
   Riešenia súťažných úloh z predchádzajúceho čísla  JUNIOR 3   

 

Do súťaţí sa zapojilo celkom 71 ţiakov. Tu sú správne riešenia a vyţrebovaní 

výhercovia: 

Hudobné okienko:  Zayn Malik opustil hudobnú skupinu ONE DIRECTION 25.marca 

2015. 

Výhercovia: Linda Klembasová 5.B,  Nikol Privitsová 6.A a Bibi Majtánová 4.A 

 

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

 

Relax – pre najmenších:  

1. Labyrint: mačka – písmeno D, psík – písmeno D 

2. Hádanky:  a) sneţienka 

  b) mravce 

  c) ţiacka kniţka 

3. Kríţovka:  kraslice 

Výhercovia:  Veronika Nagyová 5.A Sarah Kramerová  6.A 

Dominik Rozinek 6.A  Bibiana Zubová 5.A    

Sára Sedláková 5.A  Radka Rigáňová 6.A   

 Kristián Tvaruškó 5.A  Nina Leváková 5.B   

 Rebeka Dobiašová 6.A  Filip Nyáry 6.A 

 

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

 

Prekvapenie – Kto je na fotke? 

Len traja zo súťaţiacich určili správne, ţe na fotke A je  p. u. Lucia Tvarušková 

a fotka B je  p. u. Marta Mészárosová 

 

Výhercovia:  Lucia Tvarušková 8.A    

Marianna Petreková 3.A 

Ester Tvarušková 3.A  

 

                      
 

            Všetkým  výhercom  GRATULUJEME! 
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ÚVOD 

Na čo sa najviac tešia učitelia i ţiaci? 

Predsa na prázdniny! Len pár týţdňov a letné prázdniny sú tu. 

Pomaly sa končí ďalší školský rok – pre niekoho bude úspešný, 

pre niekoho menej vydarený. Všetci sme sa učili, trénovali, či 

súťaţili. Absolvovali sme výlety, exkurzie, prednášky, zúčastnili 

sme sa rôznych olympiád...  o našich záţitkoch a úspechoch sa 

môţete dočítať v našom štvrtom čísle.  

O niekoľko dní nás čaká zaslúţený dvojmesačný oddych. 

Boli by sme radi, keby  ste za dva mesiace nezleniveli a venovali 

sa samozrejme, okrem športovania aj prečítaniu nejakej dobrej 

kniţky, vylúštite si kríţovku či sudoku, pozrite si poučný 

dokument, choďte von do prírody, snívajte, zaţite veľa humoru 

v táboroch  a  neseďte doma len pred počítačom. No 

predovšetkým si oddýchnite, lebo len dostatočný odpočinok vám 

dodá síl do ďalšieho školského roka.  

 

   
 

Krásne prázdniny, veľa slniečka, nádherné zážitky plné humoru a dobrej 

nálady prajem nielen našim čitateľom, ale všetkým priaznivcom našej 

školy.   

Motto prázdnin:   „Oddych je korením práce“. 

 

                       Renáta Havrilová 



ŠKOLA V PRÍRODE  – Twistovo – Resort Oliwa 4.4. – 8.4. 2016 

Ţiaci I. stupňa sa uţ nevedeli dočkať pondelkového rána, kedy spolu 

so svojimi triednymi učiteľkami odcestujú do ŠVP. 

     

Po dvojhodinovej ceste autobusom sme dorazili do novo 

zrekonštruovaného strediska Oliwa resort v Trenčianskej Teplej. 

Toto stredisko je obklopené Stráţovskými vrchmi, vzdialené iba 2 

km od svetoznámych kúpeľov Trenčianske Teplice a 8 km od 

Trenčína. Po príchode sme sa ubytovali v dvojpodlaţnom hoteli a po 

vybalení sme sa oboznámili s areálom. Čakalo tam na nás veľa 

zaujímavostí ako napr.: nadúrovňová terasa s príjemným posedením 

a výhľadom na celý areál, murované ohnisko na opekanie, ihrisko na 

pláţový volejbal, tenisový kurt s umelým povrchom, futbalové 

ihrisko s trávnatým povrchom, floorbalové ihrisko. 

