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Slovo na úvod 
 

Milé čitateľky, milí čitatelia ! 

 Desať mesiacov tohto školského roka ubehlo veľmi 

rýchlo. Sme opäť o rok starší, múdrejší a skúsenejší. Tvrdo 

sme na sebe pracovali a po takejto záťaži iste každému 

dobre padne dvojmesačný oddych. Ak budete mať voľné 

chvíle, začítajte sa do stránok nášho časopisu, ktorý vám 

prináša spätný náhľad do diania na našej škole za uplynulé 

obdobie. Odreagovať sa môžete pri riešení tajničky, 

osemsmerovky či sudoku. Určite vás pobavia aj vtipy alebo 

perličky zo žiackych lavíc. 

My vám prajeme krásne leto, veľa zážitkov a tešíme sa 

na stretnutia  aj v novom školskom roku. 

 

                                                      VAŠA REDAKČNÁ RADA 
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 V našej pravidelnej rubrike sa vám predstavia žiaci z 9.A a 9.B 

triedy, ktorí opúšťajú brány našej školy. 

 

Z našej super triedy 

nerobte si žiadne vedy. 

Krik a hádky sa z triedy vždy ozýva, 

každý nás čertmi školy prezýva. 

Učiteľov často zlostíme, 

ale našich úloh sa dobre zhostíme. 

Triednu našu radi máme, 

srandičky si s ňou užívame. 

Je to naša druhá mama, 

ktorá sa vždy o nás stará. 

Najlepší sme kolektív, 

všade samý pozitív. 

Tak veľmi smútime, 

že sa s touto školou lúčime. 

                                      B. Fazekašová, L. Bacsóová, D. Nagyová, 9.A 
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9.B je hlučná trieda,  

učiť sa tam vôbec nedá. 

Chlapci stále desiaty vyťahujú 

a na hodinách sa večne napchávajú. 

Učenie ich vôbec nebaví, 

radšej si pospevujú do nálady. 

Dievčatá si rady knižky čítajú 

a na ohovárania chlapcov vôbec nereagujú. 

Každý deň  triedna do triedy vkročí 

a pre istotu na žiakov vždy zakričí. 

Ospravedlnenky od nich očakáva, 

ale nikdy ich na čas nedostáva. 

To je naša slávna trieda, 

na ktorú sa tak ľahko zabudnúť nedá. 

                      E. Kissová, K. Mocsillárová, N. Farkašová ,9.B 
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 Každý rok si aj naša škola pripomína tento sviatok Zeme. Po 

veľkonočných prázdninách sme sa znovu zapojili do aktivít, ktoré pripravila 

PhDr. K. Halászová. V triedach sme mali  pripravené rôzne aktivity. Pozreli 

sme si eko film a zároveň sme odpovedali aj na kvízové otázky. Každá trieda 

priložila ruku k dielu aj pri čistení okolia našej školy. No a na posledných 

vyučovacích hodinách sa prejavila aj naša kreativita pri tvorbe plagátov 

s tematikou ochrany Zeme. Tieto plagáty potom zdobili chodby našej školy. 

Žiaci deviateho ročníka už od rána pilne pracovali ako včeličky na nádvorí 

našej školy. Z vrchnáčikov z PET fliaš vytvorili nádhernú mandalu, ktorú 

obdivovali všetci žiaci i zamestnanci školy.  

Aj takouto formou môžeme aspoň trochu pomôcť našej planéte, ktorá je 

naším domovom, a preto si ju musíme chrániť a vážiť. 

                                                                                                                     V. Ločová, 6.B 
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Minicool volejbal 

Volejbalový turnaj sa konal 10.6.2014 v Košiciach pri Auparku. Boli tam 

4 ihriská. Z toho 2 vyhradené pre dievčatá a 2 pre chlapcov. Chlapčenských 

družstiev bolo 5 a naši chlapci/ B. Tink, R. Drenko, D. Bobaľ, O. Danko/ 

obsadili úžasné 1. miesto. Dievčenských družstiev bolo 8 a naše dievčatá / V. 

Juhászová, V. Ločová, S. Dedinská, A. Bernáthová, D. Töröková/ obsadili 

pekné 2. miesto. Odmenou za ich úspešný športový výkon boli volejbalové 

lopty. Aj touto cestou sa chceme poďakovať Mgr. K. Schnellyovej za prípravu. 

