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Úvod 

   

Konečne k nám zavítala jar, to obdobie, keď nás pri rannom 

vstávaní sprevádza svieži spev vrabcov a škovránkov. V záhradách 

vykúkajú prvosienky, žlté narcisy a oddýchnutá príroda sa opäť 

prebúdza z dlhého zimného spánku. Snehové fľaky sa dávno roztopili a 

slniečko už prestáva byť zubaté. Svojimi teplými lúčmi oživuje 

premrznutú prírodu. Čerstvá tráva sa zelenie a Morena si úspešne pláva 

v rieke. Zúfalí alergici si opäť vyťahujú vreckovky a skrývajú sa pred 

otravnými chumáčmi prachu. Príchod bláznivého apríla nám často 

narúša harmóniu a túžbu byť vonku a tešiť sa z jari. Sychravé počasie, 

chladné kvapky dažďa, zamračené nebo a opätovné vyťahovanie 

zimných búnd nás nikdy nepoteší. Ľudia a zvieratká sa však tešia zo 

sviežej prírody, v ktorej sa môžu vyšantiť a konečne vyváľať v čerstvej 

tráve. Je tu nekonečne veľa možností na zrelaxovanie tela i ducha, a na 

to, ako  stráviť prijemné chvíle nielen s priateľmi, ale aj s ďalším 

číslom nášho školského časopisu.  

Junior 3 prináša veľa zaujímavostí zo života našej školy, 

zaujímavosti o Veľkej noci, nové rubriky pre nemčinárov a 

angličtinárov, Šikovníček, samozrejme nechýbajú ani známe rubriky 

plné súťaží a dlho očakávaný ULIEVAK. 

 

Príjemné chvíle v spoločnosti nášho časopisu praje                               

                                                                                       Renáta Havrilová 

 

 



Rozhovor s pani učiteľkou Alexandrou Staňovou 
 

Ako druhá sa do „horúceho kresla“ tento školský rok posadila 

pani učiteľka slovenského jazyka a dejepisu, ktorú vyspovedala 

Ninka Leváková zo 6. B triedy.  

 

Učíte už dlho?   

Nie, krátko. Toto je môj prvý rok.  

 

Kedy ste sa rozhodli, že sa chcete stať učiteľkou?  

Už na strednej škole som vedela, že chcem v budúcnosti 

pracovať s deťmi. Neviem si predstaviť, že by som robila niečo iné.  

 

Radi zapisujete do žiackej knižky zlé známky a poznámky?  

Najhoršou časťou z celej vyučovacej hodiny je pre mňa práve 

„rozdávanie“ zlých známok a poznámok. Nerada vidím sklamané deti, 

niekedy to však inak nejde. Myslím si, že na svete nie je ani jeden 

učiteľ, ktorý by zlé známky zapisoval rád.  

  

Ste triednou učiteľkou 6.B triedy. Čo si o nej myslíte?  

Veľmi som si ju obľúbila, nevymenila by som svojich šiestakov 

za nič. Nemôžem však klamať, niekedy to s nimi vôbec nie je 

jednoduché, práve naopak...  

 

Chceli by ste učiť celý život?  

Dúfam, že sa budem celý život venovať deťom.  

 

Chceli by ste mať v budúcnosti veľkú rodinu?  

Myslím, že mi postačí aj menšia.  

 

Máte domáce zvieratko? Ak áno, aké?  

Áno, mám psíka, volá sa Phoebe. Tú by som tiež nevymenila za nič 

na svete.  

Ako najradšej trávite svoj voľný čas?  

 Veľmi rada chodím do prírody, rada cestujem a spoznávam nové 

miesta, behám, čítam. Hudba je tiež mojou veľkou záľubou, milujem 

živé koncerty. Je toho veľa. 

 

Chodíte aj nakupovať s kamarátkami?  

 Najradšej nakupujem cez internet. Možno je to prekvapujúce, ale 

nerada trávim dlhé hodiny v nákupných centrách. Považujem to za 

stratu drahocenného času, ktorý môžem využiť užitočnejšie. 

S kamarátmi, s rodinou, ale niekde inde.  

 

Máte nejaký sen, ktorý by ste si chceli splniť?  

 Spomínala som, že veľmi rada cestujem a spoznávam odlišné 

kultúry. Existuje niekoľko miest, ktoré by som chcela navštíviť, 

napríklad Nový Zéland, Juhoafrickú republiku. Tiež by som veľmi rada 

prešla vlakom celú Transibírsku magistrálu.  Dúfam, že sa mi to všetko 

v blízkej dobe podarí.  

 

 Pani učiteľke ďakujem za rozhovor a prajem jej veľa príjemných 

chvíľ prežitých so svojimi žiakmi.  

