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 A je koniec! Dva mesiace prázdnin. Niektorí 

majú potom ešte rok. Iní osem. No teraz máme 

timeout.  

    Ubehlo to rýchlo, čo? No nie dosť rýchlo nato, 

aby sme stihli úplne všetko. Zlé alebo dobré 

známky? Sme spokojní alebo sme mohli 

dosiahnuť viac? 

    Teraz je to už jedno. Moria, jazerá, chaty, zážitky. Aj vy 

už cítite ten závan slobody? Vychutnajte si ho. A na začiatku 

roka nezúfajte. Veď pár rokov a sme na dôchodku. 

 

Krásne a  slnečné prázdniny vám praje redakčná rada. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 
 

Žiaci 6.C  sú veľmi tvoriví a prebásnili slovenskú báj Prečo je Váh divá rieka.  

 

Prečo je Váh divá rieka  
 

Stvoriteľ je mocný pán, 

veď vodstvo svetu dal.  

Ani na Slovensko nezabudol 

a mnoho riek nadeliť sa mu rozhodol. 

 

Keď sa Váh dozvedel, 

že cez Slovensko tiecť by mal, 

rýchlo z výšin zišiel,  

aby si to miesto obzrel.  

 

Tatranský kraj sa mu zdal byť divoký, 

má ozrutné vrchy a hlbočizné doliny. 

Keď sa rozhodol pozrieť si celý svet,  

zistil, že krajšieho miesta niet.  

 

Nakoniec je Váh prešťastný, 

že môže utekať dolu Považím, 

valiť sa dolinami ako divý a slepý,  

veruže nenašiel by pre seba lepšej cesty.   

 

Martina  Zvarková, 6.C  

 

 

Prečo je Váh divá rieka 
 

Keď Pán tvoril vody sveta, 

hovoril Váhu, budeš tiecť od Tatier 

po Dunaj, až  na koniec sveta. 

 

Zvedavosť sa v ňom pohla, 

tak tu mám žiť? 

No to je pohľad. 

 

Vrchovaté kopce, nedožierne doliny, 

hlava sa mu zakrútila z tej predstavy, 

že bude jediný. 

 

Pýcha pohla Váhom do kroku, 

veru, si ja radšej nájdem lepšie 

miesto k životu. 

 

Nepáčilo sa mu nikde na svete, 

ani si to predstaviť neviete. 

Musel si však priznať, 

že mu Pán lepšie miesto, ako Tatry 

nemohol dať. 

 

Keď sa vracal zo sveta, 

Boh už dávno inú prácu mal. 

Tak tam orla nechal čakať na strateného 

syna, 

aby pýcha vyprchala a dal mu správny 

smer. 

 

Letí orol ponad kopce našej Tatry 

cez doliny až po Dunaj šťastný. 

Nechám si tú cestu až do konca vekov. 

Čistá voda, hojnosti rýb, požehnanie ľudu, 

nech si tu tí Slováci až do konca šťastní 

budú. 

 

Šimon Iwaniec, 6.C 
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Prečo je Váh divá rieka 

 

Keď Stvoriteľ rozdeľoval svetu vodstvo, 

dopočul sa Váh, by tiecť mal cez 

Slovensko. 

Zišiel z výšin obzrieť si to miesto, 

našiel kraj tatranský a ostal stáť neisto. 

 

Váh pochodil celý svet, 

široké doliny sa mu nazdali, 

voda by tiekla pomaly, bola by ako med.  

V horúcich krajoch by rieka Váh páchla.  

 

V studených krajoch naľakal sa ľadom 

a na piesočných púštinách neprejde voda, 

nuž radšej pôjdem bralom. 

Tak podtatranský kraj je nad všetok svet, 

 

ale Stvoriteľa už doma niet. 

Zostúpil Váh na Tatry, 

kde tatranský orol ho čakal už tri dni, 

brat Váh cestu ti ukážem. 

 

Ale sa ponáhľaj, štvrtý deň už neprídem 

a ostanú z teba už iba mláky, 

to odkázal Stvoriteľ taký. 

 

Váh si cestu vychutnával, 

za orlom už letel . . .  

Voda bude čistá, bystrá,  

brehy krásne a aj dosť rýb, 

veď Stvoriteľ mi odpustil to množstvo chýb.  

 

                                Emma Hurníková, 6.C  

 

 

Prečo je Váh divá rieka 

 

Dopočul sa Váh, 

že v tatranskej krajine 

bolo mu pridelené miesto, 

keď Stvoriteľ rozdeľoval vodstvo. 

 

Ozrutné vrchy a hlboké doliny, 

nepáčili sa mu, 

nuž vybral sa na 

rozsiahle roviny. 

