
   Riešenia súťažných úloh z predchádzajúceho čísla  JUNIOR 2   

 

Do súťaţí sa zapojilo celkom 138 ţiakov. Správne riešenia a výhercovia: 

Hudobné okienko:  Vianočnú pieseň s názvom „Šťastné a veselé“- z roku 2014 

naspievala slovenská speváčka DOMINIKA MIRGOVÁ.  

Výhercovia:  Andrea Nagyová 5.B,  Ester Tvarušková 3.A a  

Sára Sedláková 5.A 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Relax – pre najmenších:  

1. Hádanky: - Reťaz na stromčeku - súdrţnosť rodiny 

- Adventný veniec – štyri adventné nedele 

- Ak vydrţíte nejesť do večere – uvidíte zlaté prasiatko 

- Šupiny ryby znamenajú bohatstvo. 

- Oblátka s medom a cesnakom – tešte sa na dobré zdravie po celý rok. 

2. Rýmovačka: snieţik, Mikuláš, núka, balíčky. 

3. Dvojsmerovka: VIANOCE 

Výhercovia: Lenka Kadlecová 8.A, Sarah Kramerová  6.A, Nicholas 

Horváth  8.A, Lenka Rigáňová 6.A, Dominik Cseri 5.A, Nikoleta Holíková 

8.A, Kristína Gavajdová 7.A, Leonard Faragó 8.A, Radka Rigáňová 6.A, 

Viktória Dinková 6.B 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Prekvapenie – Kto je na fotke? 

Z 54 súťaţiacich iba štyria ţiaci označili správne, ţe:  

Fotka A:  p. u. Otília Lipková 

Fotka B:  p. u. Alena Baková 

Výhercovia:  Viktória Hukelová  4.A, Michaela Klementová  4.A,  

Ela Fondrková  4.A  a  Bianka Uhlíková 4.A    

 

                               
            Všetkým  výhercom  GRATULUJEME! 
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ÚVOD 

Po netypicky teplej zime si na trón zasadla bohyňa jari Vesna. 

Náš zrak potešia prvé trsy zelenej trávy, halúzky zlatého dažďa a 

farebnosť rozkvitajúcich jarných kvetov, čo nás príjemne a pozitívne 

naladí. Žiarivé slnečné lúče lákajú deti k hrám na ihrisku a v parku. Ani 

máloktorý   dospelý   neodolá   príjemnej  prechádzke   jarnou   prírodou,  

 z ktorej si donáša energiu, ktorou ju obdarila MATKA  PRÍRODA.  

 

 

Od decembra sa veľa toho udialo aj na našej škole. Zúčastnili sme sa na 

rôznych súťažiach a olympiádach  (ich výsledky a „Galériu slávnych“ 

uvedieme v ďalšom čísle).  

V tomto čísle sa môžete dočítať o veľkonočných zvykoch, o činnosti 

školského parlamentu, o lyžiarskom výcviku a samozrejme vás čakajú 

tradičné rubriky ako Relax, Hudobné okienko, Jazykové okienko, 

Prekvapenie, rôzne  súťaže a mnohými čitateľmi očakávaný ULIEVAK. 

Nakoľko sa s jarou spájajú  veľkonočné sviatky a zachovávanie rôznych 

tradícií, želáme vám príjemné prežitie veľkonočných sviatkov a 

načerpanie nových síl v prekrásnej jarnej prírode samozrejme 

v spoločnosti nášho časopisu! 

 

                                                                          vaša redakčná rada 



Rozhovor      
  

Do „horúceho“ kresla sa tentoraz posadila naša obľúbená pani učiteľka  
     Mgr. Ivona Pilinská. 

 
1.Prečo ste sa stali pani učiteľkou? 

Nikdy som sa nad tým nezamýšľala, nakoľko už od detstva som ňou chcela 

byť. Mám veľmi rada deti a rada s nimi pracujem. 

  

2. Odkiaľ ste k nám prišli učiť? 

Dávnejšie som učila na základnej škole, potom som pár rokov pracovala   

v chemickom laboratóriu a od tohto školského roku som sa vrátila učiť do 

školy, čo vôbec neľutujem. 

 

3. Ako sa Vám páči na našej škole? 

   Som veľmi spokojná, na tejto škole sa mi veľmi páči. 

