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Úvod 

 

  Leto, tak dlho očakávané ročné obdobie. Konečne si tu. Tešíme sa 

 nielen  kvôli teplým slnečným dňom či perfektnej zmrzline, ale hlavne 

 preto, že cítime blížiaci sa koniec školského roka.  Je to tak.  Pre 

 niekoho neuveriteľne  dlhý, pre iného krátky školský rok  2016/2017 sa 

 neúprosne blíži ku koncu.  

  Prežili sme veľa zaujímavých dní, sme plní zážitkov (dúfam, že len 

 tých  pozitívnych), navštívili sme rôzne miesta nášho krásneho 

 Slovenska, dozvedeli sme sa veľa nových informácií, spoznali sme 

 nových ľudí, nadviazali sme nové priateľstvá. Jednoducho sme sa popri 

 škole stihli zahrať, zabaviť a veľa nového zažiť a naučiť sa. 

  V našom štvrtom, v tomto školskom roku poslednom čísle 

 časopisu JUNIOR vám prinášame z každého rožka troška – našu 

 tvorbu  literárnu a výtvarnú, ale aj úspechy na súťažiach, 

 zaujímavosti o zvieratách, školu v prírode, návštevu interaktívneho 

 podujatia, záznamy našich aktivít, a  to nielen predpoludním, ale aj 

 popoludní v školskom  klube. Nechýba troška anglického jazyka, 

 obohatenie si slovnej zásoby  aj v nemčine, pre záujemcov je tu 

 jazykové okienko. Pre čitateľov túžiacich po relaxe tu máme 

 antistresové omaľovanky a krížovky.  

 Milí čitatelia! 

  Prajem vám, aby ste v spoločnosti nášho časopisu zažili  krásne, 

 dlhé,  zaujímavé, veselé a hlavne príjemné prázdniny plné zábavy, 

 radosti, odpočinku a slnečných dní v spoločnosti dobrých priateľov, 

 kamarátov a skvelých ľudí.  

  Dovidenia v novom školskom roku 2017/2018. 

 

                            R. Havrilová 

 

 



Leto je tu! 
 Hurá, leto je za dverami! Všetci ho už túžobne očakávame a myslíme na úžasné 

miesta, ktoré počas nasledujúcich dvoch mesiacov navštívime. Spestrite si posledné týždne 

v škole básňami žiakov z 5.A.  

             p. uč. Alexandra Staňová 

 
LETO      LETO  S BIBI A KAMOŠMI 

Slniečko nám krásne hreje,    Leto je už blízko zas,  

každé dieťa sa radostne smeje.  teší sa každý z nás. 

Kúpaliská, letoviská sa napĺňajú,   Motýle tu lietajú,  

deti sa na tobogánoch šmýkajú.   vtáky všade spievajú. 

 

Učebnice odovzdáme,    Bazény sa nafukujú  

výkresy dostávame,    a vodou sa napúšťajú. 

so školou sa lúčime,    Viktor letí do Turecka 

na prázdniny sa tešíme.    „Dones nám magnetku!“ kričia decká.  

 

Učitelia majú radosť,    Bibi nikam nepoletí,  

s deťmi už nebudú mať starosť.   už ju vidím, ako na korčuliach letí. 

Aj deti majú dosť,     Miška sa z nej rehoce,  

z toľkého učenia z nich ostala iba kosť.  Viki sa spoza rohu chichoce.  

 

Všetci odlietajú na dovolenky,   Aja zmrzlinu kupuje,  

majú už kúpené letenky.    Bibča Dunaj splavuje. 

Každého vidím v krátkom rukáve,   Pod mólom vidí vodníka,  

dospelí sedia vonku na káve.    na brehu zbadá poníka.  

  

Deti si zmrzliny kupujú,    Škola sa nám skončila,  

peniaze na ne míňajú.    pani učiteľka sa zasmiala,  

Jahodová, kokosová, vanilková – mňam! kvetov veľa dostala,  

Všetky tieto rada mám.    miesta pre ne nemala.  

 

Viki Hukelová     Bibi Majtánová     

   

 

LETNÁ BÚRKA 

 

Za lesom v tej jaskyni, 

Kde predkovia vyrábali kopije, 

Nerástli tam žiadne rastliny, 

Líška z malého potôčika pije. 