 

Svet nebol dosť dobrý 

pre jeho tok, 

a tak sa rozhodol 

vrátiť späť o krok. 

 

Ponáhľal sa, 

no zmeškal toho veľa, 

bo nestihol svojho Stvoriteľa. 

Hrozilo mu bez riečiska zostať, 

nuž rozhodol sa ku Dunaju dostať. 

 

Dunaj ďaleko je od 

prameňa Váhu, 

za jeden deň tam príď, 

orol prikázal mu. 

Hučal, plieskal o bralá, 

kde sa tá rýchlosť v 

ňom vlastne zobrala? 

 

Ako bolo kedysi, 

dnes je takisto, 

na Slovensku Váh, 

našiel si svoje miesto. 

 

Ema Garguláková 6.C 
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Prečo je Váh divá rieka 

 

Svoju cestu si vyberal. 

Hútal: 
 

V širokých dolinách  

zlenivela by voda.  
 

V piesočných pustinách, 

prebíjala by sa voda. 
 

V horúcich krajoch, 

páchla by voda.  
 

V studených krajoch 

zľadovela by voda. 
 

A nič sa mu nepáčilo. 

 

No nakoniec priznal, 

že podtatranský kraj 

je najkrajšie na zemi miesto. 

 

Rozhodnutia svoje  

Stvoriteľovi riecť chce,  

no ten už pod Tatrami 

ukazuje rukami, 

riekam dáva smer. 

 

Neskoro Váh prichádza, 

Stvoriteľa tam už niet, 

tatranského orla nachádza, 

ten ukáže mu smer, 

inej cesty niet.  

 

Vychytil sa orol hneď, 

ba i nad prameňom zakrúžil  

a bystrím letom 

ukazuje Váhu smer. 

 

Ten len - len vládal za ním, 

hučal dolinami, 

valil sa ako slepý, divý, 

o bralá plieskal sa  

a čo mu prišlo do cesty 

strhol do hlbín. 

Tak utekal Považím. 

 

Váh spokojný so svojim miestom, 

čistou vodou, bystrým tokom, 

ponáhľa sa za stvoriteľom, 

by odpustil mu všetko. 

 

M. Gažová, 6.C 
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Prečo mám rada Slovensko     

 

Najviac na Slovensku sa mi páčia folklórne 

festivaly a kultúrne pamiatky, ktoré predvádzajú 

ľuďom život z minulosti. Páči sa mi aj slovenská dedina. Pre mňa sú 

zaujímavé aj slovenské jaskyne. Slovensko mám najradšej preto, lebo 

tu mám rodinu. Slovensko je super a som rada, že tu žijem! Na 

Slovensku mám dobré kamarátky a kamarátov. Tiež mám rada 

slovenské tradičné jedlo: bryndzové halušky, bryndza, zemiakové 

placky, žinčica, syrové korbáčiky, oštiepok a kapustnicu. Na 

Slovensko som pricestovala aj preto, lebo je krásne. Mám rada 

slovenské sladkosti. Na Slovensku sa mi páčia štyri ročné obdobia, 

máme tu rozkvitnutú jar, teplučké leto, žltú jeseň a studenú zimu. 

Som rada, že tu môžem žiť. Páči sa mi, že je to malá republika, 

pretože ju môžem precestovať z jedného konca na druhý. Páči sa mi 

ľubozvučný slovenský jazyk.  

Paulina Susz, 4.A 

 

 

 

 

 

Prečo mám rada Slovensko 

 

Slovensko mám rada preto, lebo je tu veľa kultúrnych pamiatok, 

krásna príroda, vysoké hory, široké nížiny, lesy plné zveri, máme 

krásne tradície. Mám ho rada aj preto, lebo som sa tu narodila. Páčia 

sa mi hrady a zámky, ktoré majú bohatú históriu a o každom sú 

známe povesti. Na týchto hradoch sa konajú rôzne a zaujímavé 

podujatia. Nachádzajú sa tam historické predmety, ktoré nám 

hovoria, ako tu naši predkovia žili. Páčia sa mi ľudové tance a piesne. 

Náš folklór nám závidí celý svet. Na Slovensku žije viac ako 5 000 000 

obyvateľov. Sú tu skanzeny, ktoré nám ukazujú ako sa na Slovensku 

žilo. A aká tu bola architektúra. Taktiež sa mi páčia lesné železničky, 

napr. Oravská Lesná a Vychylovka. Je tu veľa termálnych kúpalísk 

a akvaparkov. A preto, lebo sú tu dobrí ľudia. A pre toto mám rada 

Slovensko.  

