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Slovo na úvod 
 

Milé čitateľky, milí čitatelia ! 

 Školský rok 2014/2015 je už v plnom prúde a my sme 

sa prehupli už do jeho druhého polčasu. Školské povinnosti 

máme každý deň, ale predsa by sme sa na chvíľku mohli 

zastaviť, odreagovať sa a relaxovať. A preto sme tu my – 

redaktori časopisu Časák, ktorý znovu uzrel svetlo sveta po 

polročnej odmlke. 

V našich pravidelných rubrikách sa dočítate rôzne 

zaujímavé informácie o akciách, ktoré sa už v tomto 

školskom roku uskutočnili. Samozrejme, nechýbajú ani naše 

stránky pre zábavu. V tomto čísle sme pridali ešte aj 

hlavolamy, nad ktorými sa môžete potrápiť. Nebojte sa, 

riešenie si nájdete tiež. 

Prajeme vám príjemné chvíle pri čítaní Časáku.  

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

 

5.A je super trieda, 

nie je v nej žiadna nuda. 

Zábava v nej stále lieta, 

radosti je v nej až do leta. 

Učitelia radosť majú, 

keď nám testy rozdávajú. 

Ale my radšej športujeme, 

pri tom kilá zhadzujeme.  

Našu triednu radi máme, 

vždy ju pekne privítame. 

Úsmev na jej milej tvári, 

každý deň jej v škole žiari. 

Naša milá učiteľka, 

múdrosti nás učiť chce, 

my ju občas nevnímame, 

to je pre nás veľmi zlé. 

Škola – to je sranda veľká, 

aj keď do nás hučí učiteľka: 

„ Uč sa , aby si bol šťastný 

a nemusel tvrdo drieť! 

Kým si mladý, tak sa nauč,  

aký ťažký je tento svet!“ 
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Naša trieda –žiadna sláva, 

vývrtky dosť často máva. 

Prestávka je v plnom prúde, 

o chvíľu tu triedna bude. 

My ju však radi máme 

vždy sa na ňu usmievame. 

 

 

Naša piata bé 

nemá páru vo svete. 

                       Každý deň sa stretávame, 

                        učíme sa, snažíme sa, 

                           vadíme sa, priatelíme sa, 

                        vcelku držíme sa. 

 

 

     Poznámok je plná kniha, 

len vinník nám stále chýba. 

    Nikto, nikdy neprizná sa, 

    ďalšia strana doliepa sa. 

        Ak sa táto naplní, 

      školský výlet nehrozí! 
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Keď sa vám zdá, 

že za zborovňou počuť hluk, 

tak vedzte, 

neklame vás sluch. 

Je tam naša malá trieda 

a v nej naša dobrá triedna. 

Rodinu my tvoríme 

a aj klebety sem – tam roznášame.  

Len čo sa však ozve zvonec, 

našej hlučnej vravy je koniec. 

Na hodinách sa snažíme, 

vedomosti si do hláv 

tlačíme. 

Trieda druhým domovom 

naším je, 

a preto sa v nej dobre 

študuje. 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

Beží celá rodina 
 V tomto školskom roku sa na našej škole konal už jubilejný – 30. 

ročník tejto mimoriadne obľúbenej športovej akcie. Počasie sa s nami prvý 

októbrový piatok zahralo nepeknú hru. Viackrát sa rozpršalo, ale ani to 

nevadilo „skalným“ bežcom pokoriť bežecký ovál. Okrem behu si všetci 

návštevníci akcie mohli vyskúšať jumping na trampolínach, volejbal 

v telocvični, futbal na multifunkčnom ihrisku či jazdu na koníkoch. Svojím 

vystúpením program spestrili aj členky krúžku Zumba. Všetkých bežcov 

čakal chutný guláš a teplý čaj, ktorý pripravili naše pani kuchárky. Akcia 

mala veľký úspech aj napriek nepriaznivému počasiu. 
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Umiestnenia tried boli nasledovné: 