 

Včely bzučali, 

Ako keby klebetili. 

V tom lese v noci vlci vyli, 

Včely so strachom vylietli, 

 

Stromy tíško plakali, 

Vycítili prichádzajúcu búrku, 

Keď prvé kvapky z neba padli. 

Stromy potrebovali pomocnú ruku. 

Menšia letná búrka... 

 

Po búrke bolo všetko mokré. 

Staré maľby v jaskyni stále viac zarastali brečtanom. 

Vyšlo slnko, les uchvátilo teplo. 

Nesledujte to so smutným pohľadom... 

...veď je predsa leto   

žiačka 5.A 

 

          



O Červenej Čiapočke trochu inak   

 

Bolo raz jedno dievčatko a volalo sa Červená Čiapočka. Raz poslala 

Červenú Čiapočku mama cez les za chorou starou mamou. Išla ona cez les 

a stretla hlúpeho vlka.  

„Kam ideš, Červená Čiapočka?“  vyzvedal vlk. 

„K chorej starkej,“ povedala. 

„A kde býva tvoja stará mama?“ pokračoval a pretože bol hlúpy, tak 

povedal „to preto, lebo som hladný a chcem ju zjesť.“ 

Čiapočka sa hneď dovtípila, koľká bije.  

„Tamto o 200 kilometrov ďalej, v púšti“, povedala, lebo chcela, aby vlk 

babku nezožral. 

„A kde je tá púšť?“ opýtal sa vlk. 

„Tamto,“ povedala a ukázala do niektorého smeru, kde by mohla byť púšť. 

„Tak ahoj,“ povedal vlk a rozbehol sa do „púšte“. 

Čiapočka si vydýchla, lebo bola rada, že vlk babku nezožerie.  

Vlk zatiaľ rozmýšľal takto: „Keby stará mama bývala v púšti, Čiapočka by 

tam išla tiež. A prečo by stará mama bývala tak ďaleko? Iste bude bývať 

kdesi inde. Tá nezbednica ma iste oklamala.“ 

Ale to už bol za siedmimi horami a tak sa musel vrátiť.  

Keď prišiel do chalúpky, Čiapočka tam už dávno bola a  so starou mamou 

tam práve držali balóny. Rýchla Čiapočka sa tvárila, že ich chce zjesť. Keď 

vlk chcel zjesť starú mamu, Červená Čiapočka povedala, že tie balóny sú 

chutnejšie ako ona a  sú to také jemné jedlá, že ich nesmie pohrýzť.  

Hlúpy vlk jej uveril a zjedol ich. Ale vtom....Vlk sa vzniesol a letel a letel.  

Ako tak letel, zbadal ho poľovník a myslel si, že je to kačka. Vystrelil 

a trafil vlka do úst. Strela išla cez hrdlo do brucha a vtom... prásk! Balóny 

vyfučali a vlk spadol rovno do studne. 

                                  Marián Kovaľ   3.A 

6 faktov o zvieratách,  o ktorých si pravdepodobne netušil 

 

1. Veveričky zasadia každoročne tisíce 

stromov. Zabúdajú totiž, kde si zahrabali 

svoje žalude. 

2. Morské vydry sa počas spánku 

držia navzájom za ruky, aby sa jedna druhej 

nestratili. 

 

3. Makaky používajú mince do 

automatu, aby si zamaškrtili. 

4. Delfíny sa rozoznávajú po mene. 

 

 

 

5. Medúza Turritopsisnutricula je jediným 

známym živočíchom, ktorý je naozaj 

nesmrteľný. 

 

6. Ak ťa nabudúce vyľaká nejaká myš či potkan, jednoducho ju poštekli po 

brušku. Sú šteklivé a dokonca sa pri tom smejú.  

 

 

zdroj:/refresher.sk/22639-23-uzasnych-faktov-z-rise-zvierat-o-ktorych-si-

pravdepodobne-netusil 

 

Bianka Múčková 8.A 



ZUBRY, KONE, VČELY, SOVY, NETOPIERE         

... a veľa ďalšieho sa našim žiakom, členom klubu Tomášovský strom, vrylo do pamäte 

z workshopu Stromu života „Sme na jednej lodi“ v dňoch 8. - 9. mája 2017. 

