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KRÁSNE  LETO 

Prázdniny sa blížia, krásne teplo,  Čistý vzduch a vôňa lesa, 

naháňam sa s letným vetrom.    každý nad tou krásou plesá. 

Čaká na mňa náruč slnka,   Vyberiem si to i to, 

vodička, čo chladí, žblnká.   aj cirkusové šapitó. 

V mori plávať, skákať, hrať,   Hríbikov je celý les, 

netreba sa vody báť.    pozbieram ich ešte dnes. 

Postaviť si z piesku hrad,   Bylinky na zdravý čaj, 

už sa teším, to mám rád.   ak si chorý, tak si daj. 

B. Čulmanová 

 
 

Milí čitatelia! 

 Koniec školského roka sa blíži neodvratným tempom a s ním aj 

posledné číslo nášho školského časopisu JUNIOR. Prinášame Vám veľa 

noviniek z nášho školského života, podelíme sa so svojimi zážitkami, 

pochválime sa svojimi úspechmi, o ktorých sa môžete dočítať aj na našej 

webovej stránke http://zstomasov.sk/novastranka/,  a nezabudli sme ani na 

tradičné rubriky. 

 Prajem Vám krásne prázdniny plné radostných slnečných dní 

a zážitkov. 

            Renáta Havrilová 

http://zstomasov.sk/novastranka/


     Náučný farmársky a včelársky chodník 

ALIFARMA vo Vinosadoch 
 

 Dňa 9. mája  sme sa vybrali na „Náučný farmársky a 
včelársky chodník“ na AliFarmu do Vinosad. Na farme nás 
milo privítala pani Ivka, ktorá nás previedla veľmi zaujímavým a 
zábavným spôsobom po celej farme. Spoznali sme veľa zaujímavostí 
o živočíchoch, o ich celodennej starostlivosti a o ich úžitku. 
Porovnali sme veľkosti vajíčok, ktoré zvieratká na farme znášajú. 
Potom sme mohli koníka, lamy, pštrosy, kozičku, kačky, husi, 
sliepky, zajace, pávy, ovečky, somárika nakŕmiť z ruky,  odvážni 
skúsili podojiť kozičku. Oboznámili sme sa so základnými 
pomôckami včelára a mohli sme si vyskúšať, ako sa z úľa vyberajú 
plásty, ochutnávali sme z nich med. Po malom občerstvení, ktoré 
nám domáci pripravili, sme si vyskúšali česanie vlny, prácu na 
kolovrátku, tkanie na malých tkáčskych krosnách, čiže celý postup 
spracovania vlny. Niektorí sa prezliekli do krojov a predviedli, ako 
to kedysi vyzeralo pri dreveniciach. Samozrejme, najväčšou 
zaujímavosťou bol ťaviak ALI. Jazda na ňom bola jedinečným 
zážitkom. Dozvedeli sme sa zaujímavosti zo života tiav, spôsobe ich 
kŕmenia, napájania, a prekvapila nás aj informácia o množstve 
vody, ktorú dokáže ťava naraz vypiť. Celodenný výlet sme 
zavŕšili  ochutnávkou zmrzliny v neďalekej cukrárni. 
 

 

 

   

   

    
 
 Pani Ivke a jej manželovi ďakujeme za pútavý výklad. Cítili 
sme sa výborne a tešíme sa ďalšiu návštevu. 
 
  Žiaci tretieho a štvrtého ročníka a R. Havrilová 



10 WAYS TO CELEBRATE MOTHER'S DAY 
 

1. Bring mom flowers! How about a bouquet with flowers that symbolize 

your relationship. For example, the day lily is the Chinese symbol of 

motherhood and orchids symbolize “many children.” Purple irises are also 

a special choice for mothers, symbolizing faith and hope. Perhaps the most 

historically-significant flower is the white carnation, which was the 

symbol that Mother’s Day founder, Anna Jarvis, valued.  See flower 

meanings. 

2.Give you mother a live plant or tree—such as a rose 

shrub or geranium or even a fruit tree which will bear apples, pears, 

or plums. 