S. Hubinová, 4.A  
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Prečo mám rád Slovensko 

 

 Slovensko je krajina, v ktorej som sa narodil. Odtiaľto 

pochádzajú moji predkovia. Mám tu dedka, babku, starú mamu 

a väčšinu príbuzných. Slovensko je rozmanitá krajina. Úrodné nížiny 

poskytujú potravu. Lesy zase odpočinok v prírode. Rieky zásobujú 

vodovody pitnou vodou. Slovensko je pekné aj pod zemou, tam sa 

schovávajú prekrásne jaskyne. Užívame si tu voňavú jar, teplučké 

leto, farebnú jeseň a bielu zimu.  

Mám tu školu s milou pani učiteľkou a dobrými kamarátmi. Chodíme 

spolu na ihrisko, bicyklujeme sa po cyklistických chodníčkoch 

a surfujeme po internete. Rád chodím na chatu k babke a dedkovi, 

kde vonia les a zurčí čistý potôčik. Zbieram huby, čučoriedky a lesné 

jahody.  Babka vie variť tie najlepšie slovenské jedlá, šišky 

s džemom, pirohy so strúhankou, bryndzové halušky so slaninou, 

kapustnicu s klobáskou a dukátové buchtičky s vanilkovým krémom. 

Ocko v lete varí voňavý a chutný kotlíkový guláš. V lese sa nebojím 

divých zvierat, ale dávam si pozor na nášho jediného jedovatého hada 

– vretenicu. 

Slovensko je hrdé na svoju históriu. O  živote našich predkov sa 

môžeme dozvedieť  na návšteve skanzenov, múzeí, kaštieľov, hradov 

a zámkov. Môžete zažiť strašidelnú noc v Bojniciach, uvidieť 

šermiarske a sokoliarske umenie na Strečne, či naučiť sa zdobiť 

medovníčky v skanzene v Pribyline.  

Aj keď neviem plávať ako Martina Moravcová, rád navštevujem naše 

aquaparky, ktoré sú omnoho lepšie ako  ten najväčší a najlepší  

v talianskom Lignane. 

Žijem tu šťastný život so svojimi súrodencami, rodičmi, príbuznými 

a priateľmi. 

 

Lukáš Majer 4.A 
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Deň narcisov 

Deň narcisov sa tento rok oslavoval 12. apríla po sedemnástykrát. 

Po sedemnástykrát sme sa zase všetci spojili, aby sme pomohli 

tým, čo nemajú také šťastie, ako veľa z nás - byť zdravý.  

Či už živý alebo umelý narcis je symbolom 

tohto úžasného dňa, kedy pomáhame ľuďom 

s rakovinou. S takzvanou nevyliečiteľnou 

chorobou, čo už v dnešnej dobe, aj vďaka 

tomuto sviatku, nie je pravda. 

Liečebné pobyty, lieky, prístroje, ale aj hračky 

a šašov pre choré deti na skrátenie dlhých smutných chvíľ 

v nemocnici. Toto všetko sa kúpilo za pár centov od každého 

z nás. Niektorí dali viac, niektorí menej, no spolu sme na 

Slovensku vyzbierali 889 923,10 €.  

Len na našej škole sa vyzbieralo vyše 250€. 731 žiakov takto 

prispelo na liečenie pacientov, ktorí môžu byť rovnako starí ako oni 

sami.  

Týmto spôsobom sa Vám všetkým chcem poďakovať v mene celej 

redakčnej rady za to, že ste prispeli na takýto dobromyseľný 

účel.  
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Deň Zeme 

 

Deň Zeme je sviatok našej milovanej 

Zeme, ktorá nás ochraňuje, poskytuje nám 

základné životné potreby. Vodu, kyslík, 

slnko, teplo, útočisko a to hlavné je, že by 

sme bez nej ani nemohli existovať. 

Uznajte, čo by sme robili bez vody? Do 

troch dní by z nás boli zosušené párky. 

Bez  slnka a tepla na Floride by Paris 

Hilton neprežila. No je to krutá pravda. A 

prečo existuje tento sviatok? Predsa aby 

sme si uctili ,,Našu matku“ ,,,Našu Zem.“ 

Niekedy pochybujem či sa nachádzam 

naozaj na planéte Zem. Mám pocit, že sa  

nachádzam skôr na smetisku, ako na krásnej, čistej Zemi. Prečo 

vlastne ľudia vyhadzujú odpad na zem? Ale nielen odpad, ale aj 

zvieratá a v malo prípadoch bohužiaľ aj deti. Mám chuť takých ľudí 

nakopať do ,,Ppppreč!“ Prečo sú ľudia takí zlí? Ale oni nie sú možno 

zlí, oni sú jednoducho  leniví prejsť pár krokov a obal z cukríka hodiť 

do koša. Bohužiaľ, je to pravda a je to veľmi smutné. Našu Zem by 

sme si mali chrániť za každú cenu, lebo len vďaka nej sme tu každý 

deň a ak si ju budeme chrániť, tak tu budeme ďalších 2000 rokov. 