Prvý deň bol náročný aj po turistickej stránke. Prešli sme cca 10 km svižným turistickým 
tempom. Atraktívna bola najmä návšteva Národného žrebčína, š.p. v Topoľčiankach, 
Zámku v Topoľčiankach a Zubrej obory v Hosťoviciach s odborným výkladom. V areáli 
zámockého parku sme poznávali dreviny. Zaujali nás praktické ukážky práce arboristu 
vrátane veľmi atraktívneho lezenia v korunách stromu, ktoré sme mali možnosť si 
vyskúšať. Po večeri sme lokalizovali pomocou špeciálne upraveného programu na mobilné 
rozhranie netopiere. Program sme ukončili názornou, veľmi sugestívnou ukážkou, ako 
postupne našu planétu opúšťajú rôzne druhy živočíchov. Druhý deň bol venovaný rozboru 
vývržkov našich dravcov, na základe ktorých sme mali možnosť pod odborným vedením 
poznávať kostrové zvyšky takto ulovených drobných živočíchov. S veľkou odozvou sa 
stretla i praktická prednáška o včelárení s ukážkami živého včelstva a jeho priamym 
pozorovaním. Žiaci mali možnosť ochutnať niekoľko druhov medu a vyrobiť si vlastnú 
sviečku. Ako tradične na záver sme získali certifikát o absolvovaní workshopu. 
 

 

    

Jún bude pre našu činnosť veľmi náročný, lebo sme sa prihlásili na dva workshopy. 
V Trenčianskych Tepliciach bude zameraný na poklady prírody a v Lazoch pod Makytou na 
prežitie v prírode. 

 
V školskom roku 2017/2018 pripravujeme krúžok Stromu života aj pre druhý 
stupeň a pre všetkých jeho účastníkov bohatý program workshopov.  
 
Budeme sa tešiť každému záujemcovi, tak sa neváhajte prihlásiť! O našej činnosti 
sa môžete dozvedieť na stránkach školy v sekcii PROJEKTY - STROM ŽIVOTA.                                                                                                               
          

Radovan Skyba 



           Červený kríž 

História červeného kríža 

Červený kríž je medzinárodná dobrovoľná organizácia zdravotníckej služby 

založená v roku 1863 na podnet švajčiarskeho spisovateľa J.H. Dunanta. 

Medzinárodný výbor Červeného kríža sídli v Ženeve. V jednotlivých krajinách 

pôsobí tiež ako Červený polmesiac a Červený Diamant. Organizácia je nositeľkou 

Nobelovej ceny za mier z rokov 1917 a 1944. Deň narodenia Henriho Dunanta, 

8. máj, je od roku 1948 Deň Červeného kríža. Na ženevskej konferencii v roku 

1864 sa všetky štáty zaviazali, že budú počas vojny rešpektovať označenie 

Červeného kríža, nebudú na takto označené budovy, autá alebo stany útočiť. Ďalej 

sa zaviazali rešpektovať zranených. 

          Základné princípy: 

 ľudskosť (humanity) 

 nestrannosť (impartiality) 

 neutralita (neutrality) 

 nezávislosť (independence) 

 dobrovoľnosť (voluntary service) 

 jednotnosť (unity) 

 univerzálnosť - svetovosť (universality) 

               zdroj: Internet 

 

          Dňa 5.5.2017 sme sa zúčastnili súťaže Dobrovoľných mladých záchranárov 

v Senci, ktorú organizoval Červený kríž. Absolvovali sme 6 disciplín (autonehoda, 

dusenie sa, kardiopulmonárna resuscitácia, poranenie chrbtice, test z prvej pomoci, 

históriu ČK). Zadané úlohy sme úspešne zvládli.  

Zúčastnili sa  žiaci 7. A : Adrián Franó, Lukáš Bertók, Kristián Bertók, Marko 

Jakubčo a Dominik Rozinek. Z celkového počtu bodov sme stratili  iba 3 body na 

víťazný  Senec. Skončili sme druhí v našej kategórii. Naučili sme sa veľa nového 

o poskytovaní prvej pomoci. Ďakujeme za organizáciu takejto súťaže. V budúcom 

roku  by sme si to chceli zopakovať a získať prvé miesto. 