       Ninka Leváková 6.B 

 

       



Dlhodobý projekt – Archimedove zázračné stroje -  4. A 
Naša práca na projekte ARCHIMEDOVE ZÁZRAČNÉ STROJE. začala 

koncom novembra a  trvala do polovice februára 

2017. V predchádzajúcom čísle sme sa zmienili o tom, ako sme vytvorili 

plagáty o Archimedovi. Jeho  geniálne jednoduché stroje nás 

natoľko  upútali, že sme sa rozhodli vytvoriť ich makety. Nakoľko nás 

zaujalo nielen to, ako zdvihnúť loď jednou rukou, v  našich tímoch sme 

vyrobili rôzne makety, napr. model železnej paprče, skrutky, katapultu  a 

páky. Po ukončení práce sme naše pohyblivé makety prezentovali pred 

celou triedou.  Ako celá táto etapa prebiehala: 

Tím č.1   

     
Tím č. 2  

     
Tím č. 3  

      
Tím č. 4  

     

    Tím č. 5  

     
    Tím č. 6   

       
Vyrobené modely sa nám veľmi páčili, preto sme sa rozhodli, že v škole 

usporiadame výstavu spojenú s prezentáciou. Na výstavu sme pozvali 

nielen našich spolužiakov z iných tried, ale aj dospelých, pani riaditeľku, 

pána zástupcu a  pani učiteľky. Na konci výstavy sme všetkých 

návštevníkov  poprosili o hlasovanie:  Za najzaujímavejší projekt. 

Výsledky hlasovania návštevníkov výstavy: 

1. miesto: Tím č. 1 a Tím č. 5 ( s rovnakým počtom hlasov 25) 

2. miesto: Tím č. 3 a Tím č. 6 ( s rovnakým počtom hlasov 16) 

3. miesto: Tím č. 2 a Tím č. 4 ( s rovnakým počtom hlasov 13) 

Pred začiatkom jarných prázdnin sme uzavreli celý projekt vyhodnotením 

našej práce. Pani učiteľka poukázala nielen na klady, ale aj na menšie 

nedostatky a na to, čo by sa dalo ešte zlepšiť. Vyzdvihla  prácu v tímoch, 

voľbu rôznych materiálov, vzájomnú pomoc  a veľmi peknú prezentáciu. 

Každému sa poďakovala za peknú prácu. Aby sme vám priblížili skvelú 

atmosféru celého podujatia, pozrite si  naše krátke filmy:     

Ako sme vytvorili  „Plagát o Archimedovi“:          

https://animoto.com/play/skw0ASDvhNaLQvnfQSYVqg 

Ako sme vyrobili a prezentovali modely: 

           https://animoto.com/play/x7CCjmrUwqoZSPnxpYauCQ 

Najzaujímavejšie momenty z našej výstavy: 

         https://www.youtube.com/watch?v=Gh-nYH0MrcU 
 

Veľké ĎAKUJEME  patrí  vzdelávaciemu portálu „KOZMIX“,  ktorý nám 

veľmi pomohol pri realizácii našej práce. 

R.Havrilová a žiaci 4.A triedy 

https://animoto.com/play/skw0ASDvhNaLQvnfQSYVqg
https://animoto.com/play/x7CCjmrUwqoZSPnxpYauCQ
https://www.youtube.com/watch?v=Gh-nYH0MrcU


Spomienky na zimu  - JAR v  ŠKD 
Pani ZIMA nám dopriala sneh  a naše detičky si ho užívali na školskom 

dvore. Poriadne sa vyváľali v snehu "na anjelikov", vyguľovali sa, 

postavili na celom dvore snehových kamarátov. Jednoducho si užívali 

život  na snehu. 

     
       Bc. Zdenka F. a deti ŠKD 
 

Zima, zima, zima .....  Bola dlhá, studená, štipľavá, mokrá, biela. 

A práve preto bola pre nás, pre deti školského klubu, dobrá, zaujímavá, 

čarovná, radostná. Najviac radosti sme mali samozrejme, z bielej 

periny, zo snehu. Netrpezlivo sme čakali každý deň, kedy sa dostaneme 

von na náš veľký školský dvor, aby sme mohli pracovať, tvoriť, vyrábať, 

hrať sa so snehom. Poriadne sme sa vyhrali, vyšantili a vybláznili, ale už 

asi toho máme všetci dosť. Už sa tešíme na priaznivejšie počasie 

a hlavne na slniečko. 

     deti 2. oddelenia a vychovávateľka Monika Prokopová 

Fašiangy sú vyvrcholením plesovej sezóny pred pôstom. Sú spojené s 

tancom, zábavou, maskami i s dobrým jedlom. V telocvični sme spolu 

so šašom zažili krásne popoludnie so súťažami a mnohými humornými 

situáciami. Vďaka rodičom bolo o dobré fašiangové občerstvenie 

postarané. Ďakujeme! 

         

Zimné obdobie prebieha v 3. oddelení Školského klubu detí v znamení 

zaujímavého zimného tvorenia: lepenia obrázkov zo strukovín, 

modelovanie zvieratiek, vyrábanie papierových lampiónov, fašiangových 

škrabošiek, výzdoby na karnevalovú diskotéku, ktorá sa konala v školskej 

telocvični. Na školskom dvore sme postavili veľké pevnosti zo snehu, ale 

aj krásnych snehuliakov. V triede sme sa zohriali bylinnými čajmi 

a posilnili rôznym ovocím a zeleninou. 