 

4. Medzi žiakmi ste veľmi obľúbená. Ako ste s nimi spokojná vy? 

Môžem povedať, že žiaci mi zatiaľ robia radosť a som s nimi veľmi   

spokojná. 

 

5. Ktorý vyučovací predmet bol váš obľúbený, keď ste boli žiačkou? 

   Bola to samozrejme chémia. 

  

6. Ktoré predmety učíte najradšej? 

   Všetky rada učím, ale najviac sa cítim doma v chémii. 

  

7. Poviete nám niečo o svojom súkromí? 

Som šťastne vydatá. Mám dvoch synov, ten starší je ôsmak a volá sa Jakub.   

Mladší syn, Juraj, je piatakom. 

  

8. Máte nejaké záľuby alebo koníčky? 

   Rada čítam a veľmi rada sa bicyklujem. 

 

9. Čomu sa venujete vo voľnom čase? 

  Môjmu koníčku, teda čítaniu.  

 

10. Máte obľúbeného autora alebo obľúbenú knihu?  

Rada si prečítam rôzne druhy kníh a nemám ani konkrétneho obľúbeného 

autora. Mojou obľúbenou knihou je  Príbeh Edgara Sawtella. Naposledy 

ma zaujala kniha Dám Ti aj slnko od Jandy Nelson. 

 

11. Čo vám robí najväčšiu radosť? 

   Vlastné deti a ich úspechy. 

  

12.  Máte nejaký nesplnený sen? 

   Ísť na dovolenku, kde nemusím variť. (pozn. autora “ODKÁŽEME“) 

 

13. Blíži sa Veľká noc. Máte na ňu  nejaké veselé spomienky? 

Mám ich viacej, ale najviac si spomínam, keď nám na Veľkú noc napadol     

sneh a otec ma v tom snehu „vykúpal“. 

  

14. Ktorý je váš obľúbený sviatok?  

   Najmilšie sú pre mňa Vianoce, lebo sa schádza celá naša rodina. 

 

15. Odkázali by ste niečo svojim žiakom? 

Nech nezabudnú, že k ostatným sa máme správať tak, ako chceme, aby 

sa oni správali k nám. A čo sa týka snov, vždy treba mať nejaké sny, za 

ktorými musíme ísť.  

        

Za redakčnú radu nášho školského časopisu Vám prajeme veľmi veľa 

trpezlivosti  a  veľa úspechov v práci. Ďakujeme za rozhovor.    

   

                                                          Karolína Mikóczi a Sára Sedláková 5.A  



Veľká noc – veľkonočné zvyky a obyčaje  

Po zime nasleduje ročné obdobie, ktorému hovoríme jar. Jar začína jarnou 

rovnodennosťou, čo znamená, ţe všetci na Zemi budú mať rovnako dlhý deň 

ako noc  (marcová rovnodennosť alebo jarná rovnodennosť je okolo 20. marca). 

Jar  je charakteristická chladnými ránami. Aţ v máji a júni sú rána teplejšie. 

Počasie a klíma na jar sú na Slovensku veľmi premenlivé. Začína sa prebúdzať 

príroda, vylieza hmyz, kvitnú prvé jarné kvety a zvieratá privádzajú na svet 

mláďatá. 

Jarný sviatok - Veľká noc  je najstarším, najvýznamnejším kresťanským 

sviatkom, počas ktorého si kresťania pripomínajú umučenie, smrť a vzkriesenie 

Jeţiša Krista. Termín Veľkej noci nie je stály, kaţdoročne sa mení. Veľká noc 

pripadá na prvú nedeľu po prvom jarnom splne mesiaca - po 21. marci. Tento rok 

ju slávime poslednú marcovú nedeľu. Príchod jari bol na území Slovenska 

oddávna spájaný s rôznymi ľudovými tradíciami. 

 

Veľkej noci predchádza 40-dňový pôst, trvajúci od Popolcovej stredy, ktorou sa 

v ľudovom zvykosloví končili veselé fašiangové zábavy. 

Symbolickým vynesením zimy z dediny, začína v slovenskom zvykosloví jar. 

