezuele 

c) v Mexiku  

 

9. Ako sa nazýva pamiatka na obrázku?  

 
a) James Island  

b) John Island  

c) Tom Island  

 

10. Na ktorom obrázku sa nachádza Katedrála sv. Jakuba?  

a)  b)  c)  
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O žiarovkách a žiarivkách 
 

 

Čo je to žiarivka ?? 
 je druh elektrického svetelného zdroja, ktorá využíva 

žiarenie tlejivého elektrického výboja v parách ortuti 

rozoznávame: 

a) lineárna - v tvare dlhej trubice, využíva sa na tvorbu 

reklamných nápisov  

 

 

 

 

 

b) kompaktná- s menšími rozmermi, nazývajú sa aj úsporné 

žiarivky 
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Čo je to žiarovka?? 

 je druh elektrického svetelného zdroja, v ktorom sa 

svetlo vytvára žeravením  

môže byť:  

 
a)  LED- vydrží 25 000 hodín 

b)  Kompaktné- vydrží 10 000 hodín 

c)  Halogénové- vydrží 2 000 hodín 

d)  Klasické- vydrží 1 000 hodín 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdiel medz nimi je: 

 svetlo v žiarovke vzniká rozžeravením vlákna žiarovky, v 

žiarivke elektrický výboj 

 žiarovka je staršia a svetlo je žltej, prirodzenejšej 

farby, žiarivka biele jasné svetlo 

 žiarivky môžu byť až o 80% úspornejšie 
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1. Čím nás šibú šibači ? 

(korbáč) 

2. Ako nazývame farebné veľkonočné vajíčka ? 

(kraslice) 

3. Typické veľkonočné zvieratko? 

(zajačik) 

4. V aký deň chlapci oblievajú dievčatá ? 

(veľkonočný pondelok) 

5. Čo pečieme na Veľkú noc ? 

(veľkonočného barančeka) 

6. Veľkonočné konáriky ? 

(bahniatka) 

7. V ktorom ročnom období oslavujeme Veľkú noc? 

(jar) 

8. Čím chlapci oblejú na Veľkú noc dievčatá? 

(studenou vodou) 

9. Čo dostávajú šibači? 

(veľkonočné vajíčka, zajačiky...) 

10. Čo majú chlapci na korbáči? 

(farebné stužky) 

11. Čo robia šibači ? 

(šibú a oblievajú dievčatá) 

12. Prečo sa dievčatá oblievajú na Veľkú noc ? 

(aby boli zdravé) 

13. Aké zvieratká sa rodia na jar ? 

(zajačiky, kuriatka, ovečky... ) 

14. Aký je jarný kvietok ? 

(snežienka) 

15. Čo sa na jar roztopí ? 

(sneh) 
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Pre menších  

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

1. Veľká hviezda, ktorú vidíme iba cez deň. 

2. Naše mesto. 

3. Prirodzená družice Zeme.  

4. Študenti inak. 

5. Mláďa sliepky. 

6. Školský predmet na ktorom sa počíta.  

7. Orgán čuchu.  

8. Je v ústach, ale i na topánke.  

9. Vždy ho píšeme vo vybraných slovách.  
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Pre väčších 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

1. Nápis na náhrobnom kameni. 

2. Najmenšia stavebná a funkčná jednotka všetkých organizmov.  

3. Sloveso „tear“ v minulom čase.  

4. Lyrická báseň. Vznikla nadšenosťou a pátosom, oslavným spôsobom 

sa vyjadruje o nejakej téme.  

5. Čierna kvapalina, zmes látok s odlišnými teplotami varu.  

6. Rezistor s premenným odporom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