 

  I. stupeň                   II. stupeň   

1. miesto: 2.B    1. miesto: 7.B  

2. miesto: 1.B    2. miesto: 5.A 

3. miesto: 3.A    3. miesto: 5.B 

4. miesto: 2.A    4. miesto: 8.C 

5. miesto: 1.A    5. miesto: 6.B 

 

 

  Účastníci zabehli spolu 12 703 kôl, čo je 3 175, 75 km. Je to síce o 1424 km 

menej ako minulý rok, ale vtedy sa súťažilo dva dni. Najmladším účastníkom bol 

dvojmesačný Viliam Bystrý, najstarším 83 ročná prababka Adama a Lilly Lukácsovcov, 

pani Schusterová a 82 ročná prababka Erika Lavrenčíka, pani Emília Szabová. Najväčší 

bodový zisk pre svoju triedu získal Marek Kováč /2450b/. Najvytrvalejšími seniormi boli 

pán Kováč /86 kôl/ a pán Ivanko /85 kôl/. 

                                                                                T. Heinrich, 7.B 
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FORMULA 1 
 

Formula 1 alebo skrátene F1 je označovaná za 

kráľovskú disciplínu motoristického športu. Oficiálne je známa ako FIA Formula One 

World Championship. Založená bola v roku 1946. Slovo formula predstavuje súbor 

pravidiel, ktorými sa jazdci a autá musia riadiť. Majstrovstvá sveta F1 sa konajú na 

uzavretých tratiach v rôznych krajinách po celom svete, sú označované ako Grand Prix. Od 

roku 1950 sa konajú Majstrovstvá sveta jazdcov a od roku 1958 aj Pohár konštruktérov. 

Jazdci, ktorí sa chcú zúčastniť šampionátu musia mať Superlicenciu. Monoposty sú 

jednomiestne špeciálne vyrobené pretekárske autá,  ktorých technické parametre sa 

menia vzhľadom na každoročne upravované pravidlá. Ich maximálne rýchlosti prevyšujú 

350km/h. Celosvetovo sa Formula1 teší veľkej popularite, o čom svedčí aj 600 miliónov 

divákov každej Grand Prix. F1 je riadená Medzinárodnou automobilovou federáciou – FIA, 

ktorá sídli v Paríži. Súčasným prezidentom je Jean Todt. Nemecký jazdec Michael 

Schumacher je rekordmanom v počte titulov medzi jazdcami (7) a Ferrari získalo najviac 

Pohárov konštruktérov (16). Rakúšan  Jochen Rindt je jediným šampiónom, ktorý získal 

titul in memorian v roku 1970. V roku 2010 sa Sebastian Vettel stal najmladším majstrom 

sveta F1. Minuloročným víťazom sa stal Lewis Hamilton.  

 

 

 

 

 

 

 

 V. Ločová, 7.B 



10 
 

 

 

Do projektu Záložka do knihy spája 

školy sa naša základná škola zapojila 

prvýkrát. Oslovila nás téma tohto ročníka, 

pretože žiaci našej školy radi čítajú a pri 

výbere obľúbenej knihy, ktorú mali 

ilustrovať, nemali problém. V našej 

školskej knižnici sa každoročne realizujú 

aktivity na podporu čitateľskej 

gramotnosti žiakov. Či už sú to rôzne 

besedy, kvízy , súťaže, práca 

s periodikami, žiaci vždy prejavia záujem 

a aktívne sa do spomínaných akcií zapájajú . Na hodinách literatúry a výtvarnej 

výchovy sa žiaci pod vedením pani učiteliek s radosťou pustili do výroby 

záložiek. Každá zapojená trieda si zvolila inú techniku a formu výzdoby záložiek. 