                  
                                  deti 3. oddelenia a vychovávateľka Monika Stupková 
 

 
                                deti 4. oddelenia a vychovávateľka Stanka Franková 

 



Hudobné okienko  - so slovenskou speváčkou  KRISTÍNOU       

                               
Kristína Peláková, známejšia pod umeleckým menom Kristína sa 

narodila vo Svidníku. Od malička spievala, hrala na klavíri aj tancovala. 

Vyštudovala na košickom konzervatóriu.  

V roku 2008 prespievala pieseň Beáty Dubasovej „Vráť mi tie hviezdy“, 

čo jej prinieslo všeobecnú slávu na Slovensku a v roku 2008 vydala 

Kristina svoj debutový album … ešte váham. 

Kristina sa zapojila aj do pesničkovej súťaže Eurovision Song Contest 

2010 so skladbou „Horehronie“, kde v semifinále v Osle napriek tomu, že 

bola považovaná za jednu z favoritiek, skončila až na 16. mieste. 

Známe single: Horehronie, Tak si pustím svoj song, V sieti ťa mám, 

Zblíženie, Life Is a Game - oficiálna pieseň Majstrovstiev sveta v ľadovom 

hokeji 2011, Tajná láska, Ovoňaj ma ako ružu, Jabĺčko, Viem lebo viem, 

Ľudskosť, Odpúšťam, Pánbožko dnes nie je domaJ arné pocity, Tancuješ 

mi v srdci, Dáš mi viac, Život je vždy fajn, Flash, Rozchodový Reggaeton, 

Navždy, známa pieseň -Ta ne, No 1, Si pre mňa best... 

V marci 2017 - v 17. ročníku súťaže Osobnosť televíznej obrazovky 

vyhrala sošku OTA v kategórii speváčka.                        ( Zdroj: Internet ) 

Súťažná otázka: Napíš, koľko ocenení získala v kategórii speváčka 

doteraz? 

Ak máš chuť súťažiť a vyhrať sladkú odmenu, vyplň, vystrihni a hoď do 

škatule   „JUNIOR – súťaže“  do 2. mája 2017. Do súťaže budú zaradené 

len kupóny so správnou odpoveďou! 
 

MENO: ______________________________   TRIEDA: _________ 

 

JUNIOR č.3 –  Hudobné okienko 

Odpoveď: ________________________________ 

NAŠA  TVORBA 
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Pre nemčinárov –   pripravila  Mgr. K. Radová 

 

     TAJNIČKA 

 

Ak máš chuť súťažiť a vyhrať sladkú odmenu, vyplň krížovku, vystrihni 

kupón a hoď do škatule   „JUNIOR – súťaže“  do 2. mája 2017. Do 

súťaže budú zaradené len kupóny so správnou odpoveďou! 
 

MENO: ______________________________   TRIEDA: _________ 

 

JUNIOR č.3 –  NIEČO PRE NEMČINÁROV 

Tajnička: ________________________________ 

Školský parlament  -  VALENTIN 

14. február je deň, kedy sa oslavuje Valentín. Tento deň je 

sviatkom všetkých zamilovaných, kedy si vyznávame lásku viac ako 

inokedy. Obdarúvame sa kvetmi, sladkosťami, pohľadnicami či inými 

drobnosťami.  

Aj na našej škole sme si spríjemnili tento deň akciou „Valentínska 

pošta“. Žiaci mohli hádzať do pripravenej valentínskej krabice rôzne 

odkazy plné lásky a vďaky pre svojich spolužiakov, kamarátov či učiteľov.  

A členovia Školského parlamentu mali čo robiť, aby ich všetky roztriedili 

a odovzdali do tých správnych rúk. Žiaci sa veľmi tešili, keď sa ich odkaz 

dostal k tomu správnemu príjemcovi a veríme, že o rok tých krásnych 

červených srdiečok bude ešte viac. 

       Školský parlament 

Tomášovský strom opäť na workshope 

V dňoch 3. - 4. apríla sa opäť 9 členov nášho klubu Stromu života 

zúčastnilo Geologicko-paleontologický workshopu v Bratislave v lokalite 

Sandberg (Národná prírodná rezervácia Devínska Kobyla) s bezplatným 

ubytovaním, stravou i cestovným.                    

Cieľom bolo oboznámiť sa so zaujímavými informáciami o živote 

v praveku, spoznať mnohé horniny a minerály, sledovať prácu odborníkov, 

ktorí nám predstavili zaujímavé geologické a paleontologické lokality 

Slovenska. V rámci workshopu sme uskutočnili za nádherného počasia 

dobrodružnú výpravu na miesta treťohorného mora - Sandberg, ktorý je 

súčasťou Národnej prírodnej rezervácie Devínska Kobyla. Ďalšiu časť 

programu sme strávili najmä v priestoroch Prírodovedeckej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave, kde sme mali možnosť nasávať 

atmosféru vysokoškolského štúdia. 

Už teraz sa tešíme na ďalší workshop Stromu života v Zlatých 

Moravciach a Topoľčiankach v dňoch 8. - 9. mája 2017 venovaný 

biodiverzite. Miesta sú beznádejne obsadené! 

                 Radovan Skyba 



           Omaľovanky - Veľká noc 

                          

 

                              

 

                                           Pripravil K. Tvaruškó – 6.A 

Moje „PRÁZDNINY“ 

Moja mama pracuje v TV JOJ. Majú tam  nový seriál,  ktorý sa 

volá „PRÁZDNINY“. Poprosili ma, aby som  naspievala jeho zvučku. 

Bolo nás viac a televízia urobila spravodajskú reportáž. Bola to veľká 

zábava.        

Ninka Homolová 2.A 

Futbal to je hra 

Futbal je krásny, ale aj tvrdý šport.Venujem sa mu už tretí rok. 

Hoci je to viac chôlapčenský šport, dokázala som sa v ňom presadiť. Na 

pozícii obrancu som skoro neprekonateľná a vyrovnám sa aj chlapcom. 

Môj klub ŠK Tomášov teraz hrá Samoria cap a Bauer cap. Celkom sa nám 

darí. Zatiaľ smena 3. mieste. Držte nám palce! 

      Barborka Bertóková 2.A 

V jaskyni 

Cez víkend som bola vo Važeckej jaskyni. Boli tam kosti 

medveďa. Bola tam ešte aj socha medveďa. Povedali nám, že medvede tu 

chodili po tme. Museli chodiť po čuchu. Takže to muselo byť pre ne veľmi 

ťažké. Povedali tiež, že keby sme tam kopali, našli by sme veľa kostí.  

                Natalie Romanová 2.A 

 



Veľkonočné sviatky vo svete 

Oslavy Veľkej noci v Anglicku sú oproti našim úplne iné a 

prípravy i zvyky záležia na jednotlivých rodinách. Veriace rodiny 

dodržiavajú pôst a chodia do kostola, najmä na veľkonočnú nedeľu. V 

pondelok sa však toho už veľa nekoná. Maľovanie vajíčok tu síce nie je 

tradíciou, ale sem-tam sa tento zvyk objaví. Angličania vôbec nepoznajú 

pletenie korbáčov, viazanie stužiek a chodenie chlapcov šibať dievčatá po 

domácnostiach. Márne by ste tu hľadali aj veľkonočného barančeka, 

zato  zajačik nadeľuje deťom čokoládové vajíčka, dobroty a hračky, ale 

musia ich nájsť, pretože sú schované v dome alebo v záhrade. 

  V Grécku sa počas Veľkonočnej nedele konajú vidiecke hostiny, 

na ktorých nechýba grilovaná jahňacina, vajíčka, chlieb, šaláty a koláče. 

Všetko je prestreté na dlhých stoloch a k dispozícii každému, kto má chuť. 

Po celý deň nosia ľudia so sebou kraslice a keď stretnú známych, tak si s 

nimi „ťuknú“ a pritom povedia: „Kristus vstal z mŕtvych“. Gréci jedia 

okrúhly plochý bochník, na ktorom je kríž a na červeno zafarbené vajíčka. 

  

V Nemecku každú Veľkú noc zapaľujú vatry. Tieto 

„Osterfeuer“ sa zakladajú vždy na Bielu sobotu. Obyvatelia jednotlivých 

miest prinesú so sebou na voľné priestranstvo opílené konáre, lístie a iný 

„zelený materiál.“ Večer potom horiacimi fakľami zapália Veľkonočné 

ohne. Typické aj pre nemecky hovoriace krajiny je Veľkonočné hľadanie 

vajíčok, ktoré sú ukryté v záhrade, v dome, na terase... Dospelí si túto 

tradíciu trochu pozmenili a hľadajú v záhradách ukryté fľašky s pivom . 

Veľká noc je dnes v Spojených štátoch svetským sviatkom, ktorý 

sprevádza predovšetkým nedeľné hľadanie maškŕt ukrytých vo farebných 

vajíčkach. Typickým veľkonočným symbolom sú aj v Amerike vajíčka a 

veľkonočný zajac.. Rodiny oslavujú Veľkú noc spoločne v nedeľu, keď 

deti počas hľadania dobrôt často naháňa niekto z dospelých, prezlečený do 

kostýmu veľkonočného zajaca. Deti zbierajú vajíčka do typických 

veľkonočných košíčkov alebo do klobúčikov s kvetmi. V tradičných 

domácnostiach gazdiné pripravujú aj špeciálne buchty s dekoráciou kríža.    