3. Design an herb garden. If your mother enjoys cooking, how about 

creating a small herb garden for her?  You could give her a design for a 

small herb garden.  Here are good herbs for the kitchen. 

And draw out your garden with our online Garden Planner (free for 7 days, 

ample time to create a garden). 

4. Bring mom breakfast in bed! How about a chocolate croissant from 

your local bakery? 

Or, wake mom up with this delicious Frittata de Nonna. (Nonna means 

grandmother in Italy.) 

Or, delight mom with these easy Strawberry Crepes. Cut the strawberries 

into heart shapes for extra points! 

You could also leave her a basket of Blueberry Scones with Lemon Glaze. 

Moms are the sweet and the tang in our lives! 

5. Cook mom a special meal! Think about her favorite food. Here are 

some yummy recipes passed down through the generations—made 

by moms and grandmothers! 

 Mother’s Old-Fashioned Chicken and Dumplings 

 Mom’s Meat Loaf  

 Mom’s Caraway Coleslaw 

 Big Mama’s Peanut Butter Fudge  

 Mother’s Forgotten Cookies 

 Mom’s Chocolate Pie  

 Grandma’s Pecan Pie 

 Grandma’s Meatballs 

6. Bake a cake! Traditionally, children in England always baked a cake 

for their Mother’s Day—called Mothering Sunday. If you like this 

tradition, here’s a truly delicious (and better than boxed) cake 

recipe: Chocolate Mousse Cake. We also love Nana’s Funny Cake. 

7. Make a homemade gift. Mothers love gifts from the heart! Here are a 

few simple ideas: 

 Lavender Sachets 

 Rose Potpourri 

 Raspberry Vinegar 

 Gift Jars 

8. Give your mother a locket with your photos. Forget about a digital 

photo gift. Imagine your mother’s delight to have a beautiful locket with 

photos of her children. She’ll treasure it forever! 

9. Give your mother jewelry with your birthstone.  For example, if your 

birthday is in August, give your mother peridot stud earrings. She’ll 

always think of her dear child when she wears them. See birthstones by 

month if you’re not sure of your birthstone or its meaning. 

10. Make your own card. In our home, it’s a tradition to make a 

homemade card every year. Here’s one way to make Homemade Note 

Cards. What to write in the card? How about sharing a funny story or 

happy memory of you and your mom? It will make her smile. 

 

 

Mgr. Silvia Rajnohová 

https://www.almanac.com/blog/everything-almanac-blog/everything-you-need-know-buying-orchids
https://www.almanac.com/plant/irises
https://www.almanac.com/content/flower-meanings-language-flowers
https://www.almanac.com/content/flower-meanings-language-flowers
https://www.almanac.com/plant/roses
https://www.almanac.com/plant/roses
https://www.almanac.com/plant/geraniums
https://www.almanac.com/video/planting-fruit-trees
https://www.almanac.com/content/companion-planting-herbs
https://gardenplanner.almanac.com/
https://www.almanac.com/recipe/frittata-de-nonna
https://www.almanac.com/recipe/strawberry-crepes
https://www.almanac.com/recipe/blueberry-scones-lemon-glaze
https://www.almanac.com/recipe/mothers-old-fashioned-homemade-chicken-and-dumplings
https://www.almanac.com/recipe/moms-meat-loaf
https://www.almanac.com/recipe/moms-caraway-coleslaw
https://www.almanac.com/recipe/big-mamas-peanut-butter-fudge
https://www.almanac.com/recipe/mothers-forgotten-cookies
https://www.almanac.com/recipe/moms-chocolate-pie
https://www.almanac.com/recipe/grandmas-pecan-pie
https://www.almanac.com/recipe/grandmas-meatballs
https://www.almanac.com/recipe/chocolate-mousse-cake
https://www.almanac.com/recipe/nanas-funny-cake-recipe
http://www.almanac.com/content/seasonal-crafts-how-make-sachets
http://www.almanac.com/content/how-make-potpourri-out-rose-petals
http://www.almanac.com/content/great-gifts-kitchen-homemade-pickles-and-vinegar
http://www.almanac.com/content/seasonal-crafts-make-your-own-gift-jars
https://www.almanac.com/content/birthstones-and-their-meanings
https://www.almanac.com/content/birthstones-and-their-meanings
http://www.almanac.com/content/seasonal-crafts-homemade-note-cards
http://www.almanac.com/content/seasonal-crafts-homemade-note-cards