Práce, ktoré po niekoľkých hodinách pilnej práce vznikli, boli skutočne malými 

umeleckými dielami. Každý vložil do tej svojej záložky kúsok svojho srdca, aby 

ňou potešil nového kamaráta z partnerskej školy. Záložky sa poslali do ZŠ v 

Tomášove posledný októbrový týždeň po telefonickom dohovore s vedením ZŠ. 

Aj naši žiaci dostali záložky z partnerskej školy. 

Vďaka tomuto projektu sa dajú nadviazať nové 

kontakty a partnerstvá medzi jednotlivými školami 

a žiakmi. 
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 Každý rok chystajú starší žiaci našej 

základnej školy pod vedením pani zástupkyne 

PhDr. Ivety Klajberovej program, v ktorom sa 

prváčikovia stávajú našimi skutočnými 

spolužiakmi. Je to Pasovačka prvákov.  

 Toho roku sme si pre našich najmladších 

školákov pripravili divadielko s názvom Poškoláci. 

Na javisku sme sa ocitli po škole a pani učiteľka 

na nás pozabudla. Preto nás strážil pán školník. Čas po vyučovaní sme si krátili 

hrami. Predvádzali sme rôzne povolania. Boli sme lekári, čašníci a piloti. 

Súčasťou nášho poškoláckeho divadielka boli aj samotní prváci. Museli nám 

dokázať, že si zaslúžia byť pasovaní za právoplatných žiakov našej školy. 

Ukázali nám, ako vedia počítať, čítať a spievať. Museli nám sľúbiť, že budú 

dodržiavať niektoré vážne i menej vážne pravidlá. Potom sa na javisku 

vystriedali aj žiaci jednotlivých prváckych tried, aby sa predstavili a otlačkom 

prsta, pasovaním veľkou ceruzkou svoj sľub spečatili a prevzali si dekrét 

o pasovaní. Za každou triedou patrilo javisko našim tanečným a speváckym 

talentom.  

 Dúfam, že sa našim terajším prváčikom program páčil. My sa už tešíme na 

budúcoročných prváčikov, ktorí mali zastúpenie v hľadisku aj toho roku ako 

hostia z materských škôl. Spolu s nimi sme zvedaví, akým divadielkom spestríme 

pasovačku 2015. 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

M. Lovászová,5.A 
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 Začiatok decembra je pre každé dieťa 
výnimočný. Každoročne aj do našej školy privíta 
Mikuláš. Najväčšiu radosť z neho majú tí najmenší. Aj 
tento rok sme sa všetci tradične zišli na nádvorí školy , 
kde sme očakávali milého Mikuláša. Mikuláš prišiel aj 
so sladkým prekvapením pre každého žiaka. Tí menší 
potešili Mikuláša pesničkami a básničkami a tí väčší sa 
s radosťou zabávali. Po odchode Mikuláša sme sa 
rozišli aj my do tried. Ale zrazu sme zo školského 
rozhlasu dostali pokyn, aby sme sa premiestnili do 

školskej jedálne. Nikto netušil, čo sa deje. Po príchode sme videli pripravené pódium. 
A zrazu sa pred nami objavil Mikuláš so spevákom Lukášom Adamcom a jeho skupinou. Boli 
sme milo prekvapení. Svojimi chytľavými melódiami nás vtiahol do tanca a dobrá nálada sa 
šírila v celej jedálni. Tohtoročný Mikuláš bol skutočne plný prekvapení a tešíme sa už na 
budúce stretnutie.  
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 18. 12. sa zaplnili priestory moldavského 
MsKS do posledného miestečka. Blížili sa 
Vianoce a žiaci 2.-4. ročníkov si pod vedením 
pedagógov pripravili pre svojich rodičov 
hudobno-literárno-tanečné pásmo s názvom 
Vianoce hrejú na duši i na tele.   

 Deti z krúžku Malý recitátor sa na tento 
večer zmenili na plamienky a hviezdičky. 