     

Stredoveké mesto Verges v Španielsku má takisto svoje typické 

a svojské veľkonočné tradície. Na Zelený štvrtok tu obyvatelia zvyknú 

tancovať tzv. tanec smrti. Tento tradičný tanec je v skutočnosti presne taký 

strašidelný, ako aj znie. Ľudia sa prezlečú do kostýmov kostier a smrtiek a 

pochodujú ulicami mesta. Na strašidelnosti tomuto zvyku pridáva aj fakt, 

že celý tento pochod sa začína o polnoci a pokračuje až do skorého rána. 

 

Žiaci 7.A triedy 



Pre angličtinárov – EASTER 

      

Easter is the most important festival in the Christian church year. It begins 

with Good Friday. The Romans killed Jesus Christ in Jerusalem about two 

thousand years ago. Christians believe in the Resurrection of Jesus Christ 

on the third day after his Crucifixion. 

Why is Easter on a different day each year? This is because Easter Sunday 

is the Sunday after the first full moon after the first day of spring (21 

March). 

Easter eggs, Easter Rabbit (Easter Bunny) and sending Easter cards are 

tradition not only in Britain. The cards are often in green or yellow or 

show baby animals, because lots of animals are born in spring. This 

tradition goes back to the 19th century. 

But there are also other important traditions. 

 

Holy Thursday/Great Thursday – Maundy Thursday 
The Royal Maundy is an ancient ceremony which has its origin in the 

commandment Christ gave after washing the feet of his disciples on the 

day before Good Friday. 

 

Good Friday – Hot Cross Buns 

A traditional favourite on Good Friday in England, Hot Cross Buns are a 

spicy currant or raisin studded yeast bun, topped with a ›Cross‹ of lemon 

flavoured icing. While Christians have adopted the cake and the 

symbolism of the cross, it wasn't always so. To Pagans then as now, the 

cross was symbolic of the sun wheel, which symbolizes perfect balance at 

the time of the Spring Equinox. 

Hot Cross Buns were probably originally used in ceremonies and rituals 

and the Christian Church attempted to ban the buns, although they proved 

too popular. Left with no alternative but defeat, the church did the next 

best thing and ›Christianized‹ the bread with Queen Elizabeth I passing a 

law which limited the bun's consumption to proper religious ceremonies, 

such as Christmas, Easter or funerals. 

                                            
     

Easter Monday 
In some areas ›egg rolling‹ is still popular today. People take the eggs to 

the top of a hill and roll them down. The first egg to get to the foot of that 

hill is the winner.  

                 



ŠIKOVNÍČEK – Vyfarbi si košíček, vystrihni, zlep  a prilep rúčku. Môžeš si doň 

zbierať mini –čokovajíčka. 

 
                                                                                          rúčka košíka 

pripravila  Mgr. Silvia Rajnohová 

     

Ak máš chuť súťažiť a vyhrať sladkú odmenu, vyplň krížovku,  

vystrihni ju a  napíš hore svoje meno a triedu. 

Hoď do škatule   „JUNIOR – súťaže“   do 2. mája 2017. 

Do súťaže budú zaradené len správne vyplnené krížovky! 

 

 



Rozhovory so stážistkami Innou a Sophie  

Projekt Educate Slovakia je organizovaný pod záštitou Ministerstva 

školstva prostredníctvom AIESEC. Je to najväčšia medzinárodná, 

študentmi riadená organizácia na svete. Projekt sme na našej škole 

realizovali v týždni 13. – 17.2.2017 . S našimi žiakmi pracovali stážistky 

Inna z Ukrajiny a Safira z Indonézie. 

So stážistkou Innou sa rozprával  Daniel Krajčovič z IX.A 

Daniel: „Si teraz prvý raz v našej krajine?“ 

Inna: „Na Slovensku nie, ale som po prvý krát v Bratislave. Bola som už 

v Košiciach.“ 

Daniel: „Mala si na Slovensku niekedy problém s komunikáciou?“ 

Inna: „Nie, pretože slovenčine čiastočne rozumiem.“ 

Daniel: „Bola s nami zábava?“ 

Inna: „Áno, veľká. Všetci sme sa spolu veľmi zabavili.“ 

Daniel: „Čo si myslíš o deťoch na našej škole?“ 

Inna: „Sú veľmi milé.“ 

Daniel: „Očakávala si niečo viac čo sa týka jazykových schopností našich 

detí?“ 

Inna: „Tešila som sa na vás, ako keby som bola doma. Veľmi som sa 

potešila, keď som zistila, že vám rozumiem.“ 

Daniel: „Ako si sa cítila, keď si po prvý raz prišla do našej krajiny?“ 

Inna: „Cítila som sa tu skoro ako doma.“ 

Daniel: „Navštíviš našu krajinu znova?“ 

Inna: „Myslím si, že áno.“ 

S oboma stážistkami viedli rozhovor 

Simonka Škripcová a Filip Múdry z VIII.A 

 

Simonka: Prečo ste sa rozhodli prísť práve na Slovensko? 