                                                                                                         V.Ločová, 6.B 
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Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 

 

Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 
2014 sa konali v bieloruskom hlavnom meste 
- Minsku . MS trvali od 9. mája do 25. mája 
2014. Do Bieloruska pricestovalo 16 tímov, 
medzi ktorými nechýbala ani výprava 

Slovákov. Zápasy sa hrali na dvoch štadiónoch v Minsku : Minsk – 
Arena a Čižovka – Arena. Spolu sa odohralo 64 zápasov, hráči 
nastrieľali 352 gólov a MS navštívilo až 643 434 divákov. Naše 
mužstvo bolo v A skupine spolu s Kanadou, Českom, Švédskom, 
Francúzskom, Nórskom , Dánskom a Talianskom. V skupine sme 
skončili na piatom – nepostupovom mieste. Celkové umiestnenie 
našich hráčov, do ktorých vkladalo veľké nádeje celé Slovensko, 
nebolo najlepšie. Skončili sme na deviatom mieste. Celkovými víťazmi 
turnaja sa stali Rusi, na druhom mieste  sa umiestnili Fíni a tretiu 
priečku obsadili Švédi. Dúfame, že na budúcoročných MS sa naše 
mužstvo umiestni na medailových priečkach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

                                                                                                                                               T. Heinrich, 6. B 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Majstrovstv%C3%A1_sveta_v_%C4%BEadovom_hokeji
http://sk.wikipedia.org/wiki/2014
http://sk.wikipedia.org/wiki/Bielorusko
http://sk.wikipedia.org/wiki/Minsk
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Majstrovstvá sveta vo futbale 2014  

Dejiskom tohtoročných MS vo futbale je 

Brazília. V tomto juhoamerickom štáte sa 

zapotia futbalisti z celého sveta od 12.6. do 

13.7.2014. Žiaľ, Slováci si tam nezahrajú. 

Nepodarilo sa im v kvalifikácii postúpiť.  

Na MS je spolu 32 mužstiev, ktoré sú rozdelené do ôsmich skupín. 

V každej skupine sú štyri tímy. Vo všetkých skupinách hrá každý 

s každým a do osemfinále postupujú prví dvaja zo skupiny. Ďalej sa už 

hrá vyraďovacím spôsobom – kto prehrá, vypadáva. 

Úradujúcimi majstrami sveta sú Španieli, ktorí sú v skupine 

s vicemajstrom , s Holandskom. 

Najväčšie šance na získanie titulu majú domáci, Španieli, Nemci, 

Holanďania a Francúzi. 

Všetko závisí od pripravenosti mužstva, ale aj od športového šťastia. 

Finálový zápas MS sa bude hrať 13.7.2014 v Rio de Janeiru na 

slávnom štadióne Maracana. 

 

                                                                                                 T. Heinrich, 6.B 
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Mamička, ľúbim ťa! 

11.5.2014 – tento deň bol príležitosťou poďakovať sa 

našim mamičkám za ich lásku, nehu, opateru, starostlivosť 

a trpezlivosť. Mgr. Kornélia Heinrichová vytvorila 

nádherný, pestrý, bohatý program plný spevu, tanca, 

recitácie... Svojím tancom sa predviedli žiačky 4. A, 5. A, 

6.B, 6.A, dievčatá z tanečného krúžku Zumba a šikovná 

Soňa Maléterová. Slová vďaky vyslovili naši úspešní 

recitátori. Nádhernú scénu vyrobili mladí umelci 

pod vedením Mgr. Sone Maléterovej. O hudobný doprovod 

sa postarala nielen Mgr. Kamila Kissová, ale aj žiacka 

hudobná skupina. Všetci účinkujúci spolu vytvorili 

príjemnú atmosféru. Akadémia sa páčila každej mamičke, 

takže to bol  nádherný darček.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 L. Lukácsová, 6.B 
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Švédsky DJ, remixér a hudobný 

producent . 

Vlastným menom Tim Bergling sa 

narodil 8. septembra 1989 

v Štokholme vo Švédsku. 

Profesionálne je známy pod 

menami ako Avicii, Tim Berg, 

Tom Hangs a Ashwin. Vďaka 

svojmu debutovému singlu Seek 

Bromance sa držal v rebríčkoch 

Top 20 v mnohých krajinách. 