Nevedeli sa dohodnúť, kto je na Vianoce dôležitejší a svojimi výstupmi spájali 
jednotlivé čísla. Druháčky šantili ako snehové vločky, žiaci III. C zahrali scénku 
o neposlušných deťoch a žiaci III. B zatancovali spoločenský tanec – valčík.  Po 
príchode III. A nastala na javisku pravá vianočná atmosféra, ktorú rozprúdili ich 
pastierske hry. Po nich zase štvrtáci predviedli nefalšovanú štefanskú zábavu. 

 Na záver si všetci účinkujúci spoločne zaspievali vianočnú pieseň 
a vychutnali si odmenu v podobe dlho doznievajúceho potlesku.  

 Na druhý deň sa v týchto priestoroch konala vianočné vystúpenie našich 
prváčikov a tí rovnako svojimi výkonmi prekvapili a potešili svojich rodičov.  

 A po besiedkach nastal obľúbený čas všetkých školákov – prázdniny.  Aj 
keď sme si počas týchto zimných sviatkov snehu neužili, sladký čas neskorého 
ranného vstávania, bez školských povinností má rád každý žiak.     
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Pravidelne vyhlasuje Slovenská 

ornitologická spoločnosť /Bird Life 

Slovensko/ jedného z u nás žijúcich 

operencov za vtáka roka. V roku 2014 ním 

bol bocian biely. Žiaci našej školy na 

hodinách a krúžkoch stvárňovali bociana 

rôznymi tradičnými i netradičnými 

technikami.  

 Teší nás, že porotu v bratislavskom 

ústredí Bird Life Slovens ko zaujali aj naše 

práce. Darilo sa hlavne členom Art – kreatívnemu krúžku. 

Trojica Katka Gašparová, Julka Kissová a Sandra Molnárová 

oslovili svojou spoločnou prácou. Za bocianov  hniezdiacich na 

komíne, ktorých zhotovili kašírovaním získali 3. miesto a 

to v náročnej konkurencii. Veď do súťaže bolo zapojených 

2843 účastníkov z 213 škôl Slovenska a 6 škôl z prihraničnej 

oblasti v Maďarsku.  

 Úspešným dievčatám a Mgr. Zuzane Beržiovej, ktorá ich 

viedla, blahoželáme. Ostatní zase netrpezlivo očakávame na 

informácie o tom, akému operencovi bude venovaný rok 2015.  

V Čechách je to potápka čiernokrká.  
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USING OUR IMAGINATION 

MY DREAM CITY 

 I am going to write about my dream 

city.The name of my dream city is 

Sporticum. Sporticum is in Spain. It will be a very modern, 

beautiful, big and interesting city with population of between 8 – 

10 million. The Main street will have six lanes on each side – one 

for bicycles, one for cars, one for buses, one for pedestrians, 

one for motorbikes and one for roller – skaters.Around the city 

will be F1 circuit. In the city centre there will be a very big 

sport centre. There will be places for every kind of sports. The 

biggest place will be for football. In my dream city will be the 

training centres for the football clubs FC BARCELONA, PSG, 

MANCHESTER UNITED, and for NHL clubs TAMPA BAY 

LIGHTNING, LOS ANGELES KINGS. I am going to have the 

most luxurious sport house in the city. I am going to have 

a swimming pool, tenis courts, ice – hockey stadiums, football 

stadium and gymnasium in my house. In my dream city will be 

a lot of skyscrapers, banks, restaurants,shops,three airports and 

sport schools. There will be professional sportsmen, who will 

teach the children.The children won´t play computer games there. 

The people in that city will be happy and healthy, because they 

will do sports every day. They will eat only healthy foods, 

vegetables, fruits and fish. They won´t eat any hamburgers and 

fat foods. I love this city a lot, because I created it. 