Inna+ Sophie: „Nevedeli sme veľa o Slovensku, takže sme chceli zistiť 

viac,“ povedali.  
 

„Nemohla som ísť ďaleko, kvôli môjmu štúdiu,“ hovorí Inna.  
 

„Už som počula o Slovensku a chcela som ho preskúmať. Páči sa mi, že 

sa tu môžem slobodne pohybovať a navštíviť odtiaľto viacero 

európskych krajín,“ hovorí Sophie. 
 

Simonka/ Filip: „Páči sa Vám tu?“ 
 

Inna+ Sophie: „Áno, určite,“ povedali obe nadšene. „Je to tu omnoho 

lepšie ako sme čakali. Obzvlášť táto škola,“ dodali. „Je to určite tá 

najlepšia škola, ktorú sme za posledných päť týždňov navštívili. Vždy, 

keď sa chystáme začať naše lekcie, tešíme sa na každú triedu. Reakcie 

detí nás prekvapili. Majú chuť sledovať nás a zapájať sa. Napríklad sme 

sa ich spýtali, či môžeme zostať ešte päť minút a oni všetci nadšene 

skríkli: „Áno!“  

Veľmi sa nám tu páči.“ 

 

 



Z  pera štvrtákov  

Opica a blcha 
(bájka) 

 

Bola raz jedna zoologická záhrada, ktorá stála na pobreží obrovského oceánu. Žili 

v nej všakovaké zvieratá- malé i veľké, plaché i odvážne, lietajúce i po zemi behajúce, 

pýšiace sa rôznofarebným perím či jemnou nádhernou kožušinou. 

Jedného dňa sa na pobreží vylodila malá blcha. Doplavila sa sem z opačného konca 

sveta, v kožuchu psa kapitána Kuka. Veselá blška okamžite zamierila do ZOO, kde sa 

postupne zoznamovala s jej obyvateľmi. Čoskoro ju takmer všetci poznali a jej vždy 

veselá nálada rozveseľovala unudené zvery žijúce za mrežami svojich klietok. 

Ako si tak blška poskakovala medzi voliérami, odrazu narazila na opicu. Blcha sa jej 

so širokým úsmevom prihovorila: „Ahoj! Ja som blška Mariška. Ty máš ale huňatý 

kožúšok! Môžem sa  v ňom usadiť? Sľubujem, že sa ti oň budem usilovne starať, aby bol 

hebký, lesklý, ľahučký ako jarný vánok! A môžeme byť verné kamarátky.“ 

Opica pohŕdavo zazrela na blchu a odvrkla: „PCH! Ešte to by mi chýbalo! Blcha 

v kožuchu! Prac sa odtiaľto a viac sa tu neukazuj! Si len obyčajný bezvýznamný škaredý 

chrobák a ja som  vzácna opica pochádzajúca z Amazonských pralesov. S tebou sa ja 

kamarátiť nebudem!“ 

Tak sa smutná blcha pobrala ďalej. So zvesenou hlávkou sa potulovala po ZOO, keď 

tu zrazu – veľký hukot oceánu prehlušil zvuky zvierat a obrovská morská vlna sa valila 

priamo na ZOO. Vyľakané zvieratá tušili, že je zle-nedobre! Studená slaná voda zalievala 

ich príbytky a hoci sa zvieratá snažili pred potopou ujsť, pevné mreže klietok nedokázali 

prekonať. Dokázal to len jediný obyvateľ – tučniak Samo.  Keď mu morská vlna zaliala 

obydlie, vyplával Samo na hladinu siahajúcu až ponad mreže jeho klietky  a bol voľný! 

Blška Mariška neváhala, vrhla sa Samovi na krk a uprosila ho, aby pootváral mreže 

i ostatným zvieratám a zachránil ich tak pred istou záhubou. Šťastné zvieratá jedno po 

druhom prekonávali vodný živel a utekali od pobrežia k stredozemiu, čo im nohy stačili. 

Prišiel rad i na opicu – tá sa tiež s vypätím všetkých síl snažila prekonať veľkú rozbúrenú 

vlnu. Jej huňatý kožuch bol však premočený a tak veľmi oťažel, že opica sa nevládala 

s potopou popasovať. Pomyslela si: 

„Ach, ja hlúpa! Keby som dovolila blche usadiť sa v mojom kožuchu, mala by som 

srsť hebkú a nadýchanú. Isto by sa mi voda po nej ľahko kĺzala a ja by som sa dokázala 

zachrániť!“ Avšak už bolo neskoro ľutovať. Za svoju pýchu opica kruto zaplatila. 

 

Ponaučenie: „Nedvíhaj si nos vyššie ako hlavu!“ 

 

      Zuzka Trnková 4.A 

Štvrtáci mali za úlohu skĺbiť do básne prozaický text 

„Čauko, bengoši!“ od Jána Navrátila. 

Ako sa im to podarilo, posúďte sami: 

 

Bengoši    Bengoši 
 

Stála som nad kôpkou črepov, Pozrel som sa cez sklíčko, 

teraz robím tisíc drepov.  zbadal som tam dievčatko. 

