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Určite už myslíte na školské výlety, ktoré sa pomaly blížia, ale pred tým nás ešte čakajú 

nejaké tie písomôčky:-( My vám toto obdobie chceme spríjemniť ďalším číslom Pramienka. 

Tentokrát si v ňom môžete nájsť aj vymaľovánku a vystrihovačku. Našu školu navštívil 

úspešný cyklista Michael Kolář, ktorý bol naším žiakom – štvrtá strana je o ňom. Viacerí 

z vás mali v tomto období pekné úspechy na súťažiach, preto sme dvojstranu výnimočne 

venovali im. Príbeh medvedíka Oliho však bude pokračovať v júnovom čísle.  

Toľko na úvod, tak nečakajme a pustime sa do čítania.  

                                            Matúš Melicherík, šéfredaktor 
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Povedzte nám niečo 

o vašej rodine. 

Som vydatá. Máme 

päť detí – tri dcéry 

a dvoch synov. Tri 

deti sú už dospelé, 

najmladšie dve 

navštevujú ZŠ 

v Kolároviciach. 

Učili ste niekedy na 

inej škole? 

Zatiaľ nie, len som 

praxovala na strednej 

škole. 

Ako sa vám páči na našej škole? 

Škola sa mi páči. Predstavoval som si, že to bude ťažšie, ale žiaci sú priateľskí 

a milí. I keď, nájdu sa aj výnimky, ale to je asi na každej škole. 

Ktorý predmet 

najradšej učíte? 

Dejepis a NBV. 

Ktorý predmet ste 

mali najradšej, 

keď ste boli 

dieťa? 

Slovenský jazyk. 

Aká je vaša 

obľúbená farba? 

Zelená. 

Aká bola vaša 

najvydarenejšia 

dovolenka? 

Najvydarenejšie sú tie 

s celou rodinou – so 

všetkými deťmi a s 

manželom. 

Čo robíte rada vo voľnom čase? 

Rada spievam. Som členkou chrámového zboru a folklórnej skupiny 

Kolárovičanky. A tiež sa venujem ručným prácam a záhradke. Starám sa aj 

o svoju chorú tetu. 

Pani učiteľka 

Mária Fanová 

s rodinou na 

dovolenke 



Ktovie, ako by sa Michaelovi vodilo na Tour de 

France s bicyklom našej pani učiteľky Cigánikovej. 

 

 

 

 

 

Michael Kolář (* 21. december 1992, Praha). 

 Je slovenský profesionálny cestný cyklista jazdiaci za ruský UCIProTeam Tinkoff-

Saxo. Vyrastal v Toronte, ale ako dvanásťročný sa vrátil so svojou mamou späť na Slovensko. Pokračoval tu v 

cyklistike pod vedením Milana Novosada a Petra Zánického. V sezónach 2012 a 2013 jazdil za kontinentálny 

tím Dukla Trenčín-Trek a v roku 2013 získal v ich drese štyri významné víťazstvá. Tieto úspechy viedli v ro-

ku 2014 ku zmluve s World Tour tímom Tinkoff-Saxo.  

Jeho významné víťazstvá 
 2012 

2. miesto Challenge Ben Guerir 

5. miesto Jurmala GP 

 2013 

1. miesto Košice – Miškolc  

1. miesto Banja Luka – Belehrad 

1. miesto v druhej etape Karpatské preteky kuriérov 

1. miesto v tretej etape Okolo Srbska 

6. miesto Challenge du Prince 

 2014 

3. miesto v bodovacej súťaži Tour de Langkawi 

 

Michael strávil dva roky na našej základnej škole 

(ôsmy a deviaty ročník).  Za triednu učiteľku mu 

bola tá pani učiteľka, ktorá dohliada aj na tvorbu 

tohto časopisu, čiže pani učiteľka Kršková. Spýtali 

sme sa jej, aký bol Michael žiakom.  

Tu je jej odpoveď: 

Michael bol tichý žiak, nepamätám  si, že by sme 

s ním mali niekedy nejaký problém (ako to už 

s ôsmakmi, deviatakmi býva). Už vtedy mal svoj 

športový sen a cieľ, veľa trénoval, a tak bol na vyučovaní často unavený. My sme dlho nevedeli, že sa venuje 

cyklistike – nechválil sa. Keď sme na to prišli, „prinútili“ sme ho priniesť do školy všetky trofeje (poháre 

a medaily) a urobili sme výstavku. Čo sa týka učenia, v niečom to mal ťažšie, pretože detstvo strávil v zahraničí 

– na slovenčine musel veľa dobiehať, ale v anglickom jazyku bol výborný:-) 
 

 

Michael, prajeme ti veľa úspechov, žiadne pády a úrazy  

a aby sme o tebe ešte dlho počúvali dobré správy v športových novinách! 

               Matúš Melicherík   4 



 

 

Svätý Patrik (írsky Naohm Pádraig, angl. Saint Patrick) bol staroveký kresťanský duchovný, mních 

a misionár pochádzajúci z rímskej Británie a pôsobiaci v druhej polovici 5. storočia v Írsku. Vedomosti 

o ňom sú veľmi hmlisté, niektorí historici tvrdia , že časť činov, ktoré legendy sv. Patrikovi pripisujú, 

v skutočností vykonal misionar Paladius, s ktorým postava sv. Patrika v legendách postupne splynula. 

Jeho otec bol bohatý a patril k mestským radcom. Patrik mal bezstarostný život, ale jedného dňa ich 

prepadli piráti a uniesli ho. Piráti ho predali za otroka. Po šiestich rokoch otroctva utiekol do 

Francúzska. Tam študoval za kňaza. Neskôr bol vysvätený za biskupa a bol určený pre Írsko. Narodil sa 

v roku 387 a zomrel 17. marca 461 po Kr. v meste Saul.  

Deň svätého Patrika sa oslavuje najmä v Írsku, ale aj v iných štátoch. Na deň svätého Patrika sa chodí 

v zelenom oblečení. Hovorí sa, že svätý Patrik vyhnal z Írska všetky hady. Symbolom svätého Patrika je 

trojlístok. Trojlístok označuje svätú trojicu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deň sv. Patrika v 6. ročníku 
 
Na deň sv. Patrika sme sa obliekli 
do zelena. Síce sa to oslavuje 
v Írsku, Austrálii či na Novom 
Zélande, chcela to však oslavovať 
aj naša škola. Na hodine angličtiny 
sme sa rozprávali o sv. Patrikovi. 
Čítali sme o ňom po anglicky 
príbeh. Dostali sme pracovné listy, 
ktoré sme museli vyplniť. Na 
koniec hodiny sme si vyfarbili 
a vystrihli trojlístky, ktoré sme si 
natiahli na šnúrku a zavesili na krk. 

Vyhnanie hadov z Írska 

Jedna z povestí hovorí o vyháňaní hadov z Írska. Patrik si vyhliadol 
kopec a priniesol si veľký bubon, s ktorým plánoval vyhnať plazov. 
Všetko išlo, ako malo, až do chvíle, keď sa bubon rozbil. Ľudia híkali 
hrôzou v domnení, že sila sv. Patrika je práve v tom bubne. V 
podstate mali pravdu. Spoza kopca sa vtom vynoril obrovský čierny 
had, celý rád, že vidí Patrika bezmocného. V tej chