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Projekt MOTÝĽ

Antistresová omaľovanka

Dňa 17.mája.2019 sa zavŕšila päťtýždňová práca 3.B a vypustením dospelých
motýľov sa ukončil projekt MOTÝĽ. Do pozorovania sa zapojili aj žiaci z
ostatných tried 1.stupňa.

Cieľ: Pozorovať dokonalú premenu motýľa – babôčky admirál
Pomôcky: plastová nádoba s vajíčkami (motýľa), húsenice, potrava, sieťka,
miska, kvety, pomaranč a osladená voda.
Postup: 1.týždeň: Z vajíčok sa vyliahnu malé larvy – húsenice.
2.týždeň: Sledujeme, ako sa v nádobe kŕmia a ako rastú húsenice.
3.týždeň: Húsenice sa zakuklia. Papier s kuklami vložíme do sieťky.
4. a 5.týždeň: Na konci piateho týždňa sa z kukiel vyliahne 5 motýľov.
5.týždeň: Kŕmenie motýľov – kvety postriekané sladenou vodou, kúsok
šťavnatého pomaranča. Vypustenie motýľov do voľnej prírody.
Záver: Motýle prechádzajú dokonalou premenou.

Mgr. Renáta Havrilová a žiaci 3.B

zdroj: Internet

Odvážnejší sa povozili na chrbte koníka, dokonca sme sa mohli člnkovať po
krásnom jazierku. Ochotní majitelia nám trpezlivo a pútavo porozprávali veľa
zaujímavého o každom ich zvieracom miláčikovi.

„Mali sme sen: Vybudovať gazdovský dvor, kde sa budú cítiť zvieratká
príjemne, kde sa bude brať ohľad na ich prirodzené potreby.“
manželia Kučerovci.
A tak začal vznikať Gazdovský dvor – NÁŠ SEN.
V jedno príjemné jarné popoludnie sme sa na ten Sen boli s deťmi
školského klubu pozrieť. A veruže bolo na čo pozerať.
Privítali nás milí majitelia farmy, spolu so svojimi zvedavými domácimi
zvieratkami. Husi, kačky, sliepočky, kozičky, ovečky, zajačiky, kravy, morské
prasiatka, koník, somárik, holuby...všetky boli prítulné a priateľské. Vďačne sa
nechali pohladkať, nakŕmiť aj vyčesať.

Na záver sme sa dosýta vyhrali na detských preliezkach, oddýchli si na
originálnych lavičkách, posilnili sa dobrým olovrantom.
Poďakovali sme sa domácim za krásne strávené chvíle v ich vlastnoručne
vytvorenej oáze pokoja a krásnej prírody.
Do autobusu sme nastupovali príjemne unavení a plní pekných zážitkov.

deti a p. vychovávateľky ŠKD

Čerešne
Čerešne sú sladké
povieme to mamke.
Sú aj veľmi chutné
spapajte ich kľudne.

NAŠA TVORBA- Letné olympijské hry

Rastú ony v lete,
keď idete k tete.
Je ich plný strom,
veľký ako dom.
Mamička z nich spraví
koláč dobrý, zdravý.
Keď si na ňom pochutíte,
pekne sa jej poďakujte.
(Veronika Vitálošová 5.A)

ZAUJÍMAVOSTI ZO SVETA
1. Zlatá olympijská medaila obsahuje len 1,34% zlata.
2. Potkany sa dokážu prehrýzť cez drevo, cement,
olovo, ale aj hliník.
3. Mount Everest je “posiaty“ asi 50 tonami odpadu,
čo z neho robí najšpinavšiu horu sveta.
4. Symbol srdca bol prvýkrát použitý na označenie
lásky v roku 1250 .
5. Na svete je spolu okolo 39 miliónov nevidiacich
ľudí.
6. Aljaška je štát s najväčším percentuálnym počtom
ľudí, ktorí chodia do práce pešo.
7. Orol belohlavý môže mať na sebe približne 7000
pierok.
8. Nórsko je považované za krajinu, ktorej sa
klimatické
zmeny
dotknú
pravdepodobne
najmenej.
Najzraniteľnejšou
krajinou
je
pravdepodobne Čad vo vnútrozemí Afriky.
9. V divočine dokáže samec leva prežiť sám okolo 10
až 14 rokov.
10.Vek veľryby môžete zistiť tak, že spočítate kruhy
v jej uchu.
Pripravila Michaela Mišičáková 8.A