                   

              

                                                                                                         žiaci 7.A 

https://sk.wikipedia.org/wiki/1863
https://sk.wikipedia.org/wiki/Jean_Henri_Dunant
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDeneva
https://sk.wikipedia.org/wiki/Nobelova_cena_za_mier
https://sk.wikipedia.org/wiki/1917
https://sk.wikipedia.org/wiki/1944
https://sk.wikipedia.org/wiki/8._m%C3%A1j
https://sk.wikipedia.org/wiki/1948
https://sk.wikipedia.org/wiki/1864


Škola v prírode 

 Počas posledného aprílové týždňa od 24.4.2017 do 28.4.2017 žiaci druhého, 

tretieho a štvrtého ročníka boli v ŠKOLE V PRÍRODE v Nitrianskom Rudne.  

 

  V pondelok 24.4.2017 sme šťastne dorazili do „Kráľovstva TRAMPTÁRIA“, do 

hotela Baník, kde sme strávili 5 rozprávkovo krásnych a veselých dní. Pred budovou nás 

milo privítala p. vedúca a pozvala nás na chutný obed. Po obede sme sa poriadne nestačili 

vybaliť do  skríň v našich izbách a putovanie v rozprávkovom kráľovstve sa začalo. Najprv 

nás rozdelili do 2 družín, ktoré mali za úlohu určiť si svoje meno a vymyslieť svoj bojový 

pokrik. Naši žiaci 2. a 3.ročníka boli v družstve „PEPSÁCI“ a žiaci 4.ročníka 

„GUMKÁČI“. Potom nás čakalo prvé rozprávkové dobrodružstvo – vylúsknutie záhady 

vodníkovho kráľovstva putovaním okolo jeho jazera. Po splnení všetkých úloh, ktoré sme 

po družstvách postupne objavovali (hádanky, rébusy, prešmyčky, tvorenie rýmov, náučné 

tabule, matematické úlohy, pohybové cvičenia …), sme vodníka síce nenašli,  ale  podarilo 

sa nám vylúsknuť všetky jeho záhady. Po chutnom olovrante sme mali za úlohu nakresliť 

ERB svojho družstva a pripraviť  DARY pre kráľa a kráľovnú k ich slávnostnej večernej 

korunovácii. Po večeri nás čakala veľkolepá slávnosť – korunovácia kráľa a kráľovnej – 

čím sa slávnostne otvorili brány  do „TRAMPTÁRIE“. Počas celého večera nás zabával 

šašo Ďuro. Kráľovná EVA a kráľ MESSI (Mäsiar), ako si ich Tramptárijčania sami 

pomenovali, prijali do svojho kráľovstva všetky družiny s ich erbami, bojovými pokrikmi a 

darmi. Po korunovácii nás pozvali na slávnostný kráľovský bál. 

 

      
 

 V utorok 25.4.2017 sme sa pustili do kráľovských remesiel: tanec, divadlo, 

šperkárstvo, športy, lukostreľba. Každý si našiel to svoje, čo ho najviac zaujímalo. Po 

obede a krátkom odpočinku sme sa vybrali do blízkeho Mačova, kde sme si prezreli 

SKANZEN Mačovské gazdovské dvory. Po krátkej prechádzke dedinkou sme uvideli lúku, 

pri ktorej behali dva krásne koníky – biela kobylka KIJA (ako z rozprávky) so svojim 

žriebätkom Sivkom. V stajni boli aj ovečky a kozičky. Bol tam furmanský a jazdecký dvor. 

Kto bol smelý, mohol si na kobylke zajazdiť. Najväčší hladoši si opekali špekačky pri 

ohníku. Chlapci si zahrali futbal a po olovrante sme si zahrali spoločné hry na lúke. 

Unavení a plní zážitkov sme sa po večeri chystali na „Kráľovskú tipovačku“. Súťažili sme 

my, Tramptárijčania, a to v rôznych disciplínach. Večer bol ukončený zaslúženou 

kráľovskou zábavou – diskotékou. 

 V stredu 26.4.2017 sme sa po kráľovských remeslách vybrali do bojnickej ZOO. 

Po polhodinovej jazde autobusom sme sa ocitli neďaleko rozprávkového Bojnického 

zámku. Pozreli sme si tu lipu kráľa Mateja – najstaršiu lipu na Ponitrí, snáď aj na 

Slovensku, starú viac ako 700 rokov. V ZOO bolo fantasticky, videli sme tam neskutočne 

veľa druhov zvierat. Po dvojhodinovej prehliadke sme sa plní zážitkov vrátili naspäť do 

nášho kráľovstva. Večer nás čakala TALENT mánia. Predviedli sa nám Tramptárijčania 

svojim tancom, divadlom, spevom, recitáciou.  