     

Celý pobyt nám spríjemňovalo pekné a slnečné počasie, krásne 

prostredie, ochotný a priateľský personál, výborná, pestrá, domáca 

strava a skvelá zábava s relaxom. Veľa záţitkov sme si priniesli 

z exkurzie na Trenčianskom hrade a prehliadky mesta Trenčín. 

Veľkým prekvapením pre deti bola jazda historickou električkou 

TREŢ, ktorá tento rok oslavuje 107. výročie vzniku. Električkou sme 

sa viezli z Trenčianskej Teplej do Trenčianskych Teplíc, kde sme si 

prezreli Most slávy a kúpeľný park. Cestou späť sme v Trenčianskej 

Teplej navštívili dopravné múzeum. 

      

          

Táto skvelá škola v prírode prekonala všetky naše očakávania… 

                                                        ĎAKUJEME ! 
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Verejné uznania obce Tomášov 
 

Začiatkom roka 2016 sa v našej obci udeľovali  VEREJNÉ UZNANIA 

OBCE TOMÁŠOV. 

Sme veľmi pyšní, pretoţe tri ocenenia putovali aj do našich radov.  

Cenu obce Tomášov  “Za celoživotné dielo”  si osobne prevzali od pána 

starostu Ing. Istvána Pomichala PhD.  bývalá pani učiteľka Mgr. Mária 

Hertelová  a pán učiteľ Mgr. František Mészáros.  

Tretie ocenenie – Uznanie starostu obce Tomášov  “Vzorný žiak” dostal 

ţiak IX.A triedy Tomáš Polonec. 

 

              

 

             

 

GRATULUJEME ! 

SME  NA  VÁS  VEĽMI  PYŠNÍ ! 

 

TABUĽA  CTI  – SME NA VÁS  HRDÍ 

Matematická olympiáda:  D. Cseri, D. Petrek, K. Rekeň, T. Polonec, 

G.Kerényiová,  A. Franó 

Pytagoriáda: D. Cseri, D. Petrek 

Európa v škole: M. Parajka, E. Tvarušková, N. Lajstríková,  M. Mikóczi, D. 

Krajcsovics, D. Smažáková, D. Kažmérová, K. Botlóvá, 

Chemická olympiáda: H. Holíšová a T. Polonec 

Recitačné súťaže - Šaliansky Maťko a Hviezdoslavov Kubín : M. Petreková, D. 

Petrek, D. Smažáková, L. Bertók 

Slávik Slovenska: M. Petreková, D. Smažáková 

EnglishOne: K. Hurtonyová 

Modrá škola -  Festival vody:  L. Bertók, A. Franó 

Všetkovedko:  M. Kovaľ, P.  Cseri, T.  Kovács, M. Petreková, E. Mikóczy, M. 

Mikóczi, V. Hukelová, B. Majtánová, D. Petrek, E.  Máťušová 

Geografická olympiáda: D. Petrek, D. Cseri, D. Kažmérová, T. Polonec 

Dejepisná olympiáda: T. Polonec 

Biblická olympiáda: D. Kažmérová, S. Sedláková, D. Petrek 

Výtvarné súťaže: N. Lajstríková, N. Romanová, K. Szemanová, D. Krajcsovics 

Majstrovstvá Slovenska v plávaní: M. Varga 

Senecký beh: B. Bertóková 

Cezpoľný beh: K. Gavajdová, M. Bosá, A, Jurická 

Atletika: D. Sztranyovská 

Loptové hry - vybíjaná, futsal, hádzaná, volejbal: D. Petrek, D. Cseri,  K. Kállai, 

