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Slovo na úvod 
 

 

Milé čitateľky, milí čitatelia ! 
 

 

 Školský rok 2012/2013 už ukončil svoj „prvý polčas“ a pre nás 

je to obdobie opätovného stretnutia s našimi vernými čitateľmi. 

Aj naša redakčná rada prešla mnohými zmenami. Keďže sa bývalí 

členovia redakčnej rady ocitli už na stredných školách, nahradili ich 

mladší žurnalisti. Dúfam, že sa im táto práca páči a vy si môžete 

prečítať a ohodnotiť ich príspevky. 

 Od septembra sa už udialo mnoho akcií a my sme sa zamerali na 

niektoré z nich . Samozrejme, priestor sme dali aj talentovaným –

možno budúcim – spisovateľom, ktorí svoju tvorbu pravidelne alebo po 

prvýkrát uverejnili na stránkach nášho časopisu. Aj touto cestou by 

sme sa radi obrátili ku všetkým našim čitateľom, ktorí majú talent či 

už „spisovateľský“, či výtvarný, nech sa so svojimi výtvormi prihlásia 

u pani učiteľky Heinrichovej, ktorá ich príspevky určite zverejní 

v ČASÁKU. 

 Novinkou od tohto čísla je aj Eko okienko, ktoré pripravujú 

žiačky z EKO krúžku. 

 Zostali sme verní aj našim pravidelným rubrikám, ktoré vám 

spestria váš voľný čas. 

 Začítajte sa do stránok nového čísla ČASÁKU a užívajte si sním 

chvíle pohody. 

 
                                                              Vaša redakčná rada 
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 V tomto čísle sa vám predstaví kolektív VIII.B triedy, ktorá 

úprimne  napísala všetko to, čo sa v ich triede deje. 

 

 
  

 

V našej triede sa žije dobre, 

každý, koho sa to spýtate, to povie. 

Na lavice radi píšeme 

a na hodinách často vyrušujeme. 

Ťaháky na písomkách máme, 

pretože v hlavách skoro nič nemáme. 

Na hodinách pravidelne raňajkujeme 

a učiteľkám tým nervy žerieme. 

Veľakrát si aj pospíme 

a povinnosti si neplníme. 

Telesnú – tú radi máme, 

futbal si s Majorošom zahráme. 

Na prestávkach si lietadielka zhotovujeme 

a na hodinách si ich niekedy pohadzujeme. 

Triedna si vždy ospravedlnenky pýta, 

ale nie vždy ich od nás získa. 

Ona nás má celkom rada 

aj keď ju z nás občas bolí hlava. 

Všetci ju však radi máme 

a za nič na svete ju nepredáme. 
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Ahoj . Z televíznych obrazoviek sa dozvedáme , že si vystupovala 

v šou *Česko Slovensko Má Talent* . Kto ťa nahovoril na túto 

súťaž ? 

Soňa : Kamaráti . Len tak , zo srandy , že možno áno , možno nie .  

Ako si sa cítila , keď si vystúpila na to obrovské pódium ? 

Soňa : Najprv som si to ani neuvedomovala , no keď som urobila prvý 

krok na pódium , tak som si v hlave vravela: „Preboha , veď ja idem 

vystupovať !“ (smiech) 

Ako sa ti tancovalo ? 

Soňa : Veľmi dobre. 

Aké to bolo , keď si 

dotancovala a všetci ti 

začali tlieskať ? 

Soňa : Nechápala som , že som 

to dala tak , ako som chcela . 

Bola som veľmi nadšená , 

nečakala som, že to bude mať 

až taký úspech ! 

Akí boli porotcovia ? 

Soňa : Porotcovia boli veľmi milí . Dokonca ma pochválili aj mimo 

kamier ! 

Aké si mala pocity , keď ti oznámili , že si postúpila ? 

Soňa : Bola som veľmi , veľmi šťastný človek .  

Venuješ sa tancu od detstva ? 

Soňa : Venujem sa tomu od 4.ročníka . 

Aké máš plány do budúcnosti ?  

Soňa : To zatiaľ neviem , ale chcela by som to s tancom dotiahnuť 

ďaleko . 

                                                                 Ďakujem za rozhovor ! 

                                                 V. Bérešová,VIII. 

 



6 

 

 

Medzinárodný deň mieru každoročne nastáva 21. 

septembra. Je venovaný mieru a oslavuje ho mnoho 

štátov, politických zoskupení a ľudí. Pri oslave v New 

Yorku v sídle OSN zvoní „Peace Bell“ (Mierový zvon). 