Medzi jeho ďalšie úspešné single patrí aj skladba „Levels“ (so samplami 

piesne „Something’s Got a Hold On Me“ od Etty James). Ďalej sú to hity 

ako „Fade Into Darkness“ (so samplami piesne „Perpetuum Mobile“ od 

Penguin Cafe Orchestra), „My Feelings for You“ (so samplami piesen 

„My Feelings For You“ od skupiny Cassius), „Street Dancer“ a „Tweet It“. 

V súčasnosti vydáva hudbu pod vydavateľstvom Ministry of Sound. 

Avicii sa objavil v hudobnom priemysle v roku 2008, keď mal 18 rokov, 

kompiláciou remixu titulného motívu videohry Lazy Jones. To viedlo k 

vydaniu jeho prvej nahrávky v Strike Recordings, nazvanej Lazy Lace. V 

roku 2010 začína Avicii spolupracovať so švédskym DJ Johnom 

Dahlbäckom a vydali song s názvom Don´t Hold Back. Okrem toho v 

tom čase začal pracovať so svetoznámymi DJ-mi ako Tiësto a Sebastian 

Ingrosso. Hoci Aviciiho práca je zameraná na elektronickú hudbu, EMI 

vydala vokálovú verziu songu Bromance, pomenovanú Seek 

Bromance. V tom istom roku podpísal zmluvu s EMI. V roku 2011 vydal 

spoločnej s Davidom Guettom song Sunshine, ktorý získal nomináciu 

Grammy Award ako najlepšia tanečná skladba. Toho istého času 

taktiež vydal skladbu Levels, ktorá sa dočkala hneď niekoľkých verzií a 

vynieslo Aviciiho na vrchol jeho kariéry. 26. decembra 2012 Avicii vydal 

jeho veľmi očakávaný hit s názvom I Could Be The One s Nicky Romero. 

Predtým známy ako Nicktim. Titul piesne bol pozmenený hneď potom, 

ako bol vložený vokál od Noonie Bao. Avicii sa v roku 2012 umiestnil na 

3. mieste v rebríčku Top 100 DJ-ov v časopise Dj Mag. Posunul sa tak o tri 

miesta dopredu od roku 2011, kedy skončil až na 6. mieste. 

                                                                                                                       L. Lukácsová,6.B 
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V Európe má každý suseda. Susedia chodia na návštevy. Aj my chodíme.  

Päť dní v Čechách 

/rozprávanie/ 

 Učenie a upratovanie mi veľmi nevonia. Zábava to je však niečo  iné. 

Ešteže odmenou za usilovnú prácu doma a v škole nám bývajú spoločné 

rodinné  výlety.  

 Cez tieto letné prázdniny sme boli u našich susedov v Prahe. Večer sme 

nastúpili do rýchlika EN 444. Viezli sme sa v ňom celú noc a ráno sme boli 

v Prahe. Po vystúpení sme našli metro a prvý raz v živote som sa v ňom viezla. 

Takto sa začalo naše putovanie za pražskými pamiatkami.  

 V hoteli Bella sme si odložili batožinu a šli spoznávať Prahu. Prvou 

„pamiatkou“, ktorú sme si my deti vybrali na spoznávanie, bolo nákupné 

centrum Harfa. Našim cieľom bol Dinopark na jeho streche. Na protesty 

rodičov, že Dinopark určite nie je tou správnou typickou pražskou pamiatkou 

sme reagovali, že čo už môže byť historickejšie než prastaré jaštery. Veľmi sa 

nám v ňom páčilo. A zlatým klincom toho dňa boli návštevy 4D a 5D kina.  Prvý 

deň nás rodičia donútili privoňať aspoň trocha k pravej pražskej histórii 

a pozreli sme si Karlov most. Toľko ľudí na jednom mieste som teda nezažila. 

V dinoparku bolo naozaj voľnejšie.  

 Druhý deň sme rodičov zasa nepotešili. Patril pražskému Aquapalace. 

Takže znova jedna z mladších atrakcií. Veľa tobogánov, vlnobitie v pirátskom 

bazéne sme si užívali skoro celý deň. Najviac času sme strávili v plaveckom 

bazéne. Keď prišiel čas odchodu domov, ani jednej z nás sa nechcelo opustiť 

túto atrakciu.  