Rozbila som dievčinke domček, Rozbil som jej zvonček, 

bol však menší ako stromček. teraz nemá domček. 

 

 Hovorí, že je Cengálka,  Smutne na mňa hľadí, 

 ktorá rada má zvony.   ktože nám poradí? 

 A ja som zas Marianka,  Priletel k nám holub, 

 rada to tiež robím.   napadol mi klobúk. 

 

 Bengoška je veľká,   Cengálke sa veľmi páči, 

 môže byť aj učiteľka.   povedal som: „Nech sa páči!“ 

 Zobrala ma do sveta,   Ľahla si doň a už drieme. 

 keď som bola ešte dieťa.  Či ju vôbec preberieme? 

 

       Mariannka Petreková 4.A          Adelka Letovancová 4.A 

 

Čauko, bengoši! 

 Videla som malú dievku,  Volala sa Cengálka, 

ako spinká v malom kvietku.  Chce byť moja kamarátka. 

 Zistila som, že kvet to nie je.  Zlomila som jej klenot, 

Čo to, kto to vlastne je?  teraz plače o svoj život. 

  

Esti Tvarušková 4.A 

 



Relax 

1. Hádanky: 

1. Rozfúkala púpavienke sukničku, pohladila jarné kvety po líčku. 
    Zlatým lúčom napísala na chotár, zobuďte sa , kamaráti, prišla 
________. 
2. Ktoré rohy jedávame? _______________. 
3. Chodí nad nami hore nohami. Čo je to? ______________. 
 
2. Krížovka:    (pomôcka - dvojhlásku zapíš oddelene) 

      
1.             

 

   
2.                 

  

       
3.             

4.                   
    

  
5.               

    

              

  
6.                   

  

      
7.           

  

    
8.             

   1. Obsahuje veľa vitamínov 

2. Deň, keď sa polievajú a šibú dievčatá na Veľkú noc 

3. Meniny má 17.3. 

4. Prvý jarný kvietok 

5. Jarný kvet  

6. V škole máme jarné ... 

7. Hráme s ňou futbal 

8. Žltý jarný kvet  Tajnička: ___________________________ 

 

                               Pripravil K. Tvaruškó 6.A  

    3.  Osemsmerovka:   

 Vyškrtni v osemsmerovke nasledujúce slová: 

bábätko, boháčka, etapa, jabloň, liter, obraz, pekár, 

revír,  utopenec, večer, zeler.  
 

Z písmen, ktoré ti ostali, dostaneš názov veci, ktorú nájdeme na veľkonočnom 

stole. 

   

Ak máš chuť súťažiť a vyhrať sladkú odmenu, vyplň, vystrihni kupón 

a hoď do škatule   „JUNIOR – súťaže“  do 2. mája 2017. Do súťaže 

budú zaradené len kupóny so všetkými správnymi odpoveďami! 

 
 

        MENO: ______________________________   TRIEDA: _________ 

 

Riešenia JUNIOR č.3 – RELAX  

1.Hádanky: 1.  ____________ 2. ________________3. ______________ 

2.Krížovka:   ________________________________________________ 

3.Osemsmerovka: ____________________________________________        



JAZYKOVÉ  OKIENKO  
 

AKO JE TO SPRÁVNE ? 

 

 

Nesprávne:    Šparátko 

Správne: Špáradlo  

 

Nesprávne:   Posilovňa  

Správne: Posilňovňa  

 

Nesprávne:   Omluviť sa  

Správne: Ospravedlniť sa  

 

Nesprávne:    Razítko  

Správne: Pečiatka  

 

Nesprávne:     Sluchátko  

Správne: Slúchadlo  

 

Nesprávne:     Koho je to čiapka ?  

Správne: Čia je to čiapka ?  

 

Nesprávne:     Prosím si dva  rohlíky. 

Správne: Prosím si dva  rožky.  

 

Nesprávne:   Za tri minúty prišiel.  

Správne: O tri minúty prišiel.   

 

Nesprávne:     Vzhľadom k tomu neprehovoril. 

Správne:  Vzhľadom  na to  neprehovoril.  

 

Nesprávne:     Kružnice  rysujeme kružítkom. 

Správne: Kružnice  rysujeme kružidlom. 

 

 

 

Spracovala:  Dana Polyáková 

   10 gramatických chýb, ktorým by ste sa mali vždy vyhnúť 

Málokto ovláda slovenskú gramatiku naozaj dokonale. Každému z nás sa 

môže stať, že v písomnom prejave urobí menšiu či väčšiu gramatickú chybu. 

Niektoré chyby sú však neprípustné!  

 

Týchto 10 gramatických prehreškov (možno) robíte najčastejšie:  

1. PEKNÍ/PEKNÝ   -  Prídavné mená (podľa vzoru pekný) : 

 v jednotnom čísle nom.: pekný chlapec, 

 v množnom čísle nom.: pekní chlapci. 

