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Slovo na úvod 
 

 

Milé čitateľky, milí čitatelia ! 
 

 

 Hlásime sa Vám opäť po polročnej odmlke. Školský rok 

2013/2014 sa už prehupol do svojej druhej polovice a toto je 

obdobie, keď prinášame ovocie svojej práce – prvé číslo 

Časáku v tomto školskom roku. Počet členov v našej 

redakčnej rade sa znížil, takže práce bolo vyše hlavy. 

Nelenili sme a hoci aj v menšom počte, svoju prácu sme, 

dúfame, zvládli na výbornú. 

 Opäť máte možnosť začítať sa do   našich pravidelných 

rubrík, s chuťou sa môžete zasmiať na vtipoch či perličkách, 

ktoré sú výtvorom niektorých žiakov našej školy. Voľné 

chvíle si môžete skrátiť aj pri lúštení osemsmerovky, sudoku 

alebo tajničky. 

 O tom, že na škole máme šikovných spisovateľov, Vás 

presvedčia aj žiacke práce, či už v slovenskom , či 

v anglickom jazyku. 

 Na záver nám nezostáva nič iné, len Vám zaželať 

príjemné chvíle strávené pri čítaní Časáku. 

   

                                                          Vaša redakčná rada 
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V našej pravidelnej rubrike vám predstavíme triedy piateho ročníka. 

 

 
 

 

 

My sme trieda 5.A, 

škola je pre nás zábavná. 

Cez prestávky sa naháňame, 

učiteľky tým vytáčame. 

Telesná výchova naším obľúbeným 

predmetom je, 

na ostatných hodinách radi diskutujeme. 

Nie sme my deti až tak hrozné, 

na hodiny chodíme väčšinou pripravené. 

Známky máme veľmi pestré, 

pretože sa nám niekedy učiť nechce. 

Niektoré dni sú s nami strašné, 

hlavne, keď máme hodiny voľné. 

Učitelia naši, veľa šťastia vám prajeme, 

v našej triede, kde dobrá nálada panuje. 

 

D. Vargová, V.A 
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Naša trieda maličká, 

trinásť chlapcov ukrýva. 

Máme tu aj dievčat dosť, 

veľký výber pre spokojnosť. 

Síce je ich len jedenásť, 

no každá je predsa iná. 

Naše pekné princezničky, 

krásne ako víly z rozprávočky.  

Pani učiteľka na čele, 

zažíva s nami aj chvíle veselé. 

Sem – tam i viac vystrájame, 

no i tak sa radi máme. 

Mali by sme viac počúvať,  

možno aj menej poznámok dostávať. 

Ale , keď sa to tak vezme, 

5.B nie je na tom až tak zle. 

Vieme my aj dobrí byť, 

na hodinách sa sústrediť. 

 Verím, že do deviatky 

vydržia s nami všetky učiteľky. 

No, aby sme pánov učiteľov nevynechali, 

aj im prajeme pevné nervy. 

 

                                                                       P. Rédvai, V.B 
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Naša trieda 5.C, 

veľmi rada sranduje. 

Pani učiteľku triednu máme radi, 

ale niekedy nepočúvame jej dobré rady. 

Na hodinách smiešky robíme, 

učiteľky k infarktovým stavom dovedieme. 

Keďže pri zborovni triedu máme, 

učiteľky počujú, ako cez prestávky vystrájame. 

Triednickú hodinu my radi máme, 

lebo s triednou sa rozprávame. 

Pani učiteľku triednu obdivujeme, 

pretože pri nej sa angličtinu veľmi dobre naučíme. 

Aj keď sme my občas zlí, 

dúfame, že nás pani učiteľky majú rady. 
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 Dňa 20.9.2013 sa aj žiaci našej školy zapojili do osláv 

Svetového dňa mieru, ktorý si každoročne pripomíname. 

Členovia Žiackeho parlamentu s pani učiteľkou Šimonovou si 

na tento deň pripravili aktivitu, ktorá zaujala každého z nás. 

V triedach si žiaci na triednických hodinách napísali na 

papieriky pozitívne a negatívne myšlienky, ktoré potom 

odovzdali zástupcom jednotlivých tried. Pozitívne myšlienky 

sa potom prečítali na nádvorí školy pred všetkými žiakmi 

a učiteľmi našej školy a tie negatívne myšlienky sa spálili.  