Zvon bol odliaty z mincí darovaných deťmi zo všetkých 

kontinentov. Na boku zvona je napísané „Long live 

absolute world peace“ - Nech žije úplný svetový mier. Prvýkrát sa 

Medzinárodný deň mieru oslavoval 21. septembra 1982. 

Aj žiaci a učitelia našej školy oslavujú tento deň. V tomto 

školskom roku každý kolektív vytvoril pekné básne o mieri a my vám 

ponúkame jednu z nich. 

 
 

Mier na svete ten je naj, 

chce ho asi každý z nás. 

Načo sú nám hlúpe hádky, 

aj tie nezmyselné bitky? 

Žiadne vojny, hrozné muky, 

radšej si podajme ruky. 

Radšej  všetci spolu držme, 

a tú reťaz neprerušme. 

Na Slovensku, v celom svete 

všade ho predsa chcete. 

 

21.9. to je náš deň, 

urobme to najlepšie preň. 

Buďme všetci kamaráti, 

no musí sa každý snažiť. 

 

Navzájom si byť príkladom, 

oporou i dobrým bratom. 

Skúsme to aspoň raz, 

veď tento deň je náš. 

 

 V. Tóthová, VII.B

http://sk.wikipedia.org/wiki/21._september
http://sk.wikipedia.org/wiki/21._september
http://sk.wikipedia.org/wiki/Mier
http://sk.wikipedia.org/wiki/New_York_%28mesto%29
http://sk.wikipedia.org/wiki/New_York_%28mesto%29
http://sk.wikipedia.org/wiki/OSN
http://sk.wikipedia.org/wiki/Zvon
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Dňa 26.9.2012 sa žiaci 

piateho a šiesteho ročníka 

pod vedením svojich 

triednych učiteľov vybrali 

na predstavenie Jánošík do 

Štátneho divadla v Košiciach 

Ešte pred nástupom do 

autobusov mala každá trieda 

triednickú hodinu, na ktorej 

sa porozprávali o tom, ako 

sa treba správať v divadle 

a v autobuse. Po príchode do 

Košíc sa všetci žiaci 

premiestnili do divadla , kde 

zaujali svoje miesta. Táto 

historická budova každého 

zaujala. A predstavenie sa 

mohlo začať. Tanečné 

divadlo v podaní Baletu 

štátneho divadla v Košiciach 

ponúklo pohľad na život 

najznámejšieho slovenského 

zbojníka Juraja Jánošíka, 

ktorý bohatým bral 

a chudobným dával. 

Žiaci odmenili hercov – 

tanečníkov za prekrásny 

umelecký zážitok búrlivým 

potleskom. 

 

                                                                         L. Lukácsová, V.B 
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Ten istý scenár sa zopakoval aj 

4.10.2012, keď Štátne divadlo v Košiciach 

navštívili žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho 

ročníka. Oni si pozreli veselohru Mastný 

hrniec. 

 Dej sa točil okolo profesora botaniky - 

Babíkovi, ktorého vyhlásili za ministra 

financií. Bol to však omyl, ale každý 

z popredných mešťanov v meste sa mu snažil 

zapáčiť, pretože dúfali, že sa im podarí niečo uchmatnúť z 

„mastného hrnca“, ku ktorému sa profesor dostal. Celá hra je vlastne 

satirou na život v malom meste, kde sa ľudia ženú za majetkom 

a spoločenským postavením. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

                                                        K. Kissová, N. Farkašová, VIII.B 
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 Dňa 5.10.2012 sa žiaci našej školy zúčastnili už tradičnej akcie 

Beh pre každého – beh pre všetkých. 

 Celá akcia sa začala na nádvorí našej školy, kde si žiaci 

z vyšších ročníkov vzali ku sebe žiakov z I. stupňa. Takto pekne 

držiac sa za ruky sme s menšími prestávkami dobehli ku fontáne na 

námestí. Tu sme si zaspievali letný hit od Ega – „Žijeme len raz“ 

a potleskom sme sa odmenili za náš výkon. Potom sme sa opäť 

vydali smerom do našej školy, kde nás privítala pani riaditeľka. 

 Aj táto športová akcia bola výborná a prospešná pre naše 

zdravie. 