2. SAMI/SAMY 

 Sami, oni a radi sa viažu na životný mužský rod. 

 Samy, ony a rady sa viažu na ostatné rody (neživ. mužský, stredný 

a ženský). 

3. SVOJIM/SVOJÍM 

 Množné číslo bez dĺžňa: ponúknem to svojim kolegom, 

 jednotné číslo s dĺžňom: bol som so svojím kolegom. 

– Pravidlo platí aj pre zámená môj, tvoj, náš, váš. 

4. PREDLOŽKY S,SO/Z,ZO 

 Predložky z/zo sa viažu na genitív (z koho/z čoho), napr. z domu.  

 Predložky s/so sa viažu na inštrumentál (s kým/s čím), napr. 

s Petrom.  

5. ANO/ÁNO 

Pri vyjadrení súhlasu na otázku odpovedáme áno, nie ano.  

6. NIEJE/NIE JE 

Tvary záporu slovesa byť v 3. osobe jednotného i množného čísla sa píšu 

osobitne, čiže nie je, nie sú.  

7. PREŇHO/PREŇ 

 Zámená preňho, zaňho, naňho zastupujú životné podstatné mená 

mužského rodu,  

 zámená preň, zaň, naň zastupujú neživotné podstatné mená 

mužského rodu a podstatné mená stredného rodu.  

8. ÚVODZOVKY 

V anglickom jazyku sa dávajú obe úvodzovky hore, pre slovenčinu to 

však neplatí. Prvé úvodzovky dávame vždy dolu, druhé hore.  

9. HANBA/HAMBA 

Slovo hamba v slovenčine neexistuje!  

10. 10 EUR/10 EURO 

Slovo euro sa skloňuje, a to podľa vzoru mesto (Mám desať eur.).  

 

Mgr. A. Staňová 



ULIEVAK 
 

Veď aj ty to určite poznáš. Máš zlý deň, alebo si sa nové učivo nenaučil 

a  vtedy akoby naschvál,  ťa v škole vyvolajú odpovedať. Nič „lepšie“  sa ani 

nemôže stať.  Zachráni  ťa  náš  „ULIEVAK“. 

Nezabudni na dodržiavanie podmienok použitia tohto kupónu. 

Môžeš ho použiť iba v II. polroku a to do 21. júna 2017. 

Podmienky použitia tohto kupónu: 

1. Kupón na neskúšanie je platný len s originálnou pečiatkou a nachádza sa v každom 

výtlačku časopisu. Neopečiatkovaný kupón je neplatný! 

2. Žiak po zakúpení časopisu kupón vystrihne a vyplní  meno, triedu a podpíše sa. Ak 

bude  na hodine vyvolaný,  po predložení tohto kupónu a po overení jeho pravosti sa 

odpoveď ruší – žiak neodpovedá, je ospravedlnený. Kupón sa odovzdá vyučujúcemu.  

3. Kupón sa sme použiť len raz a to len na jednej vyučovacej hodine  a len pri  

ústnom skúšaní. 

4. Kupón nesmie byť použitý pri skúšaní, keď sa rozhoduje o známke na 

koncoročnom   vysvedčení. 

 

tu odstrihnúť ----------------------------------------------------------------------------------

 

Riešenia súťažných úloh a výhercovia z Junioru č.2 

Do riešenia súťaží sa zapojilo 92 súťažiacich. 
 

Hudobné okienko:  Mali ste uviesť meno speváka danej vianočnej 

piesne z uvedených piatich príkladov. Bol to Michal Dočolomanský a 

detský zbor Slniečko - Zima na saniach. Nakoľko túto pieseň prespieval 

aj Miro Jaroš, ktorý síce nebol vypísaný k zadaniu súťažnej úlohy, ale 3  

súťažiaci ho uviedli aj so správnym názvom piesne,  takže výhercovia 

sú: 

Lenka Rigáňová 7.A,  Michaela Jávorková 7.A,  Sarah Kremerová 7.A 
 

Relax 

1.Tajnička: Vianoce 

2. Hádanky: a) snehuliak  b) sneh  c) mráz 

3. Hravá angličtina: v osemsmerovke boli ukryté slová winter, 

snowman, ice,  sledge,  gloves,  cold, snowball 

Výhercovia: Šimon Šátek 4.A, Lucia Hurtonyová 7.A, Ninka 

Lengyelová 4.A, Paťko Berkeši 2.A, Kristián Tvaruškó 6.A,  Zuzka 

Trnková 4.A,  Walter Szőcs 5.A, Esti Tvarušková 4.A, Veronika 

Nagyová 6.A,Viki Berkešiová 4.A, Diana Sztranyovszká 9.A, Stano 

Palla 5.A,  Viki Máťušová 4.A, Matúš Baka 6.A, Helena Gavajdová 

9.A, Emmka Sztranyovszká 4.A,Vivien Horváthová 7.B 

 

 
        Výhercom blahoželáme!  