                  
 

                  

 Vo štvrtok 27.4.2017 sme absolvovali posledné rytierske remeslá a poobede 

„RYTIERSKE HRY“ plné rôznych súťaží a hier. Večer sme mali rozlúčkovú kráľovskú 

oslavu. Na rozlúčke s kráľom a kráľovnou, ich dvornými dámami, rytierom a šašom sme si 

niektorí aj poplakali. Smútok nás však rýchlo prešiel, lebo po obľúbených piesňach na 

rozlúčkovej párty, nás čakala dlho očakávaná autogramiáda a vyhlásenie celkového víťaza 

- vyhrali naši „Pepsáci“.  GRATULUJEME!    
 

 V piatok 28.4.2017 sme sa rozlúčili s našim „kráľovstvom“ a vybrali sa  do 

Bojníc, kde sme si prezreli „Múzeum praveku“. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavostí o 

živote neandertálca, o jeho zvyklostiach a rôznych zaujímavostiach tohto obdobia, o 

rastlinách a živočíchoch, s ktorými prichádzal do styku. Na konci krátkeho putovania sme 

dostali zaujímavú úlohu, mohli sme sa na takýchto neandertálcov aj zahrať:  kto chcel, sa 

prezliekol za neandertálca, ostatní zložili sekeru  a vyrobili náhrdelník z priložených 

rekvizít, ktoré boli z tohto obdobia. Vylúštili sme aj úlohy a odpovedali na otázky, ktorými 

sme si overili nové poznatky. Na záver si naši „neandertálci“ ozdobení vyrobenými 

šperkami a malou sekerkou zatancovali na „hudbu“, ktorú im zahrali spolužiaci na 

dobových bubnoch.  

                   
 

 

 

      Ďakujeme za všetko, cítili sme sa  výborne!   

                        

     

http://zstomasov.sk/novastranka/wp-content/uploads/2017/04/IMG_0880.jpg


Naša tvorba 
 

 

 
 

 

 

 

Filmový kabinet deťom – Kino LUMIERE Bratislava 

 
 Dňa 18.5.2017 tretiaci a štvrtáci navštívili kino LUMIERE v Bratislave. 

Zúčastnili sa projektu „Filmový kabinet deťom“, ktorého cieľom bolo priblížiť 

domácu tradíciu animovaných filmov. 

 V kine nás milo privítali tety Martinka a Majka, ktoré nás oboznámili s 

tvorbou animovaných filmov. Vysvetlili nám, čo to znamená „animovaný film“. 

Na konkrétnych pomôckach nám ukázali, že animovaný film môže byť vytvorený 

rôznymi prostriedkami, technikami, a to rozkreslením jednotlivých fáz pohybu do 

série obrázkov – kreslená animácia. Podobne možno vytvoriť pohyb aj z 

dvojrozmerných rekvizít (papierových bábok) – plôšková animácia. Animovať 

možno aj bábky alebo postavičky z plastelíny, či iných materiálov, či už použitím 

piesku, kamienkov, reliéfov a pod. Aby sme si to vedeli ešte lepšie predstaviť, 

premietli nám na jednotlivé druhy animácií tieto animované filmy: 

 
 Keď nie, tak nie! – kreslená animácia 

 Bábätko v banke – kreslená animácia 

 Kto je tam? – plôšková animácia 

 Dvojhlasná invencia a – mol  – plôšková animácia 

 Ki-ki-rik-kí – plastelínová animácia 

 Pik a Nik – piesková animácia 

 Chyťte ho! –reliéfna animácia 

 

 Väčšina z nich mala humorný podtón,  dobre sme sa pobavili, zasmiali. 

Najzaujímavejšia však bola praktická časť, keď sme si jednotlivé rekvizity a 

pomôcky mohli prezrieť a vyskúšať. Ďakujeme pani Martinke a pani Majke za 

pútavé rozprávanie. 

 

 Domov sme sa vrátili plní  zážitkov a tešíme sa na podobné projekty na 

budúci školský rok. 