 Svetový deň mieru je dôležitý pre každého z nás. 
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Beh pre každého – beh pre 
všetkých 
Akcia s týmto názvom sa tento rok konala 

v rámci Týždňa mobility, ktorý organizoval 

Cvrček. Vyše 550 žiakov a učiteľov našej školy 

behalo s jediným cieľom – urobiť niečo 

prospešné pre svoje zdravie. To sa aj podarilo 

a akcia zožala veľký úspech. Okrem počasia nám 

prialo aj „obecenstvo“, teda všetci Moldavčania, ktorí nás na tejto 

akcii videli a podporovali nás. 

Veríme, že aj budúci rok nám  prinesie podobné chvíle, ktoré 

užitočne využijeme a urobíme niečo pozitívne pre seba. 
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Beží celá rodina 
 

V dňoch 1. a 2. 10. 2013 sa na našej škole uskutočnil už 29. 

ročník tejto mimoriadne obľúbenej akcie. Počasie nám síce veľmi 

neprialo, ale našťastie nikoho neodradilo a na bežecký ovál našej 

školy zavítalo 546 žiakov našej školy a 420 dospelých.  

Všetci bežci boli veľmi zdatní, veďoválom, ktorého jeden okruh 

meria 250 metrov, prebehli 18 400-krát. Spolu prekonali 

4 600kilometrov. 

Na prvom stupni boli víťazmi žiaci z 2.A triedy a na druhom 

stupni sa z víťazstva tešili žiaci zo 6.B triedy. Víťazné triedy si 

pochutnali na tortách. 

Aj takouto akciou si každý môže upevňovať svoje zdravie, 

Tešíme sa aj na blížiaci sa jubilejný – 30. ročník akcie Beží celá 

rodina. 
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Okresné majstrovstvá vo Viacboji 
všestrannosti mladších žiakov 

21. októbra si v našej telocvični zmerali sily tí najlepší z najlepších 
viacbojárov z I. stupňa ZŠ z okresu Košice - okolie. Boli medzi nimi športovci 
z piatich škôl – Buzica, Medzev, Čečejovce, ZŠ s VJM z Moldavy a spolužiaci 
z našej školy.   

Bojovali v skoku do diaľky, v hode plnou loptou, v člnkovom behu 
a v šplhu. Spomedzi žiakov, ktorí si viacboj vyskúšali prvý raz, obstáli najlepšie 
títo naši prváci: 

Gabriella Szabóová 1.A - 3.miesto  

Martin Tóth 1.B - 2.miesto 

Dávid Török 1.C - 3.miesto 

Druháčka  Chiara Ščavnická 2.C získala 3.miesto.  

Úspešní boli i títo tretiaci: 

Barbara Fischer 3.C - 1.miesto 

Viktória Henczová 3.C - 2.miesto 

Alex Maňkoš 3.A - 2.miesto 

Štvrtáci nám ukoristili takéto umiestnenia: 

Noemi Töröková 4.B - 2.miesto 

Natália Andóová 3.A - 3.miesto 

Adam Klajber 4.A - 1.miesto 

Matúš Gedeon 4.B - 2.miesto 

Tretiačka Natálka Andóová súťažila v štvrtáckej vekovej kategórii a nestratila sa 
ani v silnej konkurencii.  

Víťazom blahoželáme za vzornú reprezentáciu, sme na nich hrdí a tešíme sa na 
jarné kolo viacboja.  
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Dňa 15. 10. 2013 sa sto žiakov našej 
školy zúčastnilo koncertu Integrácia 2013. 
Boli to žiaci, ktorí sa najaktívnejšie zapojili 
do súťaže s firmou Milk agro a nazbierali 
najviac Sabi viečok. Aj vďaka nim sa nám 
opäť podarilo zvíťaziť v našej kategórii. 

Tento koncert bol akousi odmenou a zároveň aj výzvou pre 
ostatných, aby sa aj naďalej zapájali do zberu, ktorý by sme aj 
v tomto školskom roku chceli vyhrať. 