 

                                                               Written by Tomáš Heinrich, 7.B 
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Deň svätého Valentína 
14. február – deň sv. Valentína sa oslavuje takmer 

na celom svete. Ako súvisí tento tajomstvom opradený 

svätý človek s pohľadnicami, kvetmi a drobnými darčekmi 

zaľúbených? Čo bolo na ňom také výnimočné, že dodnes 

vzbudzuje živú spomienku? 

Pôvod dňa svätého Valentína je opradený záhadami. Viaže 

sa s ním meno najmenej troch rôznych svätcov - 

martýrov. Prvým z nich bol Valentín, rímsky kňaz z 3. 

storočia, ktorý odmietol poslušnosť cisárovi Claudiovi II. 

Druhým svätým bol biskup z Interamny a tretím svätý Valentín, ktorý trpel v Afrike so 

svojimi spoločníkmi. O druhom a treťom Valentínovi sa veľa nevie, preto je príbeh rímskeho 

kňaza najznámejší. 

Francúzsky vojvoda Karol Orleánsky patrí medzi zakladateľov tradície zaľúbených 

valentínskych lístočkov. Po prehratej bitke pri Azincourte v r. 1415 sa dostal do britského 

zajatia. Z londýnskeho Toweru poslal svojej žene do Francúzska prvú „valentínku” – niekoľko 

veršov pozornosti a horúcej lásky. Komercionalizácia zasiahla deň sv. Valentína až v 19. 

storočí. Sláva sviatku zaľúbených sa prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov 

rozšírila do celého sveta. Vďaka tomu zaľúbení v tento deň podpisujú svoje listy „Od Tvojho 

Valentína” aj v tých krajoch, kde kresťanstvo nestihlo zapustiť hlbšie korene. 

Prvé predtlačené valentínske pozdravy boli  pomerne jednoduché. Dnešná ponuka 

pohľadníc, kvetov, plyšových srdiečok  je omnoho pestrejšia.  
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Ed SHEERAN 

Edward Christopher Sheeran (17. február 
1991) je anglický spevák a textár. Po 
detstve strávenom vo Framlinghame v 
Anglicku sa v roku 2008 presťahoval do 
Londýna, aby sa mohol viac zamerať na 
svoju hudobnú kariéru. V roku 2009 
odohral 312 koncertov a na začiatku roku 
2011 vydal nezávislé EP menom No. 5 
Collaborations Project, vďaka ktorému si 
ho všimlo vydavateľstvo Asylum/Atlantic 
Records. Pozornosť si získal najmä vďaka 
singlom "The A Team" a "Lego House". 
Jeho debutový album, +, bol vydaný v roku 2011 a v Spojenom kráľovstve bol platinovo ocenený. V roku 
2012 získal dve ceny BRIT Awards, a to za najlepšieho sólového speváka a britskú hviezdu roku, zatiaľ čo 
song "The A Team" získal cenu Ivora Novella za najlepší song, čo sa týka hudby a textu. V júni roku 2014 
vydal druhý album X , na ktorom pracoval aj s Pharellom Williamsom. 

Sheeranova popularita v zahraničí začala v roku 2012. V USA robil hosťujúcého predskokana na štvrtý 
štúdiový album Taylor Swift, s názvom RED a písal piesne pre One direction. "The A Team" bol 
nominovaný za pieseň roka na 2013 Grammy Awards, kde zaspieval túto pieseň v duete spolu s Eltonom 
Johnom počas ceremónie. Jeho druhý štúdiový album s názvom X (čítať ako "násobiť"). Bol nominovaný 
na Album roka, na 57. výročí cien Grammy. V rámci svojho svetového turné X, Sheeran bude hrať tri 
koncerty v londýnskom štadióne Wembley v júli 2015. 