Na Slovensku zimu v podobe slamenej ženskej figuríny Moreny vynášali mladé 

dievčatá na piatu pôstnu Smrtnú nedeľu. Pôvodne išlo o magický obrad, v 

priebehu vývoja sa však tento zvyk presunul do polohy zábavy.  

   

   Morena     Nosenie lesoly – májika 

 

Kvetná nedeľa - deň pomenovaný podľa kvetov, pripomínajúci Kristov príchod 

do Jeruzalema. Na západnom Slovensku nosili po dedine dievčatá v tento deň 

lesolu - májik. Bola to zelená ratolesť, ozdobená kraslicami a farebnými stuhami -  

symbolizovala nový život,  prebúdzanie sa prírody. 

Symbolom Veľkej noci býval aj zajac - kultové zviera germánskej bohyne 

Ostary. K najtradičnejším veľkonočným jedlám na Slovensku patrili však vajíčka, 

symbolizujúce plodnosť a kontinuitu ţivota. Na Bielu sobotu sa piekol obradový 

koláč, ktorý sa na východnom Slovensku nazýval paska. 

 

     
                       Paska     kraslice 

Zdobenie kraslíc -veľmi významným býval Veľkonočný pondelok, ktorý sa 

spájal s kúpaním a šibaním. Ide o zvyk starého pôvodu, pravdepodobne magický 

obrad, ktorý sa aţ neskôr posunul do polohy zábavy. Vode sa pripisovala 

očisťujúca a ozdravujúca moc. Dotyku s čerstvou zeleňou zasa schopnosť 

prinavrátiť ţivotnú silu a zabezpečiť zdravie. Pre mládencov, ktorí chodili kúpať 

a šibať korbáčom , dievčatá mávali v kaţdom dome pripravené pohostenie a ako 

odmenu dostávali rozličnými technikami zdobené kraslice. 

 

                

           Turičná vatra                Otváranie studničky 

Jarné  zvyky sa spájali so začiatkom jarných prác. Jedným zo znakov je pouţitie 

zelenej farby. Domov sa nosili zelené ratolesti a bahniatka ktoré mali ochranné 

vlastnosti. Ratolesti mali za úlohu priťahovať dobré sily a chrániť pred zlými 

silami. Ďalším prejavom  (zameraným proti zlým silám) bolo aj práskanie bičom 

na lúkach a turičné vatry.  

Najznámejšou dochovanou tradíciou je tzv. otváranie studničiek. Studničky v 

chotároch museli byť obradne vyčistené a upravené. Chotár s nevyčistenou 

studničkou postihli duchovia nedostatkom vlahy.   
                                      Zdroj: Internet 



      

      Logo našej školy - výzva 

V mesiacoch február a marec tvoríme my, ţiaci, Logo našej školy.  

Pridať sa môžu aj učitelia, rodičia a priatelia školy. 

Podmienkou je, aby logo vystihovalo našu školu, jej zameranie a 

atmosféru, poprípade polohu. Vyuţiť môţete blízkosť prírody alebo 

Dunaja. Logo má byť jednoduché, ľahké na zapamätanie, vypracované 

maximálne s 3 farbami. Podklad pod logom (čiţe tričká, dresy 

a podobne) bude červený. Vypracovanie môţe byť v papierovej aj v 

elektronickej forme. 

Odovzdať ho prosíme na vedení školy do 31.marca. 

Nasledovať bude hlasovanie o najlepší návrh. 

Ďakujeme všetkým zúčastneným.                                      Ţiacky parlament   
       

           

             

                          Naša  „veľkonočná“  tvorba      

 

Najkrajšia básnička alebo slogan o priateľstve   

Priateľstvo 

Priateľ je ten, kto mi pomôţe, 

 aj keď sa zdá, ţe nemôţe. 

 Zmení mi deň na pohodu, 

 aj keď nemáme ţiadnu dohodu.         Dávid Fejes 7.A 

 

  

Báseň o priateľstve 

 Pevné priateľstvo veru veľa platí, 

 je veľkou škodou, kto tento poklad stratí. 

 Totiţ bez priateľa sa ţiť nedá, 

 dokáţe to kadejaká veda. 
  

 Uţ viem ... 

 Keď celý svet odíde, 

len skutočný priateľ príde. 

Ţe práve, keď sa náš svet celý rúca, 

priateľ drţí našu ruku a dotýka sa pritom srdca. 
  