ŠKD        Keď kvety strácajú reč 

 Každá krajina má kvet, ktorý považuje za svoj  národný symbol. Poľsko 

fialku, Maďarsko pelargónie, Česko lipu, Rakúsko plesnivec. Človeka poteší 

pohľad na farebnú plejádu kvetov popri ceste, v záhrade, skalke. Naladí nás, aby 

bol dôvod na úsmev. Príroda je mocná čarodejnica. Kúzliť vieme aj v ŠKD. 

Vyrábame papierové kvety, gombíkové, drôtikové, usporadúvame kvety do 

herbára, igelitové kvety, kvety z obalov na vajíčka, z korku. Vytvárame kvetinové 

mandaly, spoznávame liečivé kvety, z ktorých si pripravíme čajíky. Kvety sa pred 

našimi očami samé začnú rozvíjať. Deti to baví. Popritom si upevňujú poznatky 

získané  na vyučovaní. Ide nám o to predsa v duchu hesla: hrám sa, teda 

pracujem, som to ja. Je nádherné pozorovať tú neopísateľnú energiu 7 ročných 

„veľkáčov". Sú robené s najúprimnejšou láskou a darované nefalšovanou 

radosťou. Len tak, aby bol deň krajším. A k tomu objatie od mamy, ktoré je 

zázračným elixírom. Jedna veľkosť sedí všetkým a kvety vtedy strácajú reč!  

 

 Všetkým želám nech sa predstavy a túžby o prázdninách splnia. 

Oddýchnite si!!!!!! 

         Bc.Zdenka Fülöpová 

  

 A je to TU. Náš prvý školský rok sa nezadržateľne blíži ku koncu. 

Naučili sme sa čítať, písať, počítať a v školskom klube zažili množstvo 

zaujímavých aktivít. V apríli sme privítali v našej škole budúcich prváčikov – 

vyrobili sme pre nich veselé lienky na potešenie a povzbudenie. Pre mamičky 

a babičky, k ich veľkému sviatku, sme s láskou pripravili program,  ktorý sme 

predstavili v kultúrnom dome. Zopakovali sme si základné pravidlá poskytnutia 

prvej pomoci, a v rámci tvorivých aktivít sme vyrobili vlastný lekársky kufrík. 

Dopravným kvízom sme zistili ako ovládame všeobecné pravidlá cestnej 

premávky.  Na dvore sme sa zahrali zábavnú pohybovú hru na autá a policajtov.  

Denne trávime veľa času na čerstvom vzduchu – oddychujeme na dekách v tieni 

stromov, kreslíme si v prírode, hráme rôzne loptové hry a rozprávame sa o našich 

plánoch na prázdniny.   

Želáme vám všetkým krásne a bezpečné letné prázdniny! 

Žiaci 1. B a pani vychovávateľka Monika Stupková 

 Hurá! Letné prázdniny. Dva mesiace oddychu. Žiadna škola, domáce 

úlohy a písomky. Toto si určite povedia všetci žiaci našej školy v posledný deň 

školského roka. Ale myslím si, že sa nájde aj veľa takých, ktorým to bude aj 

trošku ľúto. Predsa v školskom klube je nám tak dobre. Okrem toho, že musíme 

dodržiavať určité pravidlá, správať sa slušne, rozmýšľať, poslúchať, vždy si 

nájdeme čas aj na zábavu, oddych, relax, pohyb, vytváranie, spoločenské hry, 

slovné hry a na všetko čo nás baví. Najdôležitejšie  pre nás pre všetkých je, aby 

nám spolu bolo dobre, aby sme sa cítili dobre a pritom všetkom, aby sme sa niečo 

aj naučili. Keď na detských tváričkách je vidieť radosť, spokojnosť, šťastie, 

bezstarostnosť, veselosť  -  to je pre nás najdôležitejšie.   Bc. Prokopová Monika 