Z. Benián, V. Kolláth , L. Livinský, A. Oros,  Bothová, Leváková, Zubová, 

Lengyelová, Hukelová, Droppa, Árva, Skokánek, D. Benián , L. Both, Múdry, 

Farkas, Bertók , T. Lukovič, L. Holíková, Ižová, Bosá, L.Tvarušková, Gavajdová 

Jurická, Dobiášová, Smažáková, Zacharová, Kissová, Both , Farkas, Z.Kolláth, 

Múdry, J. Lukovič , Garaj 

Gymnastika: L. Kadlecová, M. Arvaiová. M. Bosá, V. Krajčovičová 



Školský parlament  -  Sviatok našich mamičiek 
 

Poslednú nedeľu sme si pripomenuli sviatok našich mamičiek. Pri tejto 

príleţitosti sa konala besiedka pre naše mamy a školský parlament 

vyhodnotil svoju súťaţ. Tvorili sme v škole aj doma krásne pozdravy, 

ţelania a vyznania maminám a my zo školského parlamentu sme tie 

najkrajšie vyhodnotili. Odmenu ale dostali všetci, ktorí sa zúčastnili, 

pretoţe detské výtvory boli veľmi pekné. Celá výstavka bola pre deti 

pripravená na chodbe školy. 

 

1.miesto: Hanka Ondrušová (7.A) a Katka Szemanová (9.A) 

2.miesto: Viki Leváková (7.A) 

3.miesto: Nika Holíková (8.A), Viki Berkešiová (3.A), Lenka Kadlecová 

(8.A), Viki Andrásyová (7.A), Tomáš Polonec (9.A) a Katrin Kuruczová 

(6.A). 

 

 
           p.u.  I. Hubáčová 

Som, kto som 

 Som obyčajný chalan, ktorý sa narodil pre jedenástimi rokmi 

v Bratislave. Pred piatimi rokmi sme sa s rodičmi presťahovali do dedinky 

blízko Bratislavy, do Tomášova, kde teraz ţijem. 

 Kým som teraz? Ani sám neviem, ale čo určite viem, čím chcem 

byť. Ale o tom neskôr. Myslím si, ţe všetko, čo som doteraz preţil, urobilo 

zo mňa takého, aký som. Mám skvelých rodičov, ktorí sa snaţia vychovať 

zo mňa (aspoň si myslím) dobrého človeka. Pomáhajú mi a radia vo 

veciach, ktoré ma kaţdý deň stretávajú. S rodičmi je to stále boj. Ja chcem 

niečo, oni nedovolia. Ja nechcem niečo, oni povedia: „MUSÍŠ“. Veľa sa 

rozprávame. Ja to viem. Je to potrebné, aby sme si všetko vysvetlili.  

Mám veľmi rád šport, hlavne futbal. Hrám ho za Slovan Bratislava, čo je 

jeden z najlepších klubov na Slovensku. Keď s nimi chcem hrať, tak 

musím tvrdo pracovať, ako v škole, tak aj na tréningoch. V škole sa učím 

veci, ktoré budem moţno potrebovať, ale kto som teraz, v tom mi 

pomáhajú aj moji spoluţiaci a kamaráti. Kaţdá bitka, kaţdá hádka, kaţdá 

prehra, či výhra v škole, aj na futbale mi niečo dáva. Po prehre sa musím 

rýchlo spamätať, premyslieť si, čo som spravil zle, aby sa to 

nezopakovalo. Prečo? Jednoducho preto, lebo prehru uţ nezmením. Výhra 

poteší, ale z toho sa ţiť nedá, treba ďalej pracovať, aby prišli výhry ďalšie.  

 Veci, ktoré kaţdý deň preţijem, robia zo mňa takého, aký som. Je 

fajn, ţe kaţdý z nás je iný a vieme si preto pomôcť a preţiť kaţdý deň s 

novými záţitkami, na ktoré budeme spomínať. Komu sa nepáči, aký som, 

tak nech mi to povie a rád sa s ním o tom porozprávam. Všetko zlé, čo 

v sebe dnes mám sa pokúsim zmeniť, no a to dobré budem robiť ďalej. 