NIELEN pre angličtinárov - pripravila Mgr.Silvia Rajnohová

Hotel a cestovanie
anglické slovíčka a frázy

Chcel by som izbu s kúpeľňou / výhľadom na more / balkónom.
I’d like half board / full board. Chcel by som polpenziu / plnú penziu.
Could we have an extra bed? Mohli by sme dostať posteľ naviac?

Prehľad základných anglických slov a fráz, ktoré určite využiješ pri cestovaní do
zahraničia, keď sa budeš ubytovávať v hoteli alebo v penzióne. Prajeme pekné
prázdniny i dovolenku a dúfame, že Ti naše slovíčka pomôžu.

Booking / Rezervovanie
Can I book a room please? Môžem si rezervovať izbu?
Do you have any vacancies? Máte nejaké voľné izby?
What kind of room would you like? Aký typ izby by ste chceli?
I’d like a single room / double room / suite. Chcel by som jednolôžkovú izbu /
dvojlôžkovú izbu / apartmán.
From what date? Od akého dátumu?
How many nights would you like to stay? Na koľko nocí by ste chceli zostať?
How long will you be staying for? Aký dlhý bude Váš pobyt?
One night / two nights / a week. Jednu noc / dve noci / týždeň.
What’s the price per night? Aká je cena za noc?
Is breakfast included? Sú v tom aj raňajky?
Does the room have internet access / air conditioning? Má izba aj internetové
pripojenie / klimatizáciu?
Is there a swimming pool / sauna / gym / lift? Je tam bazén / sauna / telocvična /
výťah?
Do you allow pets? Zvieratká sú povolené?
Do you have wheelchair access? Máte prístup pre vozík?
Do you have a car park? Máte parkovisko?
The room has a shared bathroom. Izba má spoločnú kúpeľňu.
I’d like a room with an en-suite bathroom / a sea view / a balcony.

I would like to cancel the reservation. Chcel by som zrušiť rezerváciu.
I have paid the deposit already. Už som zaplatil zálohu.

At the reception / Na recepcii
Do you have a reservation? Máte rezerváciu?
What time is breakfast? Kedy sú raňajky?
Where is the restaurant? Kde je reštaurácia?
What time is the restaurant open for dinner? Kedy je reštaurácia otvorená na
večeru?
Dinner is served between 6pm and 9.30pm. Večera sa podáva medzi 18:00 a 21:30
hod.
What time is the check-out? O koľkej je odubytovanie?
Your room is on the first floor. Vaša izba je na prvom poschodí.
Where are the lifts? Kde sú výťahy?
Enjoy your stay! Prajeme Vám krásny pobyt!
Excuse me, the key doesn’t work. Prepáčte, kľúč nefunguje.
There’s no toilet paper / soap / shampoo. Nemáme toaletný papier / mydlo /
šampón.
Could I have an extra blanket? Mohol by som dostať ešte jednu prikrývku?
Can I get a wake-up call for 8 a.m. please? Môžete ma zobudiť o 8 ráno, prosím?
Could you recommend me a good restaurant? Mohli by ste mi odporučiť dobrú
reštauráciu?

Pripravila Mgr. Silvia Rajnohová
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Pripravila Mgr. Silvia Rajnohová

3. Tajnička: Trošku chémie
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Chemický názov čpavku.
Značka selénu.
Súhrnný názov pre všetky prvky 17. skupiny periodickej tabuľky prvkov.
Zmena, pri ktorej látka stráca svoj kladný náboj – preberá elektróny od inej
látky.
Horizontálny riadok periodickej tabuľky.
Chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má protónové číslo 8.
Je častica v obale atómu s jednotkovým záporným nábojom.
Chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má protónové
číslo 53.
Posledná vrstva elektrónového obalu atómu.
Chemická zlúčenina vodíka a kyslíka.

Pripravila Andrea J. Siposová, 8.A
pripravil Kristián Tvaruskó 8.A

TIP NA VÝLET

Riešenia úloh a výhercovia z JUNIORu 3
Do súťaží sa zapojilo 75 žiakov, právne z nich odpovedalo 50 žiakov

Národný park Donau-Auen a zámok Orth
Národný park, ktorého názov by sa dal preložiť ako Dunajské lužné lesy,
chránia posledné veľké územie lužnej krajiny pri rieke v strednej Európe. Nachádza
sa na severovýchode Rakúska, na území spolkových krajín Viedeň a Dolné
Rakúsko. Rozprestiera sa pozdĺž Dunaja medzi Viedňou a sútokom s Moravou na
hraniciach so Slovenskom.
Z Bratislavy sa sem dostanete za 42 minút (37,8 km).
Centrum národného parku Donau-Auen nájdete na zámku Orth v obci Orth
an der Donau. Vodný hrad so štyrmi vežami bol roku 2005 opravený a stal sa tiež
sídlom štyroch múzeí: múzea Dunaja, rybárstva, včelárstva a vlastivedného múzea
Orth. Turnajové nádvorie a spoločenská hala bývajú otvorené po celý rok.
Informačná plocha, obchod so suvenírmi a turnajový dvor sú voľne prístupné,
neváhajte preto a zaraďte do svojho programu aj túto príjemnú zastávku, ktorá vás
zoznámi s históriou trhového mesta Orth.

1. Nielen pre angličtinárov – EASTER
Tajnička: Do you like egg-hunting?
VÝHERCOVIA: Veronika N.8.A, Kristián T. 8.A, Sára S. 8.A, Lenka R. 9.A
Správne riešenia: 1. Krížovka: a) Veľká noc b) korbáč
2. Osemsmerovka: Krt je malý podzemný cicavec.
VÝHERCOVIA: Samuel Ž.1.A, Ivanka R. 2.A, Patrik B. 3.B, Teo Š. 4. Miška K.
1.A, Sabinka T. 2.A, Lukáš Č. 3.B, Jakub Ch. 4.A, Patrik B. 4.A, Kristína K.5.A,
David N.6.A, Nina P. 6.B, Leo Š.5.A, Viktória B. 6.A, Zuzka T. 6.B, Theo Š.5.A,
Adela L.6.A, Lucia L. 5.A, Nina L.6.A, Regina L. 5.A, Ester T. 6.A, Kristína Á.
5.A, Laura Ď. 5.A, Elizabet P. 5.A, Peter L.5.A, Sasha V. 5.A, Tomáš B.7.A,
Sára S. 8.A, Bibiana Z.8.B, Rebeka D. 9.A, Tomáš K.7.A, Kristián T. 8.A,
Emília M. 8.B, Sarah K. 9.A, Viktor T.7.A, Veronika N. 8.A, Andrea N. 8.B,
Michaela J. 9.A, Michaela K. 7.A Matúš B. 8.A, Natália F. 8.B, Radka R. 9.A,
Bianka U. 7.A, Krisztián K. 8.A a Lenka R. 9.A

2. Relax

Na zámku je návštevníkom predstavené prostredie národného parku s jeho
faunou i flórou. K typickým obyvateľom parku patrí napr. Korytnačka močiarna,
orliak morský, rybárik či bobor. Pod hladinou tu bola v štýle podmorských akvárií
zriadená pozorovateľňa rýb. Tiež prebiehajú najrôznejšie exkurzie so sprievodcom pešo, v kanoe alebo v nafukovacom člne. Sú organizované workshopy, všelijaké
tematické akcie, slávnosti aj projekty pre školy. Ponuka vzdelávania v národnom
parku Donau-Auen je teda veľmi pestrá a rôznorodá. Nechajte sa zasvätiť do tajov
tunajšej čarovnej prírody.

Pripravila Mgr. Katarína Radová
GRATULUJEME !
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