Zamyslite sa nad sebou a ochraňujte prírodu a uvidíte, že vzduch 

bude čerstvejší ,sviežejší a Zem sa vám tiež odvďačí krásnym 

slnečným dňom.  
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Aj my na našej škole sme oslávili Deň Zeme a 22. apríla sme tvorili rôzne predmety 

z odpadového materiálu, robili zaujímavé projekty o našej Zemi a rozprávali sa o 

ochrane životného prostredia a aj o príčinách znečisťovania planéty.  
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Vieš, že... 

 22. apríla bol Medzinárodný deň Zeme, a preto  aj toto číselné 

Vieš, že... bude o našej modrej 

planéte. 

...každoročne na Zem dopadne až 

1000 ton hviezdneho prachu? 

... najsuchším miestom na Zemi je 

miesto Arica v Chile? Za rok tu 

spadne iba 0,76 milimetra vody! 

... Na Zemi je 540 sopiek, o ktorých sa 

vie, že aspoň raz chrlili žeravú lávu? 

Koľko ich je ešte pod hladinou mora sa 

vedci len dohadujú. 

...najvyššie vodopády na svete sú 

Anjelské vodopády vo Venezuele 

vysoké až 979 metrov? 

...prúd bahna, ktorý vzniká pri výbuchu 

sopky môže tiecť rýchlosťou až 160 

km/h? 

 

...vyše 30% povrchu Zeme tvoria 

púšte a toto číslo sa neustále 

zväčšuje pre zlé zaobchádzanie so 

životným prostredím. 

...z najväčšej Africkej púšte Sahary 

doletí prach až do Ameriky? To 

znamená, že letí viac ako 6000k-vo 

výške 6 km nad zemským povrchom. 

 

...priemer Zeme je 112 765 km, čo je 11-

krát menej ako Slnko, ktorého priemer je až 

1 392 684 km.  
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Problémy sa niekedy nedajú riešiť hneď. Na ich vyriešenie 

častokrát treba len malé zmeny. Napríklad odpad. Odpadu tvoríme 

veľa, no aby sme ho po sebe nejako spratali, tak na to kašleme. 

Nemyslím dávať odpad do koša, ale kam potom ten odpad ide. Do zeme. 

To je veľmi škodlivé. Preto aj pár rád dokáže divy. Tu sú: 

 

 Uprednostňujme miestne výrobky a potraviny. Netreba na to veľa 

obalov, menej paliva a konzervačných látok. Tak prečo radšej nekúpime 

paradajky z východu Slovenska, ale radšej kúpime tie zo Španielska. 

A podporí to aj malých záhradkárov. Dve muchy jednou ranou. 

 

 Odmietajme letáky. Každého len otravujú a ak výrobcovia zistia, že 

je to viac starostí ako úžitku, budú to tlačiť v menšom. Pritom šetríme 

lesy a elektrinu použitú na ich výrobu, ale aj peniaze na to vynaložené. 

 

 Veci nepotrebné alebo nechcené nevyhadzujme. Radšej ich 

darujme. Nielenže urobíte vietor v skrini, urobíte šťastným človeka, 

ktorý si to nemôže dovoliť, alebo je na pomoc odkázaný. Veď nie každý 

má výplatu, z ktorej si dokáže vyplatiť nové veci. 

 

 Vylúčme agresívne čističe, napr. s chlórom. Použime skôr sódu 

bikarbónu a ocot. Je to šetrnejšie.  

 

 Namiesto PET fľaší použime sklenené. Sú vratné, a aj na 

nedeľnom stole pôsobia oveľa estetickejšie. 

 

Ak si z toho odnesiete aspoň jednu radu, budem rada. Ale ešte lepšie 

bude, keď upozorníte na to svojich blízkych.  

     

Skládkovanie a spaľovanie odpadov  

Skládkovanie 
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Asi najčastejší spôsob nakladania s odpadom. Zdá sa byť oveľa 

jednoduchšie odložiť odpad na jedno 

miesto a nechať ho tam, no s týmto 

spôsobom sa spája aj veľa nevýhod. 

Najväčšími nevýhodami sú asi chemikálie, 

ktoré vznikajú pri zmiešaní odpadu, 

rovnako ako skleníkové plyny, ktoré môžu 

zapríčiniť až rakovinu. Skládky, ako všetci 

vieme, tiež zaberajú kopu miesta a o tom, že znečisťujú prírodu 

len taký fukot, snáď netreba ani hovoriť. Ako asi vidíte, len tak 

odložiť odpad nie je najvhodnejšie riešenie. 

Spaľovanie 

Veľa ľudí si myslí, že pri tomto type zbavovania nepotrebného, 

odpad “zmizne“. No určite to také ľahké nie je. Aj tento spôsob 

má obrovitánske nevýhody. Znečisťovanie ovzdušia plynmi je asi 

tým najväčším problémom. Napriek 

všetkým filtrom a čističom, ktoré 

“naozaj fungujú“.                                                        

Dioxíny. Možno ste už toto slovo 

počuli, no nikdy sa s nimi nechcite 

stretnúť. Verte mi! Pretože práve 

tieto neviditeľné potvory, 

mimochodom sedemdesiatkrát jedovatejšie ako kyanid (!), 

spôsobujú rakovinu a milióny vážnych ochorení. Podobne ako ďalších 

asi 25O uhľovodíkov, ktoré sa voľne vypúšťajú do vzduchu, ktorý 

dýchame. 

Ak sa teraz pýtate, čo je teda lepšie: Skládkovanie či spaľovanie? 

Odpoveď je jednoduchá- ani jedno. No za menšie zlo sa pokladá 

skládkovanie. Predstavte si teda, čo robia skládky so Zemou, ak sú 

dioxíny a jedy menšie zlo. Možno vravíte „No a čo, ja svet predsa 

nezmením...“ No predstavte si, že toto povie každý jeden človek 

na Zemi. Ja osobne si myslím, že pre dospelého človeka nie je  

problém kúpiť si ešte jeden kôš navyše aspoň na tie “nesmrteľné“ 

plasty, ktorých sa nevieme zbaviť. Teda jediným 100% riešením, 

na ktoré sa dá spoľahnúť je stará známa- recyklácia. 
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Prečo je voda vzácna? 
(práce posielané do súťaže) 

 

Ahoj! 

 

Dnes by som ti chcela napísať o vode, aká je vzácna a dôležitá. U nás vodu 

považujeme za samozrejmosť, lebo jej máme dostatok. No nie je to všade 

rovnako. Sú krajiny, kde už dnes je voda vzácnejšia ako ropa. Bez vody by 

neexistoval život. Voda zapĺňa jazerá, rieky, moria a oceány. Voda presakuje cez 

zem vo forme spodnej vody, časť vody má podobu ľadu a vodnej pary. Voda je 

súčasťou živočíchov a rastlín. Vieš o tom, že 80% človeka tvorí voda?  

Človek sa zaobíde bez zlata, ropy, počítača, mobilu, ale bez vody za niekoľko dní 

zomrie. 

Sladká voda predstavuje iba 3% na Zemi. 

Ľudia celé roky znečisťujú vodu, ktorej je stále menej a menej. Je dôležité 

používať technológie, pri ktorých sa voda neznečisťuje a dôležité je šetriť vodou. 

Dúfam, že ťa to zaujalo. 

         Tvoja kamarátka Maťa 
 

O tom, aká je voda dôležitá 
Milá Maruška! 

 

 Úvodom môjho listu Ťa chcem veľmi pekne pozdraviť. 

Ďakujem Ti za Tvoj posledný list. Vysvetlila si mi n ňom, prečo je pre náš život 

dôležitá soľ. Ja by som Ti dnes chcel napísať prečo je vzácna voda. 

 Pitná voda je zdrojom života. Nedokážeme žiť bez kvalitnej, čistej 

a nezávadnej vody. Pitná voda je vzácny poklad. Poklad, ktorý treba chrániť. 

Poklad, ktorý si treba vážiť. Mnohé krajiny také šťastie nemajú. Žijú v nich ľudia, 

ktorí vodu nemajú, musia pre ňu chodiť kilometre s vedrami, aby sa mohli napiť, 

alebo si ju musia kupovať. niektorí sú radi, keď majú  aspoň dažďovú. My jej 

máme dostatok, a preto si ju nevážime. Môže sa stať, že ej nám bude chýbať, keď 

ju budeme naďalej znečisťovať. Bez vody sa nedá žiť. Bez vody sa umiera. AK 

by som mal čarovný prsteň, dal by som ju všetkým na svete. Dúfam, že moje 

rozprávanie Ťa bavilo. 

 Teším sa na Toj ďalší list. Všetkých doma pozdrav.  

     Často na Vás myslíme. 

         Ahoj, Tvoj Matúš. 
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Zuzana Kuglerová medzi nami 
 

        26.6.2013 prijala naše pozvanie na besedu pani Z. Kuglerová, regionálna 

spisovateľka. 