ŽIVOTOPIS 

Ed sa narodil v Hebden Bridge neďaleko (Yorkshire)|Halifaxu vo Yorkshire| West Yorkshire, ale 
presťahoval sa do Framlinghemu. Je synom Johna Sheerana a Imogen Lock. Má staršieho bratra 

Matthewa, ktorý je skladateľ klasickej hudby. 
Bol vychovaný v katolíckej rodine. Od štyroch 
rokov spieval v miestnom kostolnom zbore, 
vo veľmi mladom veku sa naučil hrať na 
gitaru a pri štúdiu na Thomas Mills High 
School vo Framlinghame začal skladať 
pesničky. Ako teenager bol prijatý do 
National Youth Theatre. 

 

 

                                                                                                                                                                               L. Lukácsová, 7.B 

http://sk.wikipedia.org/wiki/17._febru%C3%A1r
http://sk.wikipedia.org/wiki/1991
http://sk.wikipedia.org/wiki/Anglicko
http://sk.wikipedia.org/wiki/Spev%C3%A1k
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http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Framlingham&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Anglicko
http://sk.wikipedia.org/wiki/Lond%C3%BDn
http://sk.wikipedia.org/wiki/Extended_play
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http://sk.wikipedia.org/wiki/Atlantic_Records
http://sk.wikipedia.org/wiki/Atlantic_Records
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=The_A_Team&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Lego_House&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=%2B_%28album%29&action=edit&redlink=1
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21                   

   

       
22   

       

1. zábavná hra s guľami zo 

snehu 

2. na lyžovačku 

potrebujeme... 

3. sánkujeme sa na nich  

4. typ vianočného stromčeka 

5. naše veľhory – Vysoké ... 

6. zimné sviatky 

7. lyžovanie je zimný ... 

8. na kostolnej veži je ... 

9. ročné obdobie 

10. vianočné pečivo 

11. v zime padá ... 

12. 1. mesiac v roku 

13. vianočná pieseň 

14. snežný muž 

15. spojka 

16. sviečka je vyrobená z ... 

17. teplé oblečenie 

18. zo snehu si staviame ... 

19. zimná obuv 

20. vianočná ryba 

21. na ľade sa šmýkame na ... 

22. výkričník  
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LYŽOVAČKA, VIANOCE, KOLEDA, DARČEKY, SALONKY, ZVONČEK, HVIEZDA, ČAJ, 
SNEH, VLOČKY, ĽAD, MRÁZ, FUJAVICA, KAPOR, MELUZÍNA, CENCÚĽ, HOKEJ, 

ŠALÁT, ZIMA, PERNÍK, JEDĽA, SMREK, KEVIN 

 

RIEŠENIE:_________________________________________________________ 

Z V O N Č E K J E K O H 

A Ľ D E J C E N C Ú Ľ V 

F U J A V I C A Z I A A 

M E L S I R O P A K D U 

Ž S I Y J E N M E Z P V 

A A N K Ž V A E E Ľ E L 

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

I O Á R H Á V B J I N Č 

Z N L M A H V A A V Í K 

Á K A S Y D A R Č E K Y 

R Y Š A A D E L O K S N 

M E L U Z Í N A E H A U 
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Prečo sa blondínka nehrá na PC?                                                                                                                                                                                             
Lebo sa bojí myší. 

 

 

Prečo kohút kikiríka tak skoro ráno?                                                                                                                            
???                                                                                                                                                                                                   
Lebo keď vstane sliepka, kohút musí držať zobák. 

 

 

 

V obchode pre deti si Peťko vyberie autíčko, príde k pokladni a dáva 
predavačke peniaze z hry Monopoly. Predavačka:                                                                                                                                                                                                  
 Si hlúpy? To nie sú skutočné peniaze!                                                                                                                                        
 No a? To autíčko predsa tiež nie je skutočné! 

 

 

 

Aký je to človek, ktorý nemá oči?                                                                                                                                        
???                                                                                                                                                                                                     
Bezočivý. 