 
 
                                                                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          T. Heinrich, V.B 
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V dňoch 18. a 19. 10 2012 sa areál našej školy opäť naplnil účastníkmi 

tradičnej súťaže Beží celá rodina. Všetci, ktorí prišli, mali možnosť si nielen 

zabehať, ale mohli si v telocvični zahrať volejbal alebo na multifunkčnom 

ihrisku futbal. Najväčšiu radosť a výdrž mali deti, ktoré celé dve popoludnia 

prekonávali kolá na bežeckej dráhe. 

Výsledky tejto súťaže boli nasledovné: 

Prvý stupeň ZŠ: 1. miesto: IV.B          Druhý stupeň ZŠ: 1. miesto: V.B 

         2. miesto: III.B             2. miesto: VI.C 

         3. miesto: III.A            3. miesto: VI.A 

 Všetci víťazi dostali od pani riaditeľky pohár, ktorý sa pýši v ich 

triedach. Niektoré kolektívy si však vyslúžili aj sladkú odmenu v podobe 

chutnej torty. 

 Tešíme sa na túto akciu aj v budúcom školskom roku. 

 

                                                                                                                              

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

T. Heinrich, V.B 
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Prvácka  pasovačka už tiež patrí 

medzi tradičné školské akcie. Do 

Žiackeho cechu sa prijímajú prváci, ktorí 

už majú za sebou prvé náročné týždne 

v škole. 

Pasovačka sa v tomto školskom roku 

uskutočnila 20.11.2012 v sále MKS. Žiaci z Literárno – dramatického 

krúžku pod vedením PhDr. I. Klajberovej pre nich pripravili Popletenú 

rozprávku. Stretli sa v nej postavičky z rôznych rozprávok. 

 Prváci správne odpovedali na všetky otázky a dokázali 

prítomným divákom, učiteľom a rodičom, že čas, ktorý strávili 

v škole, priniesol svoje ovocie. Za túto snahu a vedomosti dostali 

pasovacie dekréty a stali sa právoplatnými členmi Žiackeho cechu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

                                                                                  

                                                                                  V. Ločová,V.B 
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Takýto názov mala tohtoročná vianočná besiedka, 

ktorú si pre rodičov, blízkych a známych nacvičili žiaci 

prvého stupňa. 18. 12. 2012 ňou v sále MsKS potešili 

všetkých prítomných. 

Žiaci IV. B triedy rozohrali na javisku 

spleť situácií, čo by bolo, keby ktosi zakázal 

Vianoce a ako to bývalo vo vianočný 

a predvianočný čas v našich končinách 

v minulosti.  

 Spomínalo sa na katarínske obyčaje, 

zvyky na Luciu, adventné očakávania, ale aj na 

štefánsku zábavu, ktoré potom rozohrali žiaci druhých 

ročníkov.  

 V podaní tretiakov si prítomní pozreli zimné hry. Účinkujúci zasypali 

javisko snehom, zazneli verše o sánkovaní a zime, ale predviedli aj hru na 

medveďa.  

 Čo by to bolo za besiedku bez pastierskych hier. O tie sa postarali žiaci IV. 

A triedy. Spolu so žiakmi zo Zvonkov vystúpili nielen na besiedke, ale aj 

v nedeľu pred besiedkou na námestí nášho mesta, kde podfarbili zapálenie  

tretej sviečky v mestskom adventnom venci.  

 Besiedku otvorila pani riaditeľka našej školy, PaedDr. Jolana Liszkaiová, 

príhovorom, ktorý sa dotkol sŕdc prítomných a v nejednom oku sa zaleskla 

slzička. Záver zas patril zisteniu programom sprevádzajúcich žiakov, že Vianoce 

sa nedajú zakázať. Jednoducho prichádzajú na sklonku každého roka a je len na 

nás, či a ako ich prijmeme do svojich sŕdc.  

 Bodkou za vystúpením bola záverečná pieseň v podaní všetkých 

účinkujúcich a pedagógov. A odmenou za čas strávený nácvikom? Tou boli slová 

poďakovania a uznania od príbuzných a známych, ktorí sedeli v hľadisku aj 

napriek predvianočnému zhonu a ochotne i s láskou si našu besiedku pozreli 

a vychutnali si výkony svojich ratolestí.  
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 31. 01. 2013 bol nezvyčajný nielen kvôli polročným 

vysvedčeniam. Počas prvých dvoch hodín sa telocvičňa našej školy zaplnila 

nezvyčajnými postavami. Boli medzi nimi rozprávkové, fantastické, skutočné i 

neskutočné bytosti.  