     

 Ďalší školský rok sa blíži ku koncu. Prišiel čas, aby sme tak trochu 

zaspomínali na všetko, čo sme spolu zažili. A že toho nebolo málo..... Spolu sme 

tvorili, hrali sa, spievali, tancovali, vyrábali darčeky, kreslili, smiali sa, zabávali 

či nacvičovali program. Naučili sme sa veľa zaujímavých vecí – vyšívali sme, šili 

vankúšiky, používali sme rôzne výtvarné techniky, naučili sme sa, z čoho a ako si 

môžeme urobiť chutnú nátierku, ako tráviť voľný čas, ako poskytnúť prvú pomoc 

... Niektorí si postavili svoje prvé papierové lietadielko úplne sami, bez pomoci. 

Vznikli nové priateľstvá a upevnili sa tie staré. To všetko sme robili tak, že sme 

spolupracovali, naučili sme sa navzájom komunikovať, vedieť sa poďakovať či 

ospravedlniť, prijať pochvalu, pomôcť kamarátovi, byť empatický a ohľaduplný. 

Tešíme sa na všetky ďalšie dni, ktoré prídu. Do konca školského roka nám ich už 

veľa nezostáva, ale chceme ich využiť naplno. 

  

 Prajeme vám všetkým dobré vysvedčenie a potom už len slnečné a 

radostné prázdniny plné zážitkov.  

   5. oddelenie ŠKD a p. vychovávateľka Stanka 



 

Omaľovanky na leto 

     

 

Sára Sedláková 7.A 

ANTISTRESOVÁ  OMAĽOVANKA

 

zdroj: Internet 



 

JAZYKOVÉ  OKIENKO  

 
 

 

 AKO JE TO SPRÁVNE ? 

 

 

 Nesprávne:    Má u seba mobil 

 Správne: Má pri sebe mobil 

 

 Nesprávne:   Teplota cez 30 stupňov 

 Správne: Teplota nad 30 stupňov 

 

 Nesprávne:   Hlasovali pre niečo 

 Správne: Hlasovali  za  niečo 

 

 Nesprávne:     Pre začiatok  

 Správne: Na začiatok  

  

 Nesprávne:     Určený k niečomu 

 Správne: Určený na niečo 

 

 Nesprávne:     Vhodný k niečomu  

 Správne: Vhodný na niečo   

 

 Nesprávne:     Príprava ku skúške  

 Správne: Príprava na skúšku   

 

 Nesprávne:     Závisieť na niečom  

 Správne: Závisieť od niečoho  

 

 

 

  Spracovala:      Dana Polyáková 

 

 

NAŠE OBĽÚBENÉ RODINNÉ RECEPTY 

Aj my žiaci 1.A a 1.B sme si pre vás niečo zaujímavé  

pripravili. Zozbierali sme naše najobľúbenejšie rodinné recepty, 

ktoré sme už sami prepísali a ilustrovali. Cez letné prázdniny 

môžete niektoré z nich vyskúšať. Aj my sme už niektoré 

ochutnali a boli naozaj výborné.  Dúfame, že sa inšpiruje aj vy.  

Dobrú chuť! 

     

       

žiaci 1.A a 1.B 



Žiaci V.A na slohovej výchove mali napísať rozprávanie.  
Keby veci okolo nás mohli rozprávať, určite by porozprávali 
zaujímavé príbehy, ktoré prežívajú každý deň. Túto schopnosť 
za nich prevzali žiaci V.A . Tak si prečítajte, čo by mohla zažiť 
napr. krieda. 