 Zoologická záhrada vyhovovala konečne aj nám, deťom, aj našim 

rodičom. Prekvapila nás množstvom zaujímavých zvierat /hrochy, slony, tigre, 

žirafy, ľadové medvede/ a veľkosťou. Kúsok sme si pozreli z vagóna 

vyhliadkového vláčika. Využili sme aj možnosť zajazdiť si na koni. Bolo mi ľúto 
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zvierat, ktoré museli zamestnanci kvôli nedávnej povodni presťahovať do 

vyšších častí záhrady. Voda narušila aj konštrukciu lanovky a tak nejazdila.  

 Ďalší deň patril návšteve príbuzných v Karlových Varoch. Strávili sme 

v tomto kúpeľnom mestečku len jeden deň, ale bol nezabudnuteľný. Rodičia sa 

s našimi hostiteľmi nevideli už dvadsať rokov, a tak bolo ich stretnutie 

dojímavé. Spoznali sme milých ľudí a tí nám pripravili zaujímavý program. 

Návštevu múzea Becherovky, jazdu na koči v kúpeľnej časti Varov a ochutnávku 

výborných kúpeľných oplátok. Škoda, že sme v tomto meste nemohli zostať 

dlhšie, lebo nasledujúci podvečer nás čakala cesta domov.  

 Posledný deň sme sa zbalili, odviezli sme si batožinu do úschovne na 

hlavnej stanici  a šli sme na maminu radosť spoznať aspoň zopár pražských 

pamiatok. Petřín a jeho vyhliadková veža nám poskytli krásny pohľad na toto 

stovežaté veľkomesto. V zrkadlovom bludisku sme sa zase veľa nasmiali. Do 

tohto dňa sa nám zmestili aj návšteva Hradčian, plavba loďou po Vltave a kúpa 

posledných darčekov domov.   

 Večer nás rýchlik EN 444 viezol do Košíc a ja som stále myslela na tých 

zopár pražských dní. Koľko sme toho zažili a koľko sme ešte mohli vidieť! Sláva! 

O rok sa do hlavného mesta našich susedov zasa vrátime. Rodičia sa chystajú 

ukázať nám dôkladnejšie pravé pražské pamiatky a ja so sestrou dúfame, že sa 

do ich plánu zmestia aj Múzeum čokolády a Múzeum voskových figurín. Najviac 

sa teším na našich karlovarských príbuzných. Tak mi neostáva nič iné, len opäť 

celý rok pomáhať a vzorne sa učiť. Odmena za to je veľmi lákavá.  

                                                                                                               M. Lovászová, 4.A 
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Rodinná dovolenka v Európe 

Dajte si pozor na plesá 

/rozprávanie/ 

 Bola som už na mnohých výletoch v Európe. Poznám zopár prímorských 

miest v Bulharsku i v Chorvátsku. V oboch krajinách bolo pekne, v oboch sa mi 

však podarilo ochorieť.  Navštívila som aj niekoľko miest v Maďarsku, ale 

najviac sa mi páči u nás, na Slovensku v srdci Európy.  A najradšej mám naše 

Tatry, aj keď ani v nich sa mi ťažkosti a zábavné situácie nevyhýbajú. 

 Naposledy sme strávili zopár dní v hoteli Baník pri Novom Štrbskom 

plese. Málokto  toto pleso pozná, lebo je v ústraní svojho slávnejšieho 

príbuzného veľkého Štrbského plesa.  Z tohto miesta sme podnikali túry do 

blízkeho okolia. Najveselšia tatranská príhoda sa mi stala práve pri tomto 

malom nenápadnom pliesku.  

 Vracali sme sa z jedného výletu a ja som si chcela odfotiť Nové Štrbské 

pleso na pamiatku. Samozrejme, nedala som na rady rodičov a zbehla som 

k nemu vlastnou cestičkou. To som však nemala robiť. Nohy sa mi začali zabárať 

hlbšie a hlbšie do bahna. Schytila ma panika. Až tak blízko som si to jazierko 

nechcela odfotiť. Vôbec som nemala v úmysle preskúmať rastlinky a živočíchy 

žijúce v bahne zoči-voči.  