       Najprv sme ju privítali s kratučkými scénkami (zdramatizovanými povesťami 

od spisovateľky). Veľmi sa jej privítanie páčilo. Potom nám s radosťou 

odpovedala na naše zvedavé otázky, ktoré sme jej písomne pripravili. 

 

Dozvedeli sme sa, že sa narodila v Bratislave, kde chodila do školy, ktorá 

bola pôvodne kláštorom. Pravidelne navštevovala svoju obľúbenú pani učiteľku, 

ktorá robila fantastické vtáčie mlieko. Svoje prvé dielo písavala do zošita 

z matematiky. Písať začala, keď mala 10 rokov. Obľúbeným básnikom bol jej 

profesor Milan Rúfus. Žilina jej vždy bola blízka, lákala ju svojou históriou. Žije 

v Bánovej už takmer 20 rokov. Teraz píše román o Žiline. 

 

        Čas rýchlo plynul a my sme sa museli rozlúčiť. Na záver spolužiak M. 

Majtánik s kyticou kvetov poďakoval v mene všetkých, že prišla medzi nás 

a svojou prítomnosťou nám poskytla pekný zážitok. Na záver nasledovala 

autogramiáda a pozdrav p. spisovateľky pre školský časopis. 
 

Moja učiteľka, o ktorej som vám rozprávala, mi raz napísala do pamätníka:  

 

„NIE TEN, KTO V ROZKOŠI PLAČÚC ŽIL, ALE TVORIL 

A VYTVORIL, MÔŽE POVEDAŤ, ŽE ŽIL.“ 

 

  Bola to veľmi múdra žena.    

         

       Zuzana Kuglerová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

Na slovíčko s pani učiteľkou Pavlusovou :D 

 

1.Túžili ste byť učiteľkou, ak áno odkedy ? 

 ,,Ani nie, rozhodla som sa až ku koncu strednej školy.“ 

 

2. Aký predmet vyučujete a aký predmet ste ako dieťa v škole mali 

rada ? 

,,Ja vyučujem nemecký jazyk, angličtinu na prvom stupni a môžem 

učiť slovenčinu, ale neučím ju. Keď som chodila do školy, mala som 

rada slovenský jazyk.“ 

 

3. Ste v našej škole spokojná a v akej triede sa vám dobre učí? 

 ,,Som spokojná a učí sa mi dobre vo všetkých triedach, ale v 6.C sa 

mi učí asi najlepšie.“ 

 

4. Máte radi nemecký jazyk?  

     ,,Áno.“ 

 

5. Ste vydatá a kde ste mali svadbu? 

     ,,Áno, som a svadbu som mala v Rajci.“ 

 

6. Kde ste sa zoznámili  so svojím manželom? 

    ,,Na svadbe môjho bratranca v Senci, on bol jeho   

      spolužiak.“ 

 

7. Aký bol váš najväčší trapas? 

    ,,No spomínam si, keď som si išla zapísať známku so slovenčiny 

a vysypali sa mi ťaháky z nemčiny na zem. A ja som sa zmohla iba na 

to, že ,,to je nemčina“. 

 

8. Cítili ste sa niekedy v škole nepríjemne? 

     ,,Áno, niekedy sa mi stalo, že mi vypadlo učivo a žiaci sa na mňa 

dívali a ja som v tej chvíli nevedela, čo povedať.“  

 

 

Ďakujeme pani učiteľke za odpovede na naše otázky a želáme jej 

veľa úspechov v práci a spokojných žiakov.       

 

    

 

 



18 

 

 
 

Leto je pre mňa najlepšie ročné obdobie, aj keď som vám už písala 

o jari. Ale leto, to je čosi iné. Ľudia chodia na kúpaliská, sú oblečení  

len v plavkách. A deti, tie majú prázdniny, na ktoré sa tak tešia. A ja 

sa teším na leto. Vy nie? Ale leto sa mi páči aj preto, že sú krásne 

stromy, kvety a malé zvieratká  pobehujú po tráve. No nie je to 

úžasné?   Príroda je krásna, len si ju treba vážiť. A nielen cez Deň 

Zeme.  
 