 V ten deň nastala najskôr ráno v triedach premena žiakov. Vkĺzli do 

svojich kostýmov, čarovali farbami na tvár a veselo sa zabávali na svojich 

premenách. Mnohokrát sa navzájom nespoznávali.  

 Potom si masky nastúpili a putovali do telocvične. V promenáde sa 

predviedli svojim mladším i starším spolužiakom a vyslúžili si ich potlesk. 

A mohla sa začať zábava. Samozrejme riadená. Viedla ju pani učiteľka Bašková. 

V jej scenári nechýbali tanečné kreácie, medzitriedne ročníkové súťaže 

a vystúpenie dievčat z tanečného odboru ZUŠ v našom meste. V ich podaní sme 

videli dve zaujímavé tanečné choreografie.  

 A kto sa stal karnevalovým víťazom? Každý, kto mal chuť zabávať sa. Ten, 

kto sa tešil sladkej cukríkovej odmene za súťaže a tancovanie. Ten, kto sa 

nehanbil žartovať aj na svoj účet. Každý zo žiakov - masiek odchádzal domov 

s farebnou loptičkou do vody - odmenou za vynaloženú snahu rozveseliť iných 

a byť sám rozveselený.  

 Jeden karneval je už minulosťou. Štvrtáci zažili svoj posledný karneval 

žiakov prvého stupňa a ostatní už môžu hútať nad tým, akou maskou prekvapia 

o rok.  
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Ako by som vysvetlila kamarátovi význam slova integrácia 

/Úvaha/ 
  

 Milý môj priateľ, nie si sám, ktorý nechápeš, čo slovo integrácia znamená. 

A nevedeli to ani mnohí moji spolužiaci do chvíle, kým sa takmer dvesto z nich 

za odmenu za zber jogurtových hliníkových viečok nezúčastnilo v septembri 

koncertu s takýmto názvom. Pozor, nie je to len názov tejto veľkolepej show.  

 Integrácia je spájanie chorých so zdravými. To cudzie slovo pomáha 

k tomu, aby si nejakým spôsobom postihnuté deti nepripadali odstrčené. Veď 

každé dieťa, každý človek, či už chorý alebo zdravý, má mať na svete rovnaké 

miesto. Nikomu by sa nepáčilo, keby sa s ním iní nerozprávali len preto, že nie 

je ako ostatní.  

Čože, nesúhlasíš? Nuž, ak by si patril medzi nich, mal by si iný názor. 

A vôbec, pozri sa na nich bližšie. Sú takí istí ako my, ako ty. Smejú sa ako ty, 

zabávajú sa na rovnakých veciach ako ty, počúvajú rovnakú hudbu ako ty, páčia 

sa im rovnaké hračky ako tebe. Podľa mňa by sme nemali deliť deti a dospelých 

na chorých alebo postihnutých a zdravých. Nie tieto vlastnosti robia človeka 

človekom. Správny človek nepozerá na výzor, ale hľadí do srdca toho druhého. 

Všetci vieme byť milí a dobrí, ak nám to okolie dovolí. 

 Pochopil si, priateľu? Integrácia je spájanie a je to správna vec. Ja 

sa chcem riadiť a riadim sa vo svojom živote vetou: Každý človek má na našej 

planéte rovnakú cenu. Nikto nemá právo myslieť si, že je hoden viac než ostatní 

a nedovoľme myslieť si iným, že sú menej hodnotní. Chcem im v tom pomáhať. 

Chcem spoznávať slovo integrácia nielen na papieri ale aj v skutkoch. Dúfam, že 

teraz mi v tom pomôžeš aj ty. Prajem ti veľa úspechov na ceste za pochopením 

slova integrácia.  

 

                                                                                                                 E. Bradová, IV.B 
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Keď napadne kopa snehu, to som veľmi rád! 

Vonku na dvore mi stojí zimný kamarát. 

Červený nos z veľkej mrkvy, oči uhlíky 

a na hlave klobúk veliký. 

Skákať, behať, naháňať sa nechce ani trocha, 

iba stojí, stojí ako biela socha. 

Či mu šepkám, či mu spievam, či na neho kričím, 

či mu zhodím klobúk z hlavy, nepohnem ho ničím. 