 Zľakli sa aj moji rodičia stojaci na brehu. Neviem však, či sa mama bála 

viac o mňa alebo o môj nový mobil, lebo stihla zdôrazniť, že sme ho kúpili len 

pred dvomi mesiacmi. Našťastie som sa zavčasu spamätala zo šoku a podarilo 

sa mi vyslobodiť nohy z toho riedkeho hlbokého blata.   Až tak skoro to ale 

nebolo, pretože mi bahno siahalo po kolená a na maminu „radosť“ zaplnilo celé 

vnútro mojich nových turistických topánok. Najviac však mamu vytočila moja 

reakcia, že sa už nedajú použiť a musíme ich vyhodiť do koša, akoby 

neexistovali voda, handry a čistiace prostriedky.  

 Ani za svet som taká špinavá nechcela prejsť pri recepcii. Ale ako sa inak 

dostať do izby? Vyhrnula som si tepláky a vyrobila som si z nich krátke 

nohavice. Topánky som sa chystala vyčistiť v mechanickom čistiacom zariadení 

vedľa vchodu do hotela. Len som si na jednej z nich opäť ani na upozornenie 



15 

 

rodičov nezaviazala šnúrky. A tak sa niet čomu čudovať, že o chvíľu zaznel môj 

zdesený výkrik. Šnúrka sa mi zachytila do čistiaceho kotúča a stroj mi chcel 

nohu „zjesť“. Tak ako v rozprávke o repe pribehol nie dedko, ale otec, ťahal nie 

repu, ale moju nohu, z pazúrov nebezpečného stroja.           

 V drepe som prekĺzla pod pultom, za ktorým sedela recepčná a vydýchla 

som si až v našej izbe. Vôbec to však nebol koniec, ale práve naopak začiatok 

veľkého čistenia. Na celý tento tatranský pobyt sa mi odnechcelo fotenie. A to 

sme si spravili výlet ešte k dvom nádherným plesám - Jamskému plesu 

a Popradskému plesu.  Výrobu fotografických záberov som už nechala na 

rodičov.  

 Na Tatry však nedám dopustiť. A už sa teším na návštevu Zeleného 

a Bieleho plesa, ktorú máme sľúbenú tento rok. Budem ich určite pozorovať 

z bezpečnej vzdialenosti a poslúchnem rady rodičov. Aspoň dúfam. 

                                                                                                               Z. Lovászová, 5.B 
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Niekedy je u nás veselo, niekedy treba upratovať 

 
  

 Moja rodina je jednou z tých, ktoré zažívajú okrem 

každodenného stresu, množstva povinností aj také vzácne 

chvíle, keď sa dokážeme z chuti zasmiať na situáciách, ktoré 

nám prináša bežný deň. 

 Môj pracovný týždeň sa začína zahrievacím kolom 

zvaným pondelok. Je to poriadna skúška nervov, trpezlivosti, ale aj 

kondičky. Kormidla sa chytí každé ráno naša babka. Ako správny kapitán rozdáva povely 

a udá nášmu plavidlu správny smer. Vraj je to len pre naše dobro! Aby sme nestratili 

orientáciu, občas aj hlavu, ale hlavne načas dorazili do prístavu, teda do školy. Keďže mamka 

s ockom odchádzajú za prácou skoro ráno, prítomnosť dospeláka je nutná. Tempo, akým 

ráno vstávame z postele, by sa dalo nazvať slimačím a grimasy, aké máme nahodené na 

tvárach, nevystrúha ani Mr. Bean. Náš kapitán však dobre vie, čo zobudí sedmospáčov a čo 

má väčší účinok ako tisíc budíkov. Len čo zacítime omamnú vôňu kakaa, začínajú naše zmysly 

pracovať na plný plyn. Pri voňavom kakau a čerstvom pečive má ráno hneď inú tvár. Ak sa 

pridá ešte sladká dobrota, úsmev máme hneď po uši. Po raňajkách je čas na hygienu. 

Začíname si striedať kľučky od toalety a kúpeľne ako štafetový kolík. Je to beh na dlhé trate 

a platí pravidlo: Kto z koho. 

Ale ako starší súrodenec prednosť dostáva môj brat Mišo. Keďže je v puberte, návšteva 

kúpeľne mu trvá aj polhodinu. Riadi sa pravidlom „aj obal predáva“, a preto jeho vzhľad musí 

byť cool. Až keď kúpeľňu uvoľní, môžem pokračovať v hygiene ja. Čas sa kráti a my finišujeme 

zo všetkých síl. Zháňame čiapky, šály, rukavice, často aj zle popárované. Ale čo už. Hlavné je, 

že topánky máme svoje, tašky tiež a môžeme štartovať do školy. Takéto veselé rána 

prežívame až do víkendu.  