 Len priateľ ma berie takú, aká som, 

vie ma usmerniť na ceste ţivotom. 

Jeho srdce je ako veľký slnečný dom, 

vţdy mi pomôţe vo všetkom. 
 

Ţivot bez priateľa je márny, 

priatelia dokáţu byť prajní. 

Priateľa si vyberaj,  

nie vzhľad, nie krása, 

dobré srdce rozpozná sa.  Nina Navrátilová 6.B 

 

  

 Kto kamarátov má, 

 ţivot sa mu lepší zdá.      Robert Razgyel  7.A 

 

 



Najkrajšia básnička alebo slogan o priateľstve   

 

 Čo je priateľstvo 

 Priateľstvo je, keď ti záleţí najviac na tom druhom, 

 ktorý je pre teba na mieste prvom. 
 

 Priateľstvo je, keď pri nej stále stojíš, 

keď sa o ňu a jej zdravie bojíš. 
 

Priateľstvo je, keď neľutuješ, ţe jej niečo dávaš, 

 veci od nej s radosťou prijímaš a pomoc dostávaš. 
 

 Priateľstvo je, keď chceš urobiť jej radosť, 

priateľstvo je, keď dáš za ňu aj svoju mladosť. 
 

Priatelia si dôverujú, 

navzájom si pomáhajú. 
 

Priatelia na sebe nenájdu ţiadnu chybičku, 

ani veľkú, ani maličkú.    Katrin Kuruczová 6.A 

 

Báseň o priateľstve 

Priateľ je môj kamarát, 

hrávam sa s ním veľmi rád. 

Keď mám bolesť na duši, 

podrţí a poteší. 
 

Zopárkrát sa poškriepime, 

ale hneď sa udobríme. 

S priateľmi je zábava, 

oľutuje, kto zaváha.    Lukáš Bertók 6.A 

 

O priateľstve 

Priateľstvo je vzácny dar poslaný pre ľudí, 

Kto nepozná priateľa, v ţivote sa nudí. 

Nekúpiš ho v obchode, nenájdeš ho v tráve. 

Pre priateľa musíš mať, pekné slovo stále. Lenka Rigáňová 6.A 

 

Zlé sa musí napraviť 
Do jednej školy, ktorá bola taká ako ostatné, chodili dvaja ţiaci: Dano 

a Maťo. Veľmi sa  nekamarátili, lebo Maťo bol  piatak, Dano iba štvrták a bol 

zároveň dobrým ţiakom. Maťova mama bola Danova triedna pani učiteľka.     

V ich triedach to chodilo takto. Maťo bol vo svojej triede - v päťke 

„boss“. Kaţdý ho poslúchal naslovo. Dano mal zas povesť citlivky. Začul to 

aj Maťo a dostal nápad: „Keď je taká citlivka, môţem od neho brať veci!“ 

Keď bola výbehová prestávka, Maťo pritiahol Dana do časti školského dvora, 

kam nikto nechodí. Povedal mu: „Zajtra príď pred kulturák  o druhej poobede 

a ja ťa odvediem na miesto, kde mi dáš dve eurá. Ak tam neprídeš, ani si ma 

neţelaj! Poviem mojej mame, ţe pouţívaš pri testoch ťaháky!“ Keďţe sa ho 

Dano bál a záleţalo mu na úspechu v škole, prišiel so svojimi dvomi eurami 

a dal ich Maťovi. Maťo si uvedomil, ţe si ho spracoval a bude ho môcť 

vyuţiť. Raz, keď Maťo išiel do školy, spomenul si, ţe si zabudol zobrať 

desiatu. Po ceste stretol Dana. Poobzeral sa, či ich niekto nevidí, a povedal 

mu: „O chvíľu budeme pri obchode. Zabudol som si desiatu. Kúp mi ju 

v obchode., lebo ťa zbijem.“ Dano vedel, ţe nemá pri sebe peniaze, ale 

nechcel, aby ho Maťo zbil. Napadla ho podlá myšlienka, ţe mu desiatu 

ukradne. A takto to chodievalo, Maťo dostával stále od Dana peniaze a robil 

za neho veci. Danovi sa uţ začali míňať úspory,  keď uţ ţiadne nemal, 

rodičia si to na ňom všimli. Stále bol unudený, smutný a nad niečím 

rozmýšľal. Mama sa s ním chcel porozprávať, ţe čo sa deje a v tom si všimla 

na jeho nástenke papierik: „V utorok o druhej poobede pri kulturáku. 