Toto všetko robí zo mňa to, kým som.  Na záver jedna zaujímavosť. Môj 

najobľúbenejší klub Bayern Mníchov má heslo:      

„Mia san mia.“ čo znamená „Sme, kto sme.“ 

 

                     Matej Parajka  5.A 

( víťaz okresného kola súťaţe Európa v škole - II. kategória) 

          

 



Medzinárodný deň detí 

- je sviatok detí, ktorý sa oslavuje vo veľa krajinách sveta. Medzinárodný 

deň detí sa zvyčajne oslavuje kaţdoročne 1. júna. Na Slovensku sa 

oslavuje od roku 1952. 

Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej konferencii pre 

blaho detí (World Conference for the Wellbeing of Children) v Ţeneve  v 

roku 1925. Na tejto konferencii zástupcovia 54 krajín schválili 

deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou, vzdelaním a 

inými otázkami dotýkajúcimi sa detí na celom svete. Po konferencii 

viaceré vlády vo svojich krajinách zaviedli takýto deň, s cieľom urobiť 

deťom radosť a súčasne poukázať na problémy dotýkajúce sa detí na 

celom svete. Nie je úplne jasné, prečo sa práve 1. jún vybral ako MDD, 

no tento dátum je na svete najobľúbenejší a oslavuje sa vo viac ako 21 

krajinách. Deň detí sa napríklad v USA oslavoval po prvý raz uţ v roku 

1925, a to v San Franciscu.                    (zdroj: Internet) 

Ako sme oslavovali MDD 

MDD sme tento rok oslávili trochu netradične, kaţdá trieda podľa 

svojho záujmu. (NIKTO SA NEUČIL!) 

Ţiaci 1. aţ 4. ročníka so svojimi pani učiteľkami oslavovali MDD 

v krásnom prostredí hotela Kormorán v Čilistove. Po milom privítaní a 

krátkom občerstvení boli rozdelení do 6 skupín. Kaţdá skupina 

absolvovala jednotlivé stanovištia, kde si mohli zasúťaţiť, vyskúšať 

prvky karate, futbalu, zatancovať si Zumbu, zahrať sa volejbal alebo 

vybíjanú v piesku, pripraviť si medaily a papierové skladačky, či na 

blízkom jazierku sledovať a riadiť modely lodiek a plachetníc. Po 

zaujímavom predpoludní ich čakal výborný obed a poobedňajšie hry na 

trávnatom futbalovom ihrisku.    

Ţiaci 5. A a 9. A s pani učiteľkami I. Pilinskou a Z. Čiţmárovou 

boli v kine na predstavení Kniha dţungle. 5.B, 6.A a 6.B si prezreli 

krásne nádvorie a historické priestory hradu Červený Kameň. 

V sprievode p.u. D. Polyákovej, S. Rajnohovej, V. Seidlovej a F. 

Mészárosa sa zúčastnili aj prehliadky, kde sokoliari ukázali, aké šikovné 

a učenlivé sú vtáky – dravce ţijúce na Slovensku. 

Ţiaci z 8.A spolu s p.u. triednou Hubáčovou a p.u. Bakovou navštívili 

prevádzku McDonald`s, kde bola pre nich pripravená exkurzia s 

výkladom a malou ochutnávkou. Prezreli si, ako to vyzerá v priestoroch 

pre zamestnancov, porozprávali sa o moţnosti brigády v budúcnosti, ale 

najlepšie bolo samotné varenie. Dozvedeli sa, ako sa pripravuje 

hamburger, v akom poradí a mnoţstve sa dávajú suroviny, ako vyzerá 

mäso pred prípravou, ale aj obrovský mraziaci box, kde by sme sa 

zmestili viacerí. Pani manaţérka bola veľmi milá a tak sa Dianke a 

Samovi ušiel práve pripravený čerstvý hamburger. Po tejto zaujímavej 

akcii išli športovať. Presnejšie zabaviť sa na paintballe v Laserarene. 

Rozdelili sa do 4 druţstiev, obliekli sa a ponáhľali sa bojovať s 

laserovými zbraňami. Aţ na malé nedorozumenia, keď sa občas niekomu 

podarilo strieľať na seba :o) alebo svojich spoluhráčov, súboj dopadol 

viac-menej nerozhodne. Unavení, ale šťastní dostali malý diplom so 

svojimi streleckými úspechmi na pamiatku a potom uţ hurá, na 

zmrzlinu!!!      