  Sobota je čas vyhradený na upratovanie. Ani neviem, čo je horšie. Či sobotňajšie 

upratovanie alebo veselé vstávanie do školy. Doteraz som nepochopila, prečo mamy 

tak rady upratujú. Možno im chuť do práce pridá aj ranná káva, ktorá na nich 

pôsobí ako gumidžús na gumkáčov. Ale keďže som s mamkou kamarátka, 

dokážeme sa dohodnúť. Ja si upratujem svoj domček pre bábiky a mamka 

ten skutočný. Vraj každá správna gazdinka si musí vedieť pred svojim 

prahom poupratovať. A tak sa zvŕtame obe, lebo vo dvojici sa to ľahšie 

zvláda. Ak je domácich prác veľa, pomôže nám aj ocko a brat. 

 Každý z nás chápe, čím skôr poupratujeme, tým viac času 

budeme mať na zábavu a oddych strávený vo štvorici. 

 

                                                                                                                                 S. Csurillová, 3. B 
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Niekedy je u nás veselo, niekedy treba upratovať 
 

 Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna rodina. Mamka s ockom mali dve 

dcéry. Najmladšie dievčatko sa veľmi rado hralo s rodinou. Hrali spoločenské 

hry, radi si zo seba v dobrom uťahovali, chodili na výlety, ale zábava sa končila 

v sobotu! 

 Inak to nemalo byť ani túto sobotu. 

Staršia sestra však vymyslela plán – 

návšteva zoologickej záhrady. Dohodli sa, 

že presvedčia rodičov. Plán znel: mladšia 

sestra má za úlohu presvedčiť rodičov, že 

vidieť zvieratká naživo je zážitok 

a užitočne využitý deň. Rodičov horko-

ťažko presvedčili. 

„Hurá, upratovanie sa odkladá!“ 

s radosťou vykríkli sestry. 

 Chameleóny, papagáje, opice a 

žirafy boli celé bez seba z ich návštevy. 

Našiel sa aj Nemo! Čas obeda strávili 

v reštaurácii s výhľadom na prírodu. 

Nevynechali ani veľmi zábavné detské 

ihrisko.  Ani si nevšimli, koľko času uplynulo obdivovaním sveta zvierat.  

 Cestou domov sa rozprávali o zábavných a zaujímavých zážitkoch 

z celého dňa. Rodičia však trvali na tom, že upratovanie sa neruší, avšak sa 

presúva na nedeľu. Nedeľné príjemné vstávanie im prerušili staré známe zvuky. 

Hučal vysávač, podlaha plávala v mydlovej vode, prachové zajačiky boli 

zneškodnené. Mamka sa preháňala s handrou v ruke a tancovala po celom 

byte.  

 Len čo sa upratovanie skončilo, mohla sa začať zábava. Mať pyžamový 

deň je príjemnejšie v čistom a voňavom byte.    

 

                                                                                             M. Szopková, 3. B 

 



18 

 

 

Dňa  18. júna sa žiaci 5.B triedy zúčastnili akcie Jablko-citrón. Bola to 

preventívna dopravná akcia, na ktorej sa namiesto pokuty dáva citrón 

a namiesto odmeny jablko. Motoristov, ktorí porušili dopravné predpisy,  

pokutovali detské hliadky – teda my - netradičnou formou. Vodič, ktorý by 

inokedy musel zaplatiť pokutu za menej závažný priestupok, tentoraz dostal 

od nás citrón a maľovaný obrázok. 

Hliadky  zastavovali aj vodičov jazdiacich 

podľa predpisov. Tých sme odmenili 

jabĺčkom, obrázkom a malým darčekom. 

Policajti aj napriek tomu dávali pokuty za 

prekročenú rýchlosť, za porušenie 

predpisov cestnej premávky atď.Policajti 

nás pochválili a my sme mohli ísť naspäť 

do školy. 

Cieľom projektu Jablko – citrón je upozorniť vodičov dobrým spôsobom 

na riziká rýchlej jazdy a šíriť to medzi motoristami. My žiaci sme sa dobre 

zabávali, veľa nového zažili,  vodičov áut vždy poučili. 

Aj ja som sa veľmi dobre zabavila so spolužiakmi, naučili sme sa nové 

veci o dopravných predpisoch a spoznali sme aj prácu policajtov z iného 

pohľadu.  Dúfam, že aj nabudúce sa bude taká skvelá akcia konať . 