Nezabudni si peniaze, lebo ťa zbijem!“ Tentoraz tam išla aj mama a zobrala si 

fotoaparát. Potrebovala dôkazy. Prišla tam a videla, ţe jej syn dáva Maťovi 

desať eur. Odfotila si to a potom s tým išla  za pánom riaditeľom. Ten 

preveril, či je to pravda. Maťo dostal na konci školského roka dvojku zo 

správania. Uvedomil si, čo urobil a tak išiel za Danom a vrátil mu všetky 

peniaze. Ospravedlnil sa. Nakoniec sa polepšil a stal sa z neho slušný človek.  

 Od týchto udalostí uplynulo uţ veľa rokov a z Dana sa stal poslanec 

Národnej  rady Slovenskej republiky. Z Mateja sa stal právnik. Na súdoch 

zvykne hovoriť: „Keď sa niečo zlé spraví, musí sa to napraviť.“ 

  

         Dominik Petrek  5.A 



Lyžiarsky výcvikový kurz   6.3.2016 – 12.3.2016 

1.deň: Tatranská Lomnica – bezproblémový príchod, ubytovanie, príprava 

lyţí, večera, bezpečnostné a organizačné pokyny, no a hlavne …  všetko iné 

…  sme absolvovali v tento deň … 

 

2.deň: … a máme za sebou prvý deň lyţovačky, prvé zjazdy, aj prvé pády, 

rozdelenie do skupín, nácvik oblúkov, zlyţovanie nerovností … a večerný 

xbox …  tešíme sa na zajtrajšok … 

     
 

3.deň: … lyţovačka je v plnom prúde, po zlepšených výkonoch 

preradzovanie do vyšších druţstiev, prvé jazdy lanovkou a zjazdenie 

zjazdovky začiatočníkmi, prvé “boľačky” … a večerné sánkovanie …. zajtra 

oddych … 

 

4.deň: … oddychový deň … v aquaparku Tatralandia … plávanie, šantenie 

a  …  a večerné kino … sme oddýchnutí a pripravení na ďalšie lyţovanie … 

 

5.deň: … a lyţovačka pokračuje … aj poslední začiatočníci zjazdili celú 

zjazdovku … lyţiari bez problémov Čučoriedky … poobede sme sa lanovkou 

vyviezli na Skalnaté Pleso pod Lomnický štít a pozreli si nádherný výhľad na 

okolie, aj s oblakmi pod nami … nasledovalo poobedňajšie lyţovanie a 

zdokonaľovanie …  a nakoniec oddychová jazda na bobovej dráhe … zajtra 

nás čakajú posledné oblúky a zjazdy a  …. preteky … 

 

6.deň: … predposledný deň lyţovačky … posledné zjazdy … záverečné 

preteky – výsledky: začiatočníci 1. M. Samuel 2. L. Farkas 3. S. Sichrovský, 

pokročilí 1. Z. Kolláth, F. Múdry 3. D. Fejes … no a záverečná diskotéka … 

 

7.deň: … pobalenie sa a odchod domov … všetci sú zdraví a … lyţiari …. 

 

A čo na to naši  LYŢIARI ?      Bolo výborne, jednoducho super !!!   

JAZYKOVÉ OKIENKO SLOVENČINY 
 

Milí čitatelia, 

v tomto čísle pokračujeme ďalšou časťou nášho „jazykového okienka“. 

Pre vaše poučenie a snáď aj pobavenie uvádzam ďalšie správne 

(spisovné) a nesprávne (nespisovné), ale v bežnej hovorovej reči 

používané slovné spojenia a formuly. 