Kúpaliská blízko Žiliny:  

 

               

 

Žilina                                                                       Rajec     

 

 

    

 

Stráňavy 
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1. Slovensko hraničí: 

a) 3 štátmi 

b) 5 štátmi 

c) 4 štátmi 

d) 6 štátmi 

 

2. Slovensko sa delí na: 

a) 7 samosprávnych krajov 

b) 9 samosprávnych krajov 

c) 8 samosprávnych krajov 

d) 6 samosprávnych krajov 

 

3. Národný jazyk SR je: 

a) slovinčina 

b) staroslovenčina 

c) staroslovienčina 

d) slovenčina 

 

4. Najdlhšia rieka SR je: 

a) Váh 

   b) Dunaj 

 c) Hron 

 d) Nitra 

 

5. Pohorie Tatry patrí do pohoria: 

a) Alpy 

b) Dináre 

c) Karpaty 

d) Andy 

 

6. Farby vlajky SR sú: 

a) červená, ružová a modrá 

b) čierna, modrá a biela 

c) biela, modrá a žltá 

d) biela, modrá a červená 

 

7. SR v EÚ? 

a)  áno 

b) chce vstúpiť 

c) nie 

d)  nechce vstúpiť 

 

8. Názov hymny SR je:  

a) Kde domov môj  

b) Nad Tatrou hrmí  

c) Kde mám isť  

d) Nad Tatrou na blýska  

 
Správne odpovede: 1.b, 2.c, 3.d, 4.a, 5.c, 6.d, 7.a,  8.d  
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Zopár vtipov o škole 
 

- Móricko, vymenuj dve zámená!  
- Kto? Ja? 
- Výborne, píšem ti jednotku.  

 
Učiteľka smutne oznamuje žiakom, že im odpadne piata a šiesta hodina, 

lebo umrel školník a v tom čase má pohreb. Móricko vyskočí a vykríkne: 
- Nech žije školník! 

 
Status chlapca na Facebooku: "Máme matiku a nudím sa :/" 
Komentár od učiteľa: "Poď k tabuli, Jožo!" 

 
 

Pani učiteľka sa na matematike pýta Jožka: 
- Jožko, máš 12 žuvačiek 4 ponúkneš kamarátom. Koľko ti ostane? 

-Nula. 
-Ty nepoznáš základy matematiky! 

-Nie. Vy nepoznáte mojich kamarátov. 

 
 

Dcéra hovorí mame: 
- Mami, dnes som dostala trojku a dvojku. 
- Ale nehovor, dnes som stretla pani učiteľku a tá mi povedala, že si 

dostala päťku. 
- Však tri a dva je päť. 

 
 

Pred školou stojí Janko a plače. Príde k nemu pani učiteľka a pýta sa, 
prečo narieka. 

- Pretože pred chvíľou išiel do školy pán riaditeľ, spadol na ľade a zlomil si 

nohu. 
- No tak neplač, on sa čoskoro uzdraví. 

- Ja viem, ale všetci chlapci z našej triedy to videli, iba ja nie. 
 

 
 

Učiteľ sa pýta: 

- Lukáš, kto rozbil to okno? 
- To bol Andrej! 

Andrej nato: 
- Hlúposť, Lukáš, ty si predsa hodil stoličku.  
- No a? Ale ty si sa uhol. 
 

           
 

 

 

http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3679/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3679/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3679/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3669/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3669/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3669/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3657/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3657/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3646/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3646/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3584/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3584/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3584/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3584/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3584/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3645/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3645/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3645/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3645/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3645/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3645/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3542/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3542/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3542/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3542/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3542/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3542/
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1. Kvíz 
  Ktoré zviera je cicavec? 

a) Kapor 

b) Chobotnica 

c) Delfín 

 

 Ktorý cicavec lieta? 

a) Tiger 

b) Lietajúca veverička 

c) Netopier 

 

Ktorý slimák je vodný bezstavovec? 

a) Slizniak  

b) Slimák záhradný 

c) Vodniak   

 

2.  K obrázkom priraď názvy. 

      
 a)                                                   b)                                           c) 

 

Dafnia  Cyklop  Slizniak  

 

3.   Odpovedaj na otázky. 
Ktorou časťou tela sa pohybujú vodné bezstavovce? _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ 

 

Čo je vodnár?      _ _ _ _ _ 

 

Baheník je potravou _ _ _ 

 

Nezábudka rastie v    _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

                                                                                                           

4.   Doplň. 

Kapor má na hlave  _ _ _  a ústa.  

Kapor na boku hlavy má _ _ _ _ _ _. 

Lipeň žije v _ _ _ _ _ _ _ _ vodách. 

Úhor sa rozmnožuje v  _ _ _ _. 
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5.Pomenuj rastliny. 

          
 

  _ _ _ _ _                                 _ _ _ _ _ _ _ _ _              _ _ _ _ _ _ _ 

 
6. Pomenuj časti tela ryby . 

 

 
 

 
 

 

 

Správne odpovede:  

                                         1-c)c)c) 
                                    2-a) Slizniak b)Dafnia c) Cyklop     

                                    3- Svalnatou nohou, pavúk, rýb, močiaroch 

                                    4-Oči, žiabre, tečúcich, mori 

                                    5- Jelša, žaburinka, kosatec                                                                                                                                    

                                    6- 1:Chvostová plutva, 2:Chrbtová plutva, 3:Bočná čiara, 4:Hlava,  

                                         5:Oko, 6:Prsná plutva, 7: Análna plutva  

 

      

 

 

 

3, 

4, 

5, 

2, 1, 

6, 

7, 
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Uhádneš, ktorý  športovec je na fotke?                        