Odíde až s jarným slnkom, stečie dolu brehom, 

už sa teším, keď napadne s prvým snehom. 

 

                                                                    S. Dedinská, V.A 
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One Direction je britsko – írska chlapčenská skupina , ktorá 

vznikla v Britskom X-Factore v roku 2010 . 

Členovia :  

Harry Styles : (*1.2.1994) je najmladším členom skupiny. Pochádza z 

dedinky Holmes Chapel v Anglicku a bol lídrom skupiny White Eskimo. 

Vymyslel názov skupiny "One Direction". 

Liam Payne : (*29.8.1993) sa narodil v anglickom meste 

Wolverhampton, v západnom Midlands. Študuje hudbu a prvýkrát 

súťažil v X-Factore v roku 2008, no Simon Cowell mu odporučil prísť 

o 2 roky 

Louis Tomlinson : (*24.12.1991) je najstarším členom skupiny. 

Pochádza z mestečka Doncaster v Južnom Yorkshire v Anglicku. 

Niall Horan : (*13.9.1993) sa narodil v írskom Westmeath, v 

mestečku Mullingar. 

Zayn Malik : (*12.1.1993) , má pakistanský pôvod a pochádza z 

Bradfordu v severnom Anglicku. 

 

 

 

2010 – The X Factor : 

V roku 2010 sa všetci piati členovia pokúsili umiestniť v chlapčenskej 

kategórii v speváckej súťaži The X Factor, kde sa im to nepodarilo. 

Po návrhu hosťujúcej porotkyne Nicole Scherzinger boli spojení do 

jednej skupiny a preradení do kategórie skupín. Ich mentorom sa stal 

Simon Cowell. One Direction napokon skončili tretí, po finalistke 

Rebecca Ferguson a víťazovi Matt Cardle. Po skončení súťaže sa ich 

pesnička "Forever Young" dostala na internet. 
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2011 – súčasnosť : Up All Night : 

Po skončení súťaže The X Factor skupina podpísala nahrávaciu zmluvu 

so Syco Music. Od februára do apríla 2011 mali spolu s ďalšími 

deviatimi súťažiacimi turné po Spojenom kráľovstve a Írsku.  

Ich debutový singel "What Makes You Beautiful" vyšiel 11. 

septembra 2011 a umiestnil sa ako NO. 1 v UK Singles Chart. Do 

konca roku 2011 predali viac ako 540 tisíc kópií. 13. novembra 2011 

vyšiel ich druhý singel "Gotta Be You" a 21. novembra aj prvý album 

Up All Night. S pesničkami na tomto albume im pomáhal Savan 

Kotecha a obsahuje aj pesničky od Kelly Clarkson aj Ed Sheeran. 

Album sa dostal na druhé miesto v UK Albums Chart a za rok 2011 sa 

ho predalo 468 tisíc kópií. 6. januára 2012 im vyšiel ich tretí singel 

"One Thing" 

Základné informácie : 

Pôvod : Anglicko , Írsko 

Pôsobenie : 2011 – súčasnosť 

Vydavateľstvo : Syco Music 

WEB Stránka : www.onedirectionmusic.com 

                                                                                       V. Bérešová,VIII.A 

http://www.onedirectionmusic.com/
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     EKO – Okienko 
 

Ahoj kamaráti! 

Hlási sa vám vaše EKo – Okienko. Je tu pre 

vštkých , ktorým nie je ľahostajný osud našej 

planéty Zem,prostredia, v ktorom všetci žijeme. 

Aj naša škola ti ponúka rôzne aktivity,do 

ktorých sa môžeš zapojiť, a tým pomôžeš 

chrániť prírodu.  

Ako na to? 

1. Zapoj sa do  zberu staráho papiera.  

2. Zbieraj vrchnáčiky z PEt fliaš. 

3. Použité baterky prines do školského zberu. 

4. Zbieraj vrchnáčiky zo Sabi jogurtov. 

 

Okrem dobrého pocitu, že pomáhaš chrániť 

prírodu môžeš vyhrať aj rôzne ceny. 