Projekt Integrácia – svieti pre všetky deti rovnako podporuje 
deti a rodiny, ktoré nemajú v živote toľko šťastia a bojujú s chorobami 
alebo chudobou. 

Na koncerte bola úžasná atmosféra. Veď vidieť takých známych 
spevákov, speváčky a skupiny  ako Ewa Farna, IMT Smile, Dominika 
Mirgová, Peter Bič Project, Sisa Sklovska, Ego či Majk Spirit sa 
nepodarí hocikedy. Steel aréna v Košiciach sa otriasala v základoch, 
keď si deti spievali a tancovali na známe skladby. 

Držme si palce a usilovne zbierajme Sabi viečka, aby sme túto 
neopakovateľnú atmosféru mohli opäť zažiť. 
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V pondelok, 28.10.2013, sa priestory 

školskej knižnice premenili na divadelnú sálu. 

Nestalo sa to náhodou. Pani učiteľka Mgr. S. 

Maléterová so svojimi šikovnými žiakmi premenili 

túto miestnosť na rozprávkový svet. A viete 

prečo? Na návštevu sa do našej školy vybrali 

deti z MŠ na Hviezdoslavovej ulici v Moldave nad 

Bodvou. Spolu s nimi k nám zavítali aj naši 

najmladší spolužiaci – prváci. Pre tieto deti pripravila pani učiteľka 

Mgr. Valéria Komjátiová so svojimi žiakmi z 2. C triedy maňuškové 

divadlo „ O troch prasiatkach“. Príbeh o troch prasiatkach, ktoré sa 

vybrali do sveta, aby si postavili svoj vlastný domček, deti skutočne 

zaujal. Smiali sa a zároveň sa aj trošku báli, keď vlk chcel ublížiť 

prasiatkam. Ale ako to už v rozprávkach býva, dobro vždy zvíťazí 

a zlo je potrestané. Tak skončil aj náš vlk. Spadol do horúcej vody 

a prasiatkam sa už nikdy nepokúšal ublížiť. Na konci divadelného 

predstavenia si bábkoherci – naši druháci - užili veľký aplauz. Aby 

toho nebolo málo, pani učiteľka si s deťmi zaspievala aj pieseň 

o stavaní domu. Deti sa spolu s pani učiteľkami s radosťou zapojili do 

spevu a celá miestnosť sa ozývala zvonivými hláskami detí. Na konci si 

mohli deti z materskej školy vyskúšať, ako sa pracuje s maňuškami. 

Na takéto krásne divadelné 

dopoludnie budú deti určite dlho 

spomínať. Veď škola nie je len miestom 

na učenie, ale je aj  naším druhým 

domovom, kde sa môžeme  aj zahrať. 

Toto maňuškové divadlo bolo poslednou 

aktivitou z projektu Otvorená knižnica 

2013, ktorú finančne podporila 

Karpatská nadácia 
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 11. novembra zvyčajne prichádza Martin 

na bielom koni. Aspoň tak to tvrdia 

pranostiky. V tento deň nám síce nenasnežilo, 

a predsa to nebol všedný čas. Špeciálny bol 

hlavne pre prvákov.   

 11. 11. 2013 boli žiaci prvých tried 

v MsKS v Moldave nad Bodvou slávnostne 

pasovaní za právoplatných žiakov našej školy. 

Celou slávnosťou ich sprevádzali Polepetko so svojimi kamarátmi – 

psíkom, zbojníkom Zubadlom a princeznou Pletanou. Títo hrdinovia 

zavítali aj do školskej triedy, kde zistili, že sedieť v školskej lavici, 

nie je nič pre nich. Zato im však naši prváci ukázali, ako poznajú 

písmenká, počítajú a spievajú. 

 Každý prváčik vzápätí vystúpil na javisko, v pamätnej knihe 

zanechal odtlačok prsta, pokľakol, aby bol veľkou ceruzkou pasovaný 

do žiackeho stavu a prevzal si dekrét o pasovaní.  

 Pasovačku spestrili aj tanečné a spevácke čísla našich starších 

spolužiakov. Prvý raz sprevádzala spevácke vystúpenia školská kapela 

pod vedením Mgr. Barbory Bystrej zložená zo žiakov navštevujúcich 

niektoré z hudobných odborov v ZUŠ.  