 

         

žiaci tretieho a štvrtého ročníka 



Finančná akadémia – hra: Naše mesto 
 

  Žiaci 4.A triedy sa zapojili do ďalšieho zaujímavého projektu 

vzdelávacieho portálu  KOZMIX – MALÁ  FINANČNÁ AKADÉMIA, ktorá 

bola zavŕšená hrou: Naše mesto. Od 13. marca až do 3. apríla hrali hru s 

nasledovným priebehom: Najprv sa žiaci oboznámili s pravidlami hry, 

rozdelili sa do 4 tímov, v ktorých si určili nasledovné pozície: 
 

 bankár – staral sa o financie, zapisoval rozpočet tímu 

 investor – navrhoval, čo, kedy a ako kupovať (investovať do papierovej 

makety budovy) 

 novinár – opisoval udalosti, ktoré sa odohrávali počas hry, zabezpečil prípravu 

a realizáciu záverečnej prezentácie 

 architekti – navrhovali vzhľad mestskej časti a vzhľad jednotlivých budov 

 

 Nasledujúci deň si vyrobili svoje papierové peniaze „profesionálky“ , ktoré 

boli následne umiestnené do „trezoru“ u pani učiteľky. 

 Od 15.3 až do 28.3. získavali profesionálky za rôzne aktivity počas 

blokového vyučovania, za riešenie rôznych vzdelávacích úloh počas jednotlivých 

predmetov,  za riešenie úloh na vzdelávacom portáli KOZMIX – Malá finančná 

akadémia, za prípravu prezentácie resp. fotodokumentácie  „Múroobrazy v našej 

dedine“, za skladanie drevených PUZZLE – zvieratká a pod. „Profesionálky“ 

mohli získať aj ako jednotlivci (samozrejme pre svoj tím) napr. za vyriešenie úloh 

zadávaných naviac, za individuálnu prácu, za aktivitu na hodine, za splnenie 

školských úloh, za reprezentáciu školy (recitačná súťaž: Hviezdoslavov Kubín, 

Pytagoriáda, Klokanko…). V nasledujúcich dňoch si v tímoch začali vyrábať 

budovy do svojej mestskej štvrte. Od 29.3. do 3.4. vytvorili v tímoch jednotlivé 

mestské štvrte. Názov štvrte si zvolil každý tím nasledovne: 1.tím: Cukríkovo, 2. 

tím: Moderná štvrť, 3.tím: Ohňová, 4. tím: Fialkovo. Do centra mesta si 

spoločnými silami vytvorili MESTSKÝ ÚRAD, Športový areál a Divadlo „U bielej 

ovečky“. Mesto si pomenovali na PROFESIONÁLOVO. 

        

     

Po dokončení mesta a prezentáciách jednotlivých tímov sme dali naše mesto na chodbu 

školy, aby si ho mohli prezrieť všetci žiaci, dospeláci, či návšteva, ktorá k nám zavíta.  

 

Za aktívnu účasť na tomto projekte žiaci získali krásne diplomy. 

 

Gratulujem!   Skvelá práca!    Som na vás veľmi pyšná. 

   

               R. Havrilová 

 



Školský klub detí 
Viem pomôcť zranenému kamarátovi pri úraze? 

Možno ste sa niekedy zamysleli nad touto otázkou. V ŠKD sme si zopakovali dôležité 

telefónne čísla, ale aj to, ako nahlásiť správne nehodu. Deti zistili niečo z histórie prvej 

pomoci, ako privolať pomoc, čo obsahuje lekárnička. Cez modelové situácie si  overili svoje 

vedomosti z prvej pomoci. Počas kvízu si utvrdili získané informácie. 

Pochopili, že lepšia malá pomoc ako žiadna pomoc. A najdôležitejšie je nespanikáriť. 

Prvú pomoc by mal ovládať každý, či  je to prvák na ZŠ, alebo dospelý človek. Naši 

KLUBÁCI by v prípade potreby kamarátovi určite pomohli. 