 

 
 

Nesprávne  (nespisovné)   Správne (spisovné)  

moc (sa mi to páči)    veľmi (sa mi to páči) 

stojím u okna     stojím pri okne 

varianta     variant 

hovor na mikrofón    hovor do mikrofónu 

sáčok      vrecko 

krabicové mlieko    škatuľové mlieko 

lehátko      leţadlo 

proste      jednoducho 

dneska      dnes 

napadlo ma     napadlo mi 

dvojo, trojo     dvoje, troje 

črepník, kochlík    kvetináč 

kotník      členok 

pokuta o výške 100 eur    pokuta vo výške 100 eur 

zahájiť schôdzu     otvoriť schôdzu 

        

Veľa spisovného hovorenia a písania praje  

     

       Mgr. Dana Polyáková 

 



Relax – pre najmenších  
1. Labyrint 

Chlapček sa potrebuje dostať na pláţ. Chce si zo sebou zobrať svojich 

kamarátov: najprv mačičku a potom  spolu pôjdu po psíka. Cez ktoré 

písmenká sa tam dostane ?  

Pomôţ mu! 

 

2. Uhádni hádanky: 

A) Biely kvietok z chotára, jari bránu otvára. Na byľôčke sneţná vločka vo vázičke 

mamu počká. Čo je to? 

B) V lese ţijú v takom kopci, pekne spolu ako v obci. Šikovný hmyz, neboja sa 

ţiadnej práce. Sú to pracovité …  

C) Miesto písmen známok veľa, posiata je nimi celá. Rozprávky v nej nečakaj, na 

pätorku pozor daj! Čo je to? 

    
    3. Vylúšti krížovku!  (pomôcky nájdeš v článku – Veľkonočné zvyky a obyčaje) 

1.               

  
  

2.              

 
   

3.           

 
  

4.         

   5.             

   6.                   

7.             

   
 

8.             

           

Tajnička:_______________   

 

      

 

 

 

  

 

  

Ak máš chuť súťaţiť a vyhrať sladkú odmenu, vyplň, vystrihni a hoď 

do škatule  „JUNIOR – súťaže“ vedľa  BREJKOMATU do 22.apríla. 

Do súťaţe budú zaradené len kupóny so všetkými správnymi odpoveďami. 

 

     MENO: ________________________________   TRIEDA: _____________ 

Riešenia  JUNIOR 3 – RELAX pre najmenších 

1.  Labyrint:  mačka (písmeno) ___ ,   pes (písmeno) ____ 

2. Hádanky:   A) ___________________,   B)__________________, 

                                  C) _____________________________. 

3. Krížovka: _________________________ 

1. Červený chrobák, ktorý má na krovkách čierne bodky. 

2. Chlapci ním na Veľkonočný pondelok vyšibali dievčatá. 

3. Obradový koláč, ktorý sa piekol na Bielu sobotu. 

4. Veľkej noci predchádza 40-dňový ... 

5. Májik, ktorý symbolizoval nový život. 

6. Prvý jarný kvietok. 

7. Fašiangy, ............., Veľká noc príde. 

8. Slamená ženská figurína - symbol zimy -  dievčatá  ju vynášali  z dediny.   



OMAĽOVANKY 

 

 

Pripravil: Kristián Tvaruškó 5.A 

                             Prekvapenie – súťaž 

           Vieš, ţe aj Tvoji učitelia boli raz deťmi.  

Vedel by si uhádnuť, ktorý pán učiteľ alebo pani učiteľka je  na týchto 

fotkách? 

               FOTKA   A       FOTKA  B 

                         

Ak si myslíš, že to dokážeš, vyplň súťažný kupón a vyhraj! 

Nezabudni, že pani učiteľky Ivana Hubáčová, Renáta Havrilová,  

Otília Lipková a Alena Baková už nesúťažia! 

 

Vyplnený kupón vystrihni a hoď do škatule   „JUNIOR – súťaže“   

vedľa BREJKOMATU do 22.apríla. Do súťaţe budú zaradené len 

kupóny s oboma správnymi odpoveďami. 