 Veselý scenár interaktívneho divadielka o Polepetkovi 

spracovala a so žiakmi nacvičila PhDr. Iveta Klajberová, o krásnu 

scénu sa postarala Mgr. Soňa Maléterová, svojou pomocou prispeli aj 

Mgr. Kamila Kissová a Ing. Zdena Fiedlerová.  

 Svedkami pasovania boli rodičia a príbuzní prváčikov. Nechýbali 

však ani ich kamaráti z MŠ – predškoláci, na ktorých čaká takáto 

slávnosť o rok.  Všetci už horíme zvedavosťou, aká rozprávka bude 

sprevádzať budúcoročnú pasovačku.  
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7. december 2013 bol pre niektorých žiakov našej školy výnimočný. 
Zúčastnili sa v Steel aréne v Košiciach koncertu známej slovenskej hudobnej 
skupiny IMT Smile. Prvé kontakty s touto skupinou nadviazali už na koncerte 
Integrácia 2013 a tu dostali pozvanie na ďalšie stretnutie. 

Pre tých, ktorí túto skupinu nepoznajú, patria nasledovné riadky. 

IMT Smile je slovenská rocková skupina pochádzajúca z Prešova, ktorú v 
roku 1992 založili bratia Ivan Tásler a Miroslav Tásler. Názov kapely je zložený 
z iniciálok Táslerovcov. Neskôr sa k nim pridal Mirov spolužiak z kozervatória, 
Peter Bič. Po niekoľkých koncertoch a nahratých skladbách sa skupina 
rozpadla. Svoje prvé demo nahrali Ivan s Mirom v roku 1993. Boli to nahrávky 
zhudobnených humorných textov Ľubomíra Feldeka. Na nahrávaní s 
Táslerovcami spolupracoval bubeník Martin Migaš. Niekoľko mesiacov nato 
sa Miro Tásler s Petrom Bičom znovu pokúsili o nahrávky dvoch Ivanom 

naspievaných skladieb. 

V roku 1994 organizoval Robo 
Grigorov súťaž s názvom RG tip, v 
ktorej skupina IMT Smile s piesňami 
„Pán v saku“ a „Spím“ zvíťazila. V 
nasledujúcich mesiacoch kapela 
hľadala svoj štýl, hrala skladby v 
rôznych hudobných žánroch cez rock, 
punk, ale aj reggae, skupina menila 
svoj názov raz boli Epitath, neskôr 
Ruka. 

V januári 1996 dostala kapela od vydavateľstva Škvrna Records ponuku na 
nahranie albumu. V tomto období so skupinou začala spievať ďalšia 
Prešovčanka, Katka Knechtová . V júni kapela podpísala zmluvu a v štúdiu 
Relax nahrala skladby „Nepoznám“ a „Balada“. Pri nahrávaní s nimi 
spolupracoval Laco Lučenič. Pieseň „Nepoznám“ sa stala hlavným singlom 
pripravovaného albumu, dobre bodovala v hitparádach a stala sa v svojom 
období v slovenských rádiách jednou z najhranejších. Za tento rok skupina 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensko
http://sk.wikipedia.org/wiki/Rock
http://sk.wikipedia.org/wiki/Pre%C5%A1ov
http://sk.wikipedia.org/wiki/1992
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ivan_T%C3%A1sler
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Miroslav_T%C3%A1sler&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Peter_Bi%C4%8D&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%BDubom%C3%ADr_Feldek
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Martin_Miga%C5%A1&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Robo_Grigorov
http://sk.wikipedia.org/wiki/Robo_Grigorov
http://sk.wikipedia.org/wiki/Hudobn%C3%BD_%C5%BE%C3%A1ner
http://sk.wikipedia.org/wiki/Rock
http://sk.wikipedia.org/wiki/Punk
http://sk.wikipedia.org/wiki/Reggae
http://sk.wikipedia.org/wiki/Katka_Knechtov%C3%A1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Laco_Lu%C4%8Deni%C4%8D
http://sk.wikipedia.org/wiki/Singel_%28hudba%29
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IMT Smile prevzala v februári roku 1997 od Zväzu autorov a interpretov cenu 
„Objav roka“. 