       Zdenka F. a deti ŠKD 

              
 

Letné športové hry 
Šport je druh pohybu, ktorého účelom je snaha rekreovať sa, ale aj vylepšiť si zdravie. Je 
jedno či máme šesť,  šestnásť alebo šesťdesiat  rokov, šport je pre nás všetkých rovnako 
dôležitý. V školskom klube si to veľmi dobre uvedomujeme, preto pravidelne športujeme, 
hýbeme sa, cvičíme. V máji sme jeden celý týždeň špeciálne venovali letným športovým 
hrám, aby sme našu snahu potvrdili. Počasie sme mali krásne, tak sme si každý jeden 
pohyb naplno užili. 
                                                                               Monika Prokopová a deti ŠKD 

         

Byť mamou je najkrajšie povolanie v živote každej ženy. Deň matiek je špeciálny čas 

povedať našim mamkám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu 

vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili.  

Žiaci školského klubu detí spríjemnili svojim mamkám i babkám tento výnimočný deň. Pri 

krásnom kultúrnom programe si všetky vychutnali nádherný spev, tanec aj hovorené slovo 

svojich ratolestí. Nakoniec deti odovzdali svojim mamičkám vlastnoručne vyrobené 

pozdravy, ozdoby, výtvory. Aj takto vyjadrili svoju lásku a vďačnosť najdôležitejšiemu 

človeku na svete. Od detstva až po posledné chvíle pred odchodom z tohto sveta si človek 

nesie v sebe jedinečný a neopakovateľný obraz svojej matky. Matky, ktorá všetko chápe, 

odpúšťa, vždy poľutuje a bude stále milovať svoje dieťa bez ohľadu na to, aké ono je. 

 

    „Mama, Ty si anjel, ktorý žije na zemi. 

  Mama, Ty si krásna dáma, vďaka ktorej srdce bije mi.  

  Ďakujem Ti za úsmev, ktorý mi denne dávaš.   

  Ďakujem Ti, že si vždy pri mne a ľúbiť ma neprestávaš.“ 

 

                          
     Žiaci 3. Oddelenia s p. vychovávateľkou Monikou Stupkovou 

 



JAZYKOVÉ  OKIENKO  

  AKO JE TO SPRÁVNE ? 
 

Nesprávne:    Bez desiaty do školy nechoď 

Správne: Bez desiatej do školy nechoď 

 

Nesprávne:   Za prvé, za druhé ... 

Správne: Po prvé, po druhé ...  

 

Nesprávne:   Idem na záhradu, na hotel.   

Správne: Idem do záhrady, do hotela. 

 

Nesprávne:     V triede je dvadsaťjedna  detí.   

Správne: V triede je dvadsaťjeden  detí.   

 

Nesprávne:     Postavil sa do rady.  

Správne: Postavil sa do radu.   

 

Nesprávne:     Učí sa hrať na klavír / husle.  

Správne: Učí sa hrať na klavíri / husliach.  

 

 

  
 

 
     Spracovala:  Dana Polyáková 

 

ŠPORTOVÉ  SÚŤAŽE 

VOLEJBAL 

3. miesto 

Okresné kolo – chlapci 

Zostava: Árva, Farkas, Oros, Skokánek, Kolláth, Both, Fejes, Rajna, Garai    

HÁDZANÁ 

2. miesto 

Okresné kolo - dievčatá  

Zostava: Gavajdová H., Gavajdová K.,  Jurická, Ižová, Árvaiová, Tvarušková, Horváthová, 

Dobiášová, Holíková N., Sztranyovszká 

MALÝ FUTBAL  

2. miesto 

Okresné kolo – dievčatá 

Zostava:  Gavajdová H., Jurická, Ižová, Tvarušková, Horváthová, Sztranyovszká, Vanková, 

Winklerová   

FUTBAL Coca-cola cup 

2. miesto 

3. kolo - chlapci  

Zostava: Árva, Farkas, Oros, Skokánek, Kolláth, Both, Fejes, Fenes, Tóth, Rajna, K. Bertók, 

L. Bertók, Franó, Hukel    

ATLETIKA 

1. miesto – D. Sztranyovszká (vrh guľou) 

2. miesto – D. Sztranyovszká (hod kriketovou loptičkou) 

2. miesto – V. Krajčovičová (skok do diaľky) 

2. miesto – L. Farkas (vrh guľou) 

2. miesto – Z. Kolláth (hod kriketovou loptičkou) 

3. miesto – M. Árvaiová (skok do diaľky) 

Okresné kolo 

                                                                                                                              Mgr. Sergej Minčík 

 



Omaľovanky  - LETO 

 

 

 

zdroj: Internet 



 

 National Children's Day UK is all about the importance of a healthy childhood and 

how we need to protect the rights and freedoms of children in order to ensure that they can 

grow into happy, healthy adults. You can run any big or small activity or event that you 

want for the week up to and including the day - but don't forget to let us know what you are 

up to!  