 

         
    8.A v McDonald`s                               5.A a 9.A v kine 

 

       
5.B, 6.A a 6.B na hrade ČERVENÝ  KAMEŇ a  predstavenie SOKOLIAROV 

 

          
     1. aţ 4. ročník – hry, tance, športovanie a súťaţe v krásnom prostredí  Čilistova 

https://sk.wikipedia.org/wiki/1925


Zmrzlina   (zdroj: Internet) 

Leto je jedno z ročných období,ktoré nasleduje po jari a predchádza jeseni. 

Astronomicky začína letným slnovratom - u nás 21. júna a končí jesennou 

rovnodennosťou – 23.septembra. V meteorológii sa podľa konvencie 

počíta ako celé mesiace jún, júl a august. 

Čo všetko nám napadne pri slove „LETO“?  

- teplo, more, prázdniny, dovolenka, tábory ...... 

K letu tieţ neodmysliteľne patria ľadové nápoje a zmrzlina, a tá práve patrí 

v horúcich dňoch medzi obľúbené pochúťky ľudí na celom svete.  

Ako a kedy vlastne zmrzlina vznikla? 

Zmrzlina, ako taká, má mnohoročnú históriu. V minulosti si na nej 

pochutnali napríklad cestovateľ Marco Polo, ktorého zásluhou bolo 

privezenie rôzneho ochuteného mlieka z Číny do Benátok. Na zmrzline si 

pochutnal aj francúzsky kráľ Ľudovít XIV, či anglický kráľ Karol II. Uţ 

dávno pred nimi však ľudia objavili kúzlo ľadového osvieţenia – písomné 

záznamy zo starovekého Grécka jasne potvrdzujú, ţe niektorí z obyvateľov 

juhu Balkánskeho polostrova  si radi pochutili na snehu, ktorý sa 

nachádzal na vrchole posvätného Olympu.  Medzi nich patril aj Simonides 

z Key, známy spisovateľ ţijúci v 6.storočí  pred naším letopočtom. Sneh, 

ktorý neskôr ochucovali rôznymi príchuťami (väčšinou ovocnými), 

zachutil aj Alexandrovi Veľkému, či lekárovi Hippokratovi. Pred Grékmi 

si zmrzlinu v podobe ochuteného snehu z hôr, teda často veľmi 

nedostatkového tovaru, obľúbili aj vládcovia Babylonu a Číny. 

Prvá zmrzlina, ktorej základom uţ nebola voda, ale mlieko, vznikla 

v Mongolsku. Pred vynálezom chladničiek bola zmrzlina ručne vyrábaným 

luxusom. Prísady sa vloţili do miešadla, ktoré bolo umiestnené vnútri 

nádoby naplnenej ľadom a slanou vodou (soľ pomáha ľadu pohlcovať 

teplo, takţe ochladila zmes pod bod mrazu). V 20-tych rokoch však 

komerčné mraziace boxy umoţnili masovú výrobu, zrodil sa zmrzlinársky 

priemysel. Potom sa zmrzlina objavila v Európe, po jej zdokonalení v roku 

1550 bol vyrobený prvý zmrzlinový stroj – výrobcom bol Talian Blasius 

Villafranca. 

    

Zmrzlina sa z cisárskych dvorov dostávala čoraz bliţšie k pospolitému 

ľudu. Prvá továreň na výrobu zmrzliny vznikla v Londýne roku 1870. 

Vďaka Thomasovi Wallovi vznikla vo Veľkej Británii aj balená forma 

tejto pochúťky. V roku 1903 Američan talianskeho pôvodu Italo Marcioni 

vynašiel kornútok a o necelých dvadsať rokov mrazili zmrzlinu na drevenú 

paličku – čím vznikol dnešný nanuk. Viete podľa čoho ho pomenovali? 