Pozor! Musia tam byť celé mená (meno a priezvisko) 

 

MENO: __________________________   TRIEDA: _________ 

                    Riešenia:   JUNIOR č.3 – Prekvapenie 

 

FOTKA  A:  ________________________________________ 

FOTKA  B: ________________________________________ 



HUDOBNÉ  OKIENKO                

Hosťom hudobného okienka  je  skupina ONE DIRECTION skrátene 1D 

- britsko-írska chlapčenská hudobná skupina, ktorú tvoria Harry Styles, Liam 

Payne, Niall Horan a Louis Tomlinson. (bývalý člen - Zayn Malik) 

V roku 2010 sa všetci piati členovia neúspešne pokúsili sólovo dostať do finálových 

kôl speváckej súťaţe X Factor – Veľká Británia. Spojením týchto piatich sólistov do 

jednej skupiny sa stali súťaţiacimi v kategórii skupina. Počas pôsobenia predviedli 

neskutočné výkony a v súťaţi skončili ako tretí . Ich debutový singel "What Makes 

You Beautiful" vyšiel 11. septembra 2011 a umiestnil sa v hitparáde UK Singles 

Chart na 1. mieste 

V novembri 2011 vydala skupina svoj prvý album „Up All Night“, na ktorý 

naviazala turné, ktorého koncerty sa odohrali v Spojenom 

kráľovstve, Írsku, Austrálii, Novom Zélande, USA, Kanade a v Mexiku. 

Doteraz vydali štyri albumy:  1. album: „Up All Night“ 

2. album:  „Take me home“ 

3. album:  „Midnight Memories“. 

4. album:  „FOUR“ 

 

SÚŤAŽ:    Kedy opustil skupinu teraz uţ bývalý člen ZAYN MALIK?  
Uveď presný dátum (deň, mesiac a rok)!  

Svoje odpovede vhoď do škatule   „JUNIOR – súťaže“ vedľa  BREJKOMATU do 22.apríla.  

Do súťaţe budú zaradené len kupóny so správnou odpoveďou.   

Nezabudni uviesť svoje meno, priezvisko  a triedu.  

3 vyţrebovaní získajú sladkú odmenu, výsledky – v novom čísle: JUNIOR 4 

 

              ( 15.apríl 2012 ) 
Zdroj: Internet 

ULIEVAK – kupón na neskúšanie 

Máš zlý deň, alebo si sa nové učivo nenaučil, a vtedy akoby naschvál,  

ťa v škole vyvolajú odpovedať. Nič „lepšie“ sa ani nemôže stať. 

Použi náš ULIEVAK! 

 

Na žiadosť mnohých čitateľov je tu znova ULIEVAK – kupón na 

neskúšanie. Nezabudni na podmienky, kedy a ako ho môžeš využiť. 

   ----------------------------------------------------------------------------------------------     
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   Riešenia súťažných úloh z predchádzajúceho čísla  JUNIOR 2   

 

Do súťaţí sa zapojilo celkom 138 ţiakov. Správne riešenia a výhercovia: 

Hudobné okienko:  Vianočnú pieseň s názvom „Šťastné a veselé“- z roku 2014 

naspievala slovenská speváčka DOMINIKA MIRGOVÁ.  

Výhercovia:  Andrea Nagyová 5.B,  Ester Tvarušková 3.A a  

Sára Sedláková 5.A 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Relax – pre najmenších:  

1. Hádanky: - Reťaz na stromčeku - súdrţnosť rodiny 

- Adventný veniec – štyri adventné nedele 

- Ak vydrţíte nejesť do večere – uvidíte zlaté prasiatko 

- Šupiny ryby znamenajú bohatstvo. 

- Oblátka s medom a cesnakom – tešte sa na dobré zdravie po celý rok. 

2. Rýmovačka: snieţik, Mikuláš, núka, balíčky. 

3. Dvojsmerovka: VIANOCE 

Výhercovia: Lenka Kadlecová 8.A, Sarah Kramerová  6.A, Nicholas 

Horváth  8.A, Lenka Rigáňová 6.A, Dominik Cseri 5.A, Nikoleta Holíková 

8.A, Kristína Gavajdová 7.A, Leonard Faragó 8.A, Radka Rigáňová 6.A, 

Viktória Dinková 6.B 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Prekvapenie – Kto je na fotke? 

Z 54 súťaţiacich iba štyria ţiaci označili správne, ţe:  

Fotka A:  p. u. Otília Lipková 

Fotka B:  p. u. Alena Baková 

Výhercovia:  Viktória Hukelová  4.A, Michaela Klementová  4.A,  

Ela Fondrková  4.A  a  Bianka Uhlíková 4.A    

 

                               
            Všetkým  výhercom  GRATULUJEME! 

 

 