Vo februári roku 1997 sa skupina IMT Smile spolu so skupinami Prúdy a 
Olympic zúčastnila spoločného celoslovenského turné. Dňa 7. apríla kapela 
IMT Smile v zložení Ivan Tásler, Miro Tásler, Peter Bič, Martin Migaš a Katka 
Knechtová vydala svoj debutový album s názvom Klik-Klak, ku ktorému okrem 
skladby „Nepoznám“ vychádza aj ďalší singel s názvom „Vrany“. 

V roku 1998 zo skupiny odchádza Katka Knechtová a Martin Migaš a 
vzniká tak nová prešovská formácia s názvom Peha. Bubeníkom skupiny sa 
stal Martin Valihora (hrával s Richardom Müllerom, či Jankom Ledeckým) a 
IMT Smile vydáva 26. októbra svoj ďalší album s názvom Valec, ktorý 
predchádza úspešný singel „Ľudia nie sú zlí“. V januári sa do slovenských 
hitparád a rádií dostal jeden z najznámejších hitov pochádzajúci z tohto 
albumu s titulom „Veselá pesnička“. V roku 1999 skupina IMT Smile 
absolvovala unplugged turné, zbiera hudobné ocenenia, vydáva reedíciu 
albumu Valec s názvom Valec Extra s nasledujúcim koncertným turné Valec 
tour '99. V roku 2000 kapele IMT Smile vyšiel album Nech sa páči, skupina 
absolvovala ďalšie dva turné Nech sa páči a Gambrinus tour 2000, v 
nasledujúcom roku spolupracuje na albume 01 s Richardom Müllerom a 
vydáva sa s ním na koncertné turné. 

 

 
 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%BAdy_%28skupina%29
http://sk.wikipedia.org/wiki/Olympic_%28hudobn%C3%A1_skupina%29
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Klik-Klak&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Peha
http://sk.wikipedia.org/wiki/Martin_Valihora
http://sk.wikipedia.org/wiki/Richard_Muller
http://sk.wikipedia.org/wiki/Janek_Ledeck%C3%BD
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Valec_%28album%29&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Valec_Extra&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Nech_sa_p%C3%A1%C4%8Di&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=01&action=edit&redlink=1
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Už od rána vločky si miesto hľadajú. Letia 

svetom, snívajú, kam dopadnú. Jedna k druhej 

tíško sadá, spolu im dobre je a cez sklíčka okien 

zazrú dni vianočné.  

17. decembra sa na javisko MsKS zatúlalo 

zopár nezbedných vločiek, ktoré odmietali spať a zmeniť sa na 

snehovú perinu. Boli nezbedné a schovávali sa pred Perinbabou, spolu 

s kamarátkou Mirkou spoznávali náš pozemský svet, pozorovali, ako sa 

na Zemi deti hrajú a ako ľudia slávia Vianoce. 

Samozrejme, neboli to skutočné vločky. Zmenili sa na ne deti 

z krúžku Malý recitátor. Zastávky v ich šantení boli vlastne vianočné 

čísla jednotlivých ročníkov i tried. V úvode besiedky vystúpili Zvonky 

a prítomným sa prihovorila pani riaditeľka. Vzápätí sa na javisku 

objavili štvrtáci s pásmom Perinbaba. Po nich tretiaci roztancovali, 

rozihrali  a rozosmiali obecenstvo svojimi ľudovými hrami a spevmi. 

Pastierske hry v podaní žiakov z II.A navodili pravú atmosféru 

Vianoc. Tú ešte znásobili Zvonky v pásme Polnočná omša. Nakoniec sa 

javisko zaplnilo všetkými účinkujúcimi, aby sa spolu rozlúčili 

s publikom piesňou o vločkách.  

Ďakovné slová príbuzných a známych našich žiakov z obecenstva 

svedčili o tom, že sa nám opäť vydaril pekný vianočný program, ktorý 

potešil srdce a pohladil dušu. A kto si zaslúži poďakovanie? 

Účinkujúci žiaci a vyučujúce prvého stupňa za scenáre, ich 

prevedenie a pomoc v zákulisí, Mgr. S. Maléterová za krásnu scénu 

i rekvizity a Mgr. K. Kissová za hudobný sprievod.      
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Ráno lúčmi mi slniečko noštek pošteklí, 

vstávaj drobec, ponáhľaj sa do školy. 