Neverili by ste, ale meno dostal podľa hrdinu z indiánskeho filmu Roberta 

Fla hertyho Nanuk, človek primitívny.  

            

 



          Piráti – Morskí vlci 

Raz v dávnych vekoch žili piráti Morskí vlci. Tí piráti okrádali ostrovy 

a útočili na iné lode. Už bojovali s najsilnejšími loďami. Jedného dňa sa 

chystali na oslavy ich klanu. O týždeň bude mať ich klan 93 rokov. Ale 

Morským vlkom chýbala dôležitá vec, bol to Rum. Kapitán okamžite 

vyhlásil, aby pripravili loď menom Čierna pomsta. Na úsvite okamžite 

vyrazili vykradnúť nejaký ostrov. Ako sa tak plavili, začuli krásny spev. 

Zmenili kurz k tomu spevu a čím boli bližšie, tým bol spev hlasnejší. Potom 

uvideli ostrov, pozreli sa do mapy a zistili, že sú na ostrove Sirén. Museli 

rýchlo otočiť loď, ale bolo neskoro. Spev ich začal hypnotizovať. No okrem 

kapitána. Ten si stihol dať štuple do uší. Pomaly išiel ku kormidlu otočil 

loď a všetci boli pri vedomí. A ich plavba pokračovala. Deň, dva, tri. Až 

narazili na ostrov. Vyliezli na kopec a bolo tam mesto. Uvideli tam kostol, 

banku, hotely a väznice. Ale nikde nevideli Rum alebo obchod s Rumom. 

Kapitán navrhol, nech idú doprava. Našli tam obchod s Rumom. Dal 

povel, nech nabijú pušky a vykradli obchod. Keď  ho vykradli, spokojne sa 

vrátili domov. A oslave nič nechýbalo. 

Jedenásť mesiacov po oslave. Na mesto Morských vlkov zaútočil klan 

Čiernej perly. Morskí vlci strieľali, búchali, mlátili, ale stále ich nevedeli 

poraziť. Keď Morským vlkom došli náboje a zásoby, neostávalo im nič iné, 

ako opustiť ostrov. Na ich ostrove žilo 200 ľudí. Ale prežilo len 27 ľudí. 

Plavba trvala dni, týždne a mesiace. Až kým nenašli ostrov Banagona. 

Posádka začala jasať a radovať sa. Keď zakotvili loď, zistili, že ostrov je 

obývaný. Musel niekto v noci byť na stráži. Ráno museli nájsť nejaké 

mesto. Vyliezli na vysokú horu a rozhliadli sa. Hľadali, hľadali a našli 

mesto. Tentokrát kapitán povedal že vstúpia do mesta ako slušný piráti 

a nájdu si zamestnanie. O 5 rokov neskôr. Bol deň keď sa mal kapitán 

poradiť s kráľom ostrova. Mali sa rozprávať či by Morským vlkom 

pomohol. Kráľ súhlasil. Kráľ povedal že má dobré kamarátky čo pekne 

spievajú. Okamžite pripravili lode na dlhú plavbu. Na lodi už boli morské 

panny. Už stačilo len poraziť nepriateľov a získať ostrov späť. Vojna 

trvala 2 týždne. A ostrov bol opäť Morských vlkov. 

 

Morskí vlci ako záchranári. Morskí vlci pred 5 rokmi ešte kradli, ale 

teraz zachraňujú. Raz večer dostali správu, že kôň z banky sa splašil 

a uteká smerom k útesu. Ak chceli morskí vlci koňa a cenný náklad 

zachrániť, museli jednať rýchlo. Piati nasadli na koňa a piati na loď. 

Tí čo boli na koni, uvideli koňa, ako sa rýchlo blíži k útesu. Vybrali 

lano, ale už bolo neskoro. Kôň padol z útesu. Nastalo ticho. Z hustej 

hmly sa vynorila loď a kôň padol presne do lode. Morskí vlci 

zachránili celé mesto a koňa.  

 

     

 

 Samuel  Stupka  4.A 

(autor a ilustrátor knižky Piráti – Morskí vlci) 