1.   2.   

 

 

3.         4. 

 

5.  
 

6.             7.  
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8.                  9.   

 

10.                    11.   
 

 

12.  

 
Správne odpovede: 

1. Graňák, 2. Radivojevič, 3. Vittek,  4.  Kližán, 5. Zuzulová,  6. Chudík,  7. Gréč,  8. Cibulková,  9. Moravcová,  
 10.  Kuzminová, 11.  Barteková, 12. Sagan  

 

 

 



25 

 

 

 Biele a veľké sú pekné. Pre mladšie partie.  

 

       Čierne a veľké sú husté. Pre všetkých.  

 

 

   Detské okuliare sú pre deti od 4 do 11 rokov.  

 

    Páni majú radi odvážne štýly.  
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Niektorí z nás sa vybrali za poznávaním krás a historických pamiatok Paríža. Celý 

týždeň od 13.  do 19. mája sme strávili v hlavnom meste Francúzska. Hoci sme boli od rána do 

večera na nohách, stálo to za to. Vyvrcholením nášho pobytu bol posledný deň, ktorý sme 

strávili v Disneylande a bolo tam super.  Romanka Holečková a Katka Smutná zo 6.B si 

pripravili prezentáciu o Paríži, ktorú vám ponúkame. Pozrite sa  našimi očami na Paríž- perlu 

Francúzska.  

https://zskarpatska.edupage.org/files/PARIZ_konecna_prezentacia.pptx 

 

                                                

 

                                

 
 

 

14 slov: 
Lyrika 
Horehronie 
Metafora 
Epiteton 
Uši 
Oči 
Epika 
Mama 
Idea 
Duchoň 

Smrek, Čietek, Báseň, Rým 
 
 
Tajnička:_ _ _ _ _ _     _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 

        Simona Michelová 6.C 
 
 
 
 
 

E S O Č I A V J E 

U P N B R R E O I 

R Š I Ý Ý O D K N 

O M I T M F U E O 

A K I P E A C R R 

M A M A D T H M H 

B Á S E Ň E O S E 

Ý A E D I M Ň N R 

Č I E T E K ! ! O 

D L Y R I K A E H 

https://zskarpatska.edupage.org/files/PARIZ_konecna_prezentacia.pptx
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M L E S Y L A I Z Á  

P Ä  E T O P A M R R 

A D S R L  Š  A Ý  Š  

CH  K L O V Ú  E T CH C 

V R V M Ž  K L K L E 

N E C Y C R M A O V 

C O Ý  I E Y A T S A 

N U CH O Z T Ý  V Ť  C 

U Š  I Š  E L M A E I 

A N T I L O P Y   C 

 

Slová, ktoré musíš nájsť: 

Antilopy, Ázia, Cicavec, Lesy, Lezec, Lov, Lovec, Matka, Mäsožravec, Noc, Pach, Rýchlosť, Stromy, 

Šelma (2x), Tichý, Ucho, Uši, Úkryt  

 

 

Tajnička __________________________________________________________  

 

 

 
 

 

Som mäsožravý cicavec z čeľade mačkovitých šeliem. Som samotár. Telo mám dlhé 0,9-

1,9m, chvost má dĺžku 60-110cm a moja hmotnosť je 37-90kg. Mám okrúhlu tvár, pomerne 

krátky ňufák, ale širokú papuľu, ktorá je vybavená mocnými čeľustnými svalmi, ktoré mi 

umožňujú zahryznúť sa do koristi, usmrtiť ju a roztrhať. Dlhé očné zuby mi slúžia na 

zabodnutie a uchopenie potravy. Na prednej nohe mám 5 prstov, na zadnej nohe 4 prsty. 

Každý prst má zahnutý zaťahovateľný pazúr na držanie koristi.Za normálnych okolností sú 

pazúry zatiahnuté, aby sa neotupovali. V prípade potreby, napr. pri lezení po strome, sa 

vyťahujú podobným spôsobom ako vyskakovací nožík. Vankúšiky na chodidlách mám 

obkolesené srsťou, vďaka čomu je pohyb tichý. Plecia a predné nohy mám silne svalnaté. 

Telo mi pokrýva srsť s rozetami s tmavým stredom a na spodnej strane tela mám svetlo 

sfarbený podklad. Na hlave a nohách mám zreteľné čierne škvrny. 

 