Škola, tá je ako veľká rieka, 

plávajú v nej rybičky, 

vlastne sú to jedničky. 

Kto je bystrý a kto sa rád učí, 

tomu rybka  sama na udicu skočí. 

Kto je leňoch, neučí sa rád , 

tomu na  udicu zavesí sa rak. 

Ráčik klepietkami zacvaká 

raz, dva, tri, 

 v škole lenivým byť sa nepatrí. 

Hoc som ešte maličká, 

zamestnanie mám ako môj ocko a mamička. 

Byť školákom, to je riadna fuška, 

no po škole ma čaká ešte zuška. 

Je tam množstvo aktivít, 

hudba, spev, kreslenie. 

Každý si smie vybrať podľa chuti, 

rozhodnúť sa áno – nie. 

Z toľkých ponúk majú mnohí zumbatanec, 

mňa však oslovil len tanec. 

Tanec, ten je pre mňa fajn, 

zo života spraví mi hneď raj. 

 

                                                             S. Csurillová, III.B 

                                                                             



18 

 

              

                                    Own story 

One clever man once said :  „Don´t forget, you always have to know what you want.“  

I want only one thing, make my dreams come true. My main dream is to fulfill my ,,Own 

story.“ 

       Everybody has their ,,Own story.“ In my opinion, we are here to live our life. My life is 

live what I was given, because once when I will be old I will be thinking about things 

and would love be able to say : ,,I know what is LIFE.“  

         So what is my ,,Own story ?“ My story and my life should be about travelling and 

photography. Explore new things, meet new people, learn their traditions and habits, see 

the beauty of the world and get into my camera everything. So wouldn´t it be perfect ?!  

         This my big dream is divided into a lot of small pieces. One of them is for example, 

see Aurora polaris in Alaska or in Norway. Following, breathe the air in Peru on Machu 

Picchu, or live as a homeless person somewhere in New York, take a walk with elephant in 

India or surf on Hawai´s waves. Many people are judging this dream because they don´t 

see the reason in it. I´m always listening : ,,Photography can´t bring money to you,“ or 

,,and the point of travelling is ?!“ To people, who don´t follow their dreams, I just want to 

say, that I see the reason in it, more than in anything else. I would like to ask them if 

they´re happy with their life or their job. I bet that at least half of them would say  NO. 

And the happiness is the base unit of our life.  

        My ,,Own story“ continues. One of my wishes is to live my life with healthy, happy 

and next to the people, I love so much and I will never change them for money.  

         It´s said, that you never know, which day is your last. Because of it I would be very 

happy, if I grow old and could remember my beuatiful stories and memories. Doesn´t 

matter if it would be good or bad memories, because every memory teaches you 

something new.  

         The motto of my life is ,,Everything happens for a Reason, and the Reason is that, 

what YOU want ! Because if you really want something,  the whole Universe get together 

for you and for it.“ So do you know what you want ? Me - yes and I´ll never give up .                   

 

                                                                                                                                  S. Maléterová, IX.A     
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V osemsmerovke nájdi vyznačené slová. 

 

J D M A K S U L P R F O 

N E A P N U Z É P S Y L 

A J P E I N O A N T Z S 

R E A R H Í Š Ľ Á Ô I Í 

Ú P M O A M I U S L K Č 

T I U R Á V T B T A A A 

A S G A Z D Í A E B L N 

R L A D E I R T N O A I 

E O P E N I N A K Y V D 

T H Á I ! K Ô Š  A O I O 

I O D R T E V K A Z C H 

L D Y K  V E A K S A M 

 

PRAVÍTKO, TRIEDA, KNIHA, TAŠKA, TABUĽA, ŠKOLA, LITERATÚRA, 

MAPA, KRIEDA, DEJEPIS, PERO, NÁSTENKA, HODINA, LAVICA, OBAL, 

FYZIKA, MÍNUS, PLUS, ZOŠIT, GUMA, SLOH, PÁDY, ČÍSLO, KVET, 

STÔL,MASKA, KÔŠ, HOD, EVA, KAZ 

 

 

RIEŠENIE:.......................................................................... 
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1. Marec – mesiac... 

2. Ruská abeceda 

3. Vodný živočích 

4. Ozdoby v ušiach 

5. Ovocný krík 

6. Pomôcka na varenie 

7. Čierny kontinent 

8. Hmyz s čiernymi bodkami 
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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. 

 

 

 

     6  3  

2  4 1  8  7  

8  3   9 1 4 5 

5    2  3   

  1 6  7 4   

  7  1    6 

6 4 2 7   5  1 

 3  8  1 7  4 

 1  5      

 

 

 
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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,, Janko, prečo si včera nebol v škole?“ 

,,Vy ste vraveli, že kto nebude mať domácu úlohu, 

tak nech sa tu ani neukazuje.“ 

 

Anička doniesla zo školy poznámku :  

,,Vaša dcéra nič nevie.“  

Otec si poznámku prečítal a pripísal pod ňu : 

,,Práve preto ju posielam do školy!“ 

 

,,Eliška, povedala si doma, že si dostala päťku z matematiky?“ 

,,Povedala.“ 

,,A čo na to rodičia?“ 

,,Nič. Neboli doma.“ 

 

Jankovi sa nechce ísť do školy a telefonuje pánovi učiteľovi : 

,,Prosím, ospravedlňte môjho syna Jozefa, je chorý.“ 

,,A kto je pri telefóne?“ pýta sa učiteľ. 

,,Môj ocko.“  

 

Pani učiteľka vraví Paľkovi : ,,Napíšeš 

päťdesiatkrát: Nemám pani učiteľke tykať!“ 

Na druhý deň Janko odovzdáva trest : 

,,Prečo si to napísal stokrát?“ pýta sa pani učiteľka. 

Paľko s úsmevom odpovie : ,,Ja som ti chcel urobiť radosť!“ 

 

V zoologickej záhrade v noci nachytal dozorca  

muža, ktorý stojí pred výbehom vlkov a hádže  

po vlkovi kamene. ,,Človeče, čo to tu vyvádzate? 

Čo vám vlk urobil?“ ,,Mne nič, ale tá beštia zožrala  

Červenú Čiapočku.“    
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 Najvýznamnejšie jazero Austrálie je Eufrat. 

 Najvyšší vrch Austrálie je Darling. 

 Najvyšší vrch Austrálie je Mt. Everest, nachádza sa v pohorí 

Himaláje. 

 Pojmom artézske panvy označujeme na mapách ako fľak, 

nachádzajú sa v moriach. 

 Pastierstvo – pestovanie zvierat. 

 Prvý zákonník vydal Chammurapi v Balónskej ríši. 

 Murapiho zákonník. 

 V pyramídach pochovávali bohov, mumifikovali ich. 

 Polyteizmus je zviera v mnohých bohov. 

 Chetiti – národ, ktorý ako prvý vyrábal nástroje zo života. 

 Ľudia žijú vo vysokých pohoriach, lebo :  sa im chce, pestujú 

suveníry, sú tam vyššie teploty. 

 Obyvatelia Oceánie sa zaoberajú športom. 

 Antarktída sa využíva na ťažbu nerastných surovín. 

 V Austrálii sa nachádzajú svetové ložiská vody. 

 Ropa sa ťaží tam, kde sa nájde. 

 Váhy môžu byť digitálne a ručičkové. 
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Prvé číslo časopisu Časák pre Vás pripravila redakčná rada 

v tomto zložení: 

Šéfredaktor: V. Ločová, VI.B 

Redaktori a ilustrátori: L. Lukácsová, VI.B 

        T. Heinrich, VI.B 

                                      N. Horváthová, VI.B 

        M. Blišák, VI.B 

                                      C. Alexovitsová, VII.A 

                                      L. Hágen, VII.A 

        L. Nyezsniková, VIII.A 

               D. Kováčová, VIII.A 

 

Zodpovední pedagógovia:  Mgr. K. Heinrichová 

    Mgr. M. Lovászová 

Ing. S. Spišáková 

PaedDr. J. Ločová 
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K O M I K S 

V. Ločová, L. Lukácsová, VI.B 
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