Dobrodružstvo kriedy 
 
 Som krieda. V pondelok som sa dostala do 5.A. Deti so 
mnou stále čmárajú po tabuli.  
 Raz, keď som sa rozprávala s kamoškami: tabuľou 
a špongiou, schytil ma zrazu jeden drzý chalan a hodil ma do 
svojej spolužiačky. Mňa,aj ju to bolelo. Nechali ma len tak ležať 
na zemi. Neskôr, asi okolo šiestej, ma hodila upratovačka do 
igelitového vrecka. Keď ma niesla preč, vrecko sa roztrhlo a ja 
som sa odkotúľala pred dvere nejakej triedy. Ráno ma zbadalo 
dievča, zdvihlo ma a položilo na tabuľu v triede. Neskôr som 
zistila, že som sa ocitla v 4.A . 
 Chcela som sa dostať späť do 5.A. Lenže som nevedela 
ako. Snažila som sa aj skamarátiť s tabuľou a špongiou 4.A. 
Nešlo to. Boli na mňa hnusné. Preto som sa jedného dňa 
rozhodla skotúľať na zem. Zbadali ma chalani a začali so mnou 
hrať futbal. Pri hre ma odkopli na chodbu.  Vtom začal do mňa 
kopať ten istý drzý chalan, ktorý ma predtým hodil do 
spolužiačky. Odkopol ma až do 5.A. Jedno dievča , týždenníčka, 
ma zdvihlo a položilo na tabuľu. 
 Tak som sa mohla znovu rozprávať s mojimi kamoškami 
tabuľou a špongiou. A rozprávali sme sa až dovtedy, kým som 
sa neminula. 
                                 Nina Lajstríková 5.A 
  

Nielen pre angličtinárov 

 



DETSKÉ  ŽELANIA 

 Školský parlament na konci mája pripravil zaujímavú aktivitu s 

názvom „DETSKÉ ŽELANIA“, v rámci ktorej mohli žiaci do pripravenej 

krabice hádzať svoje želania, priania, túžby, sny  alebo nejaké želania pre 

svojich spolužiakov. Sviatok všetkých detí sme si spríjemnili tým, že lístky 

so želaniami boli odovzdané tomu správnemu adresátovi, prípadne boli 

vyvesené na nástenkách v triedach. 

 

Mgr. Silvia Rajnohová 

Čo by sa stalo, keby ... 

sme vodu nahradili energetickými nápojmi? 

Postupom času by nastali tieto účinky:       

 bolesť hlavy                                         

 úzkosť                                                   

 únava                                                    

 nespavosť 

 obezita 

 

Energetické nápoje 

obsahujú dve hlavné zložky: cukor (15 kociek cukru) a kofeín. 

U detí môžu spôsobiť zlyhanie obličiek, srdcový záchvat či 

dokonca srdcovú zástavu. Jedna plechovka pri 10 a 12 

ročnom dieťati môže spôsobiť až smrť. 

 

Filip  Múdry  9.A 



NAŠE ŠPORTOVÉ ÚSPECHY 

 
VOLEJBAL  - Senec, 12.3.2018            Chlapci – okresné kolo  3. miesto 

 

 
Zostava: Bertók Kristián, Bertók Lukáš, Franó Adrián, Hajas Lukáš, Hukel 

Tomáš, Múdry Filip, Nyáry Filip, Rajna Richard 
...... 

GYMNASTIKA - Senec, 26.3.2018      Dievčatá – okresné kolo 
3. miesto – kategória C ,  4. miesto – kategória B 

 

    
Zostava kategória C: Holíková, Leváková, Bothová, Bošeľová, Horváthová 

Zostava kategória B: Petreková, Tvarušková, Lengyelová, Trnková, Vachová, 
Filová, Paulechová 

VYBÍJANÁ - Senec, 28.3.2018      Dievčatá – okresné kolo  4. miesto v skupine 

 

Zostava: Bošeľová Adriana, Bothová Eva, Filová Viktória, Leváková Nina, Nagyová 
Andrea, Paulechová Nina, Petreková Marianna,  

Trnková Zuzana, Tvarušková Ester 
....... 