V nasledujúcich číslach Časáku nájdeš aj 

vyhodnotenier zýchto zberov- dozvieš sa, kto bol 

v zbieraní najšikovnejší. Okrem toho ti bude  

EKO-okienko pravidelne prinášať novinky 

a zaujímavosti zo školy, ktoré sa týkajú rôznych 

aktivít na ochranu životného prostredia. 
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Jazykové okienko 
„Cudzinec je cudzincom iba v cudzine.“ 

 

Ahoj kamaráti! Každý z vás sa učí nejaký cudzí jazyk. Či už je to 

anglický, nemecký, alebo ruský jazyk. Toto jazykové okienko sa vám 

bude v každom čísle „Časáku“ prihovárať v jednom z týchto jazykov. 

V tomto čísle je to nemčina. Takže ak si zdatný v nemčine a chceš 

zistiť, čo v tomto jazyku dokážeš, pokús  sa vylúšiť nasledujúcu 

tajničku.  ...Viel Glück!... 
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V OSEMSMEROVKE NÁJDI VYZNAČENÉ SLOVÁ 

 

A T O K S N Ó T S E 

Y D N I E I K R A S 

A T A K A I V C E A 

Ľ M U M M O L E D N 

O I T Š A I Á S K Í 

N A O O J B S T U R 

E N B Á B I K A A U 

M I U S O T A N M G 

Ý L S E K K O CH U I 

Ž H I P O A A K G F 

 
 

ADAM, AUTOBUS, BÁBIKA, BITKA, CESTA, DELO, ESTÓNSKO, 
FIGURÍNA, GUMA, HLINA, IKRA, JAMA, KATA, LÁSKA, MENO, NIE, 
OKO, PES, UCHO 

 
 

 

 

 

TAJNIČKA:.........................................................................................  
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Y 
        
 
 

 
1. Ktorý mesiac má len niekedy 29 dní? 
2. Jeden z kontinentov. 
3. Učebnica pre prvákov. 
4. Pomôcka na šitie. 
5. Súbor máp. 
6. Časť tváre. 
7. Zmenšený model Zeme. 
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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                                                                                        7  2  3  8 

4 2  5  3 7 1  

1 8 3  7   4 5 

3   6  7 8 5 4 

  6 2 9  1   

5   8  4   9 

9 1   6 2 5  3 

2  8      1 

7 3        

 

 

 
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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 Zomrie programátor a dostane sa do pekla. Po týždni volá 

Lucifer Pánovi Bohovi: ,,Čo si mi to poslal za blázna? Zničil mi 

všetky kotly, pozabíjal všetkých čertov a už tri dni behá po 

všetkých chodbách a reve, kde je druhý level.“ 
  

 Vieš aká bude biela ovca, keď ju hodíš do 

Čierneho mora?  

      Mokrá! 

  

 Príde vlk k siedmim kozliatkam a vraví:  

„Kozliatka, kozliatka, otvorte dvierka, nesiem vám mliečka!!!“ 

Spoza dverí sa ozve:  

„Čo si chorý? My už sedem rokov pijeme Coca colu!!!“ 
  

 Prečo má žirafa dlhý krk?  

    Aby necítila svoje smradľavé nohy... 

  

 Ja sa celé noci učievam. 

    A kedy spíš?  

    V škole. 
  

 „Mami, dnes som sa jediný prihlásil na matematike,“ hovorí    

Ferko.  

„To je výborné,“ potešila sa mama.  

 „A na čo sa pýtal pán učiteľ?“ 

„Kto si neurobil domácu úlohu...“ 
  

 Vieš, čo robí 99-krát šuch a raz buch?  

    Stonožka s drevenou nohou. 
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 Dátum je číslo, ktoré vyjadruje nejakú oslavu. 

 Živočíchy sa delia na : všežravce, nežravce a dilinožravce. 

 V básni symbol Tatry –to je nejaká značka pohoria. 

 Otec dejepisu je Cyril a Metod. 

 Horný a Dolný Egypt zjednotil panovník ruský. 

 Pri dennom svetle vidíme zelenú skriňu zeleno, pretože prebieha 

zelená fotosyntéza. 

 V slovenčine rozlišujeme rody: mužský, ženský a detský. 

 V slovenčine máme budúci, minulý a dnešný čas. 

 Ktorý moreplavec objavil Austráliu? Kristus Kolumbus. 

 Českú republiku tvoria tri historické kraje: Čechy, Morava 

a Slezina. A majú dve rieky: Vltavu a Labu. 

 Vymenuj ministerstvá: ŠKOLSTVA  A  ZVNÚTRA. 

 Lepší vrabec v hrsti ako holub v srsti. 

 Váh je najväčší prípitok Dunaja. 
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