 

 

Učiteľka sa pýta na hodine prírodopisu:   -Kam zaraďujeme ježa?-                                                                                                           
A Móricko odpovedá:                                         
- Medzi ihličnaté zvieratá.  
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☺ Spojenie podmetu a prísudku tvorí rozsudzovací sklad. 
☺  
☺ V stredoveku vedeli čítať len faraóni. 
☺  
☺ Číňančina je najrozšírenejší jazyk na svete. 
☺  
☺ Mierka mapy je číselná a normálna. 
☺  
☺ Chrbticu tvoria aj drievkové kosti. 
☺  
☺ Tak som sa snažila byť ticho, že som sa celá spotila.  
☺  
☺ Matej Korvín mal žoldniersku armádu, ktorá sa volala 

ČIERNY PUK. 
☺  
☺ Autorom diela Slávy dcéra je Ján Dolár. 
☺  
☺ Romantizmus je hudobná výchova. 
☺  
☺ Podstatné mená pomenúvajú gramatické kategórie. 
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1. V košíku máte 5 jabĺčok. Viete, ako ich treba 
rozdať piatim deťom, aby každé dostalo jedno 
celé jabĺčko, a aby 1 jabĺčko zostalo v košíku? 
2. Jedno dievča, ktoré sa učilo šoférovať, išlo v 
jednosmernej ulici opačným smerom, ale 
neporušilo žiaden právny predpis. Prečo? 
3. Čo sa vyskytuje raz v každej minúte, dvakrát 
v každom momente, ale ani raz v roku.  
4. Prečo nemôže byť muž žijúci v USA 
pochovaný v Kanade? 
5. Ako najďalej môže pes zabehnúť do lesa? 
6. Jeden hokejový fanúšik tvrdil, že vie povedať 
skóre každého zápasu ešte pred jeho 
začiatkom. Ako to dokázal? 
7. Máte zapáliť oheň ak máte k dispozícii lieh, 
benzín, noviny, sviečku, koks, čierne uhlie, 
krabičku zápaliek a kus vaty. Čo zapálite prvé? 
8. Prečo zjedia Číňania viac ryže ako Japonci? 
9. Ako sa hovorí žene, ktorá nemá všetky svoje 
prsty na jednej ruke? 
10. Ak správne hodíš bumerang, tak sa k tebe 
vráti. Dokážeš však hodiť loptu, aby sa k tebe 
vrátila a aby pritom do ničoho nenarazila, 
nebola k ničomu pripevnená a bez pomoci 
iných ľudí? 
 
 

11. 

111 = 13 

112 = 24 

113 = 35 

114 = 46 

115 = 57 

117 = ? 

13. Ktorým smerom ide autobus? 

12. Nájdeš písmeno C za 1 minútu? 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

14. Skús nakresliť tento obrázok na čistý 

papier tak, aby si ani raz nezdvihol ceruzku 
z papiera. Cez nakreslené čiary môžeš prejsť 

viackrát. 
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RIEŠENIA: 

1. Každé dieťa dostane jedno jablko, pričom jedno z detí dostane svoje jablko v košíku. 

2. Išla peši. 

3. Písmeno m. 

4. Prečo by živého muža mali pochovávať? 

5. Do lesa možno najďalej zabehnúť do polovice, potom sa už beží von z lesa. 

6. Je to jednoduché – skóre každého zápasu pred začiatkom je 0:0. 

7. Samozrejme najprv treba zapáliť zápalku. 

8. Pretože Číňanov je viac. 

9. Žena, ktorá nemá všetky svoje prsty na jednej ruke je normálna. Ako by mohla mať 20 
prstov na jednej ruke? 

10. Stačí hodiť loptu priamo nad seba. Gravitácia sa postará o zbytok. 

11. Riešenie je 79. V prvom stĺpci sa zväčšuje číslo vždy o 1. V druhom stĺpci sa zväčšuje 
číslo vždy o 11. Lenže 116 bola vynechaná, takže riešenie nie je 68, ale 79. 

12. 5. riadok 

13. Autobus ide doľava, pretože ak by išiel doprava, videli by sme dvere. 

14.        
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