 From small family get-togethers to local community events and talks - it's a great 

opportunity to raise awareness about projects you are running or things you care about.  

 The aim of National Children's Day UK is to get as many people as possible to 

create events and activities that highlight and celebrate the Rights and Freedoms of 

Children.   

 This is a day that is all about the importance of children and how they have special 

rights and freedoms that help them to grow into happy, healthy adults. Children's Day was 

established by the UN General Assembly in 1954 as a day of worldwide fraternity and 

understanding between children. 

 The Assembly suggested to governments that the day be observed on the date and 

in the way which each considers appropriate.  

 Many other countries celebrate the rights of children on the 20th of November  - 

the United Nations nominated day. However, we think that it is really important that 

children in the UK should be able to get outside on Children's Day, into their 

neighbourhoods and nature, so we have chosen to hold it at the beginning of the summer. 

 

 

      Mgr. Silvia  Rajnohová 

     Nájdi a zakrúžkuj v osemsmerovke slová vzťahujúce sa k letnému obdobiu:     

FLOWER ,  HAT,  FISH,  CRAB,  BOAT,  SEA,  BALL,  PAIL,  JULY 

               

       Mgr. Silvia Rajnohová 

 

http://www.nationalchildrensdayuk.com/get-involved.html


 Krížovka nielen pre nemčinárov 

  Prelož do nemčiny: 

 

Tajnička: _____________________________________________ 

 

 ( Správne riešenie nájdeš na poslednej strane časopisu. )  

                             Mgr.Katarína Radová 

Riešenia súťažných úloh a výhercovia z Junioru č.3 

Z 89 súťažiacich boli vyžrebovaní nasledovní žiaci: 
 

Hudobné okienko:  

Správna odpoveď na súťažnú otázku „Koľko ocenení získala Kristína 

v  kategórii speváčka doteraz?“ bola:  Dve ocenenia. 

Výhercovia:  Sára Sedláková 6.A,  Lenka Rigáňová 7.A , Veronika 

Nagyová 6.A , Vivien Horváthová 7.B  ,  Radka Rigáňová 7.A 

Relax: 1. Hádanky: 1. jar    2. pirohy / baranie rohy   3. mrak / oblak 

  2. Krížovka: Veľká noc 

  3. Osemsmerovka: kraslica 

Výhercovia: Kristián Tvaruskó 6.A,  Bibiana Zubová 6.B , Vivien 

Horváthová 7.B , Nina Leváková 6.B,  Veronika Nagyová 6.A , Kristína 

Ižová 9.A, Sára Sedláková 6.A 

Krížovka z anglického jazyka: 

Výhercovia: Ester Tvarušková 4.A, Kristián Tvaruskó 6.A , Lenka 

Rigáňová 7.A, Radka Rigáňová 7.A , Vivien Horváthová 7.B , Marianna 

Petreková 4.A 

Niečo pre nemčinárov: 

Tajnička: JUNIOR  IST  PRIMA 

Výhercovia: Kristína Ižová 9.A , Lucia Tvarušková 9.A , Sára Sedláková 

6.A , Marianna Petreková 4.A,  Lenka Rigáňová 7.A, Kristián Tvaruskó 

6.A 

 

    GRATULUJEM!      R.Havrilová 

 

1.pes 
2. pravítko 

3. tri 

 4. nevlastný otec 

5. kôň 
6. rodičia 
7. štyri 

8. nemčina 

9. prísny 

 10. tichý 
11. film 
12. pondelok 

13. tu 

 14. záľuba 
15. sobota 

16. modrá 

17. stena 

 18. určitý člen muž. rodu 

19. had 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

         

Bibi Majtánová  5.A 

 
 

Zodpovednosť za príspevky z I. stupňa a grafickú úpravu: Mgr. R. Havrilová 

Zodpovednosť za príspevky z II. stupňa a jazykovú úpravu: Mgr. A. Staňová 

ZŠ Tomášov 
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