                                                                                                    

S. Dzurová, 5.B 
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 Hast du Geschwister? Ja, ich habe ein Hamster. / Máš 

súrodenca? Áno, mám škrečka./ 

 Hlavné mesto Brazílie je Mexiko. 

 Tangom a sambou sa preslávilo Mexiko. 

 Na polostrove boli polostrovy. 

 V Arabskej ríši mali nákupné stredisko – Mekka. 

 Arabi vymysleli rímske číslice. 

 R. 622 – útok Mohameda z Mekky do Mediny 

 Nepárne čísla sú tie, ktoré sa končia nepárnou číslicou. 

 Sopečné zemetrasenia sú tam, kde sú sopky. 

 Typickým športom pre Brazíliu a Argentínu je hokej 

a americký futbal. 
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SLNKO, BAZÉN, VODA, TEPLO, ODDYCH, ZÁBAVA, LOPTA, 

ZMRZLINA, MELÓN, PLAVKY, DOVOLENKA, MORE, OPEKAČKA, 

JAZERO, LIETADLO, LOĎ, OSTROV, HUDBA, DÁŽĎ, HURÁ, 

ZAJTRA, BALÍK, PLÁŽ, DUB, TRI, OSA, ALE, LÁN, BUBON 

 

RIEŠENIE: _ _ _ _ _ _   _ _   _ _   _ _ _ _   _   _   

 

 

J T A E L O P T A Š Í D 

A O R A N I L Z R M Z O 

Z L T S Ó I R T D U B V 

E D J P L Á Ž E M N E O 

R A A S E N A P H É A L 

O T Z N M D K L U Z K E 

A E Á L O Á V O D A Č N 

E I B T R Ž O D B B A K 

! L A L E Ď ☺ D A U K A 

Y K V A L P L Y L B E Ď 

O S A H U R Á C Í O P O 

O S T R O V N H K N O L 



21 

 

 
 1.               

 2.            

 3.              

 4.             

 5.              

 6.                 

 7.                   

 8.              

 9.               

 10.                

 11.               

 12.                   

 

1. Domáce zvieratko                  10. Svetadiel 

2. Citoslovce bolesti       11. Narodeninová sladkosť 

3. Slaná voda je v ...      12. Športová slávnosť, ktorá sa 

4. Prvá žena             koná každé 4 roky 

5. Horná končatina 

6. Dopravný prostriedok 

7. Letný výlet 

8. Príbytok Eskimákov 

9. Športová pomôcka 
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Do obrazca dopĺňaj čísla od 1 do 9. V každom riadku, stĺpci a vo 

vnútornom štvorci ( 3 krát 3 ) musia byť všetky čísla od 1 do 9. 

Žiadne číslo sa nesmie opakovať. 

 

 1 2   5 3   

5 7    9    

4  9     2  

  7  1 8    

1  4 5 2 7 8  9 

   4 3  1   

 9     4  8 

   6    7 3 

  5 1   9 6  

 

Každé sudoku má len jedno jediné riešenie. Veríme, že sa s ním 

nebudeš dlho trápiť a budeš spokojný sám so sebou. 
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„Pán doktor! Mám v krvi veľa železa.“ 

 „Prečo si to myslíte?“  

„Lebo mi namiesto nechtov rastú žiletky.“ 

  

„Mami, kúp nám psíka!“ 

„Nie, deti. Dnes máme na večeru špagety.“ 

  

 

Pani učiteľka sa pýta Jožka: „ Čo 

nám vieš povedať  o lastovičkách?“ 

Jožko: „Sú to veľmi múdre vtáky, len 

čo začne škola, odlietajú do teplých 

krajín.“ 

 

„ Oci, môžem ísť na čerešne?“  

„Ale veď je december.“ 

„ Viem, viem, oci, čiapku, šál   a rukavice!“ 
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Redaktori : L. Lukácsová, VI.B 

    T. Heinrich, VI.B        

                   N. Horváthová, VI.B 

    M. Blišák, VI.B 

                  

Zodpovední pedagógovia:  Mgr. K. Heinrichová 

    Mgr. M. Lovászová 

Ing. S. Spišáková 

PaedDr. J. Ločová 
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A. Bernáthová, 6.B 
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