MINIFUTBAL McDonalds - Bernolákovo, 6.4.2018 
Chlapci + dievčatá – základné kolo 2. miesto – postup do okresného kola 

 

Zostava: Bertók Patrk, Bertóková Barbora, Cseri Patrik, Dinka Luboš, Gábrišová 
Lucia Karolína, Charvát Jakub, Kovács Theodor, Majtán Michal, Mikula Hugo, 

Rozinek Adam 

http://www.skolskysport.sk/osoba/53242/bertok-kristian/
http://www.skolskysport.sk/osoba/53243/bertok-lukas/
http://www.skolskysport.sk/osoba/53246/frano-adrian/
http://www.skolskysport.sk/osoba/53247/hajas-lukas/
http://www.skolskysport.sk/osoba/53249/hukel-tomas/
http://www.skolskysport.sk/osoba/53249/hukel-tomas/
http://www.skolskysport.sk/osoba/53280/mudry-filip/
http://www.skolskysport.sk/osoba/53261/nyary-filip/
http://www.skolskysport.sk/osoba/53282/rajna-richard/
http://www.skolskysport.sk/osoba/191969/boselova-adriana/
http://www.skolskysport.sk/osoba/53222/bothova-eva/
http://www.skolskysport.sk/osoba/133853/filova-viktoria/
http://www.skolskysport.sk/osoba/225457/levakova-nina/
http://www.skolskysport.sk/osoba/225466/nagyova-andrea/
http://www.skolskysport.sk/osoba/225466/nagyova-andrea/
http://www.skolskysport.sk/osoba/133933/paulechova-nina/
http://www.skolskysport.sk/osoba/133945/petrekova-marianna/
http://www.skolskysport.sk/osoba/270943/trnkova-zuzana/
http://www.skolskysport.sk/osoba/133964/tvaruskova-ester/
http://www.skolskysport.sk/osoba/270602/bertok-patrik/
http://www.skolskysport.sk/osoba/225403/bertokova-barbora/
http://www.skolskysport.sk/osoba/270941/cseri-patrik/
http://www.skolskysport.sk/osoba/225423/dinka-lubos/
http://www.skolskysport.sk/osoba/225437/gabrisova-lucia-karolina/
http://www.skolskysport.sk/osoba/225437/gabrisova-lucia-karolina/
http://www.skolskysport.sk/osoba/225441/charvat-jakub/
http://www.skolskysport.sk/osoba/225447/kovacs-theodor/
http://www.skolskysport.sk/osoba/225458/majtan-michal/
http://www.skolskysport.sk/osoba/270619/mikula-hugo/


MINIFUTBAL McDonalds - Dunajská Lužná, 18.4.2018 

Chlapci + dievčatá – okresné kolo  3. miesto 

 

Zostava: Bertók Patrik, Bertóková Barbora, Cseri Patrik, Dinka Luboš, Gábrišová 
Lucia Karolína, Charvát Jakub, Kovács Theodor, Majtán Michal, Mikula Hugo, 

Rozinek Adam 
........ 

ATLETIKA - Senec, 18.5.2018   Chlapci – okresné kolo 
3. miesto – družstvo    2. miesto – štafeta 4 x 60 m 

 

Družstvo: Fejes, Múdry, Rajna, Hajas, Hukel, Bertók l., Bertók K., Franó 
Štafeta: Múdry, Fejes, Bertók L., Rajna 

MALÝ FUTBAL Futbal cup - Nová Dedinka, 28.5.2018 
Chlapci – okresné kolo   4. miesto 

 

Zostava: Múdry, Fejes, Rajna, Hukel, Bertók L., Bertók K., Franó, Benián, Varga 
........ 

MALÝ FUTBAL Futbal cup - Nová Dedinka, 29.5.2018 
Dievčatá – okresné kolo  3. miesto 

 

Zostava: Mihalovičová, Nagyová, Holíková, Bošeľová, Siposová, Bothová, 
Leváková, Dinková, Horváthová 

Mgr. Sergej Minčík 

http://www.skolskysport.sk/osoba/270602/bertok-patrik/
http://www.skolskysport.sk/osoba/225403/bertokova-barbora/
http://www.skolskysport.sk/osoba/270941/cseri-patrik/
http://www.skolskysport.sk/osoba/225423/dinka-lubos/
http://www.skolskysport.sk/osoba/225437/gabrisova-lucia-karolina/
http://www.skolskysport.sk/osoba/225437/gabrisova-lucia-karolina/
http://www.skolskysport.sk/osoba/225441/charvat-jakub/
http://www.skolskysport.sk/osoba/225447/kovacs-theodor/
http://www.skolskysport.sk/osoba/225458/majtan-michal/
http://www.skolskysport.sk/osoba/270619/mikula-hugo/


Tip na výlet 

Podersdorf am See – najkrajšia pláž na Neziderskom jazere 

 Plážové kúpalisko pri mestečku Podersdorf am See má zrejme tú 

najkrajšiu pláž na Neziderskom jazere (Neusiedler See). Kúpalisko sa 

rozkladá na úctyhodnej ploche 15 hektárov so starostlivo pokosenou 

trávou so stromami, pod ktorými nájdete vytúžený tieň. Pláž je z jemných 

kamienkov a po celej svojej 1,4 km dĺžke má sklon len 6 percent a na 

rozdiel od iných kúpalísk pri jazere, pri vstupe do vody nenájdete žiadne 

schody. Južnú a severnú časť pláže rozdeľuje 200 metrové mólo s 12 

metrov vysokým majákom na konci. Pozdĺž pláže je všetko potrebné 

vybavenie – lehátka, toalety, sprchy či kabínky na prezliekanie. 

 

 Milovníci športov si prídu na svoje v severnej časti. Školy 

surfovania, plachtenia a kitesurfungu, odkladanie boxy pre športové 

náčinie, surfshop, kabínky so sprchami s teplou a studenou vodou a 5 

ihrísk pre plážový volejbal, minigolf, stolný tenis a plocha pre inline 

korčuliarov.V južnej časti areálu je raj pre rodiny s deťmi, okrem jasličiek 

s prebaľovacími pultami pre najmenších je tu vodné ihrisko,  trampolíny, 

prístav pirátskych lodí a kopec ďalších atrakcií pre deti. Na kúpalisku 

samozrejme nájdete viacero bufetov s občerstvením, môžete si tiež 

posedieť na terase a s osviežujúcim kokteilom v ruke pozorovať západ 

slnka. 

Mgr. Katarína Radová 

Riešenia súťažných úloh a mená výhercov – Junior 3 
Do súťaže sa zapojilo 89 žiakov. 

   Relax – správne riešenie: 

 - č.3, č.1, č.2, č.4 

 -A 3 , B 4 , C 5 , D 1 , E 2 

 - lopta, futbalista, lienka, konvalinka 

 - Ahoj! 

Výhercovia:Sára Sedláková 7.A, Veronika Nagyová  7.A, Kristián Tvaruskó 

7.A,Kajka Hanusková 4.A, Filip Nyáry 8.A, Radka Rigáňová 8.A, David Nyáry 

5.A, Adela Letovancová 5.A, Emmka Sztranyovszká 5.A, Valentína Vidová 5.A, 

Nina Lajstríková 5.A,  Laura Gibalová 5.A, Viki Berkešiová 5.A, Saška 

Bogdalíková 5.B, Natália Farkašová 7.B, Ninka Dinková 4.A 

Nielen pre angličtinárov – doplnenie slov do krížovky 

Výhercovia:Emma Mikóczy 5.B, Nina Dinková 4.A, Veronika Vitálošová 4.A, 

Bibi Zubová 7.B, Viki Dinková 8.B, Vivien Horváthová 8.B, Bianka 

Múčková 9.A, Hanka Ondrušová 9.A 

 

GRATULUJEME!    

http://www.podersdorfamsee.at/Strandbad-Podersdorf-am-See.35.0.html
http://www.podersdorfamsee.at/
https://mojerakusko.sk/vylety/neziderske-jazero


 

Linda  Klembasová  7.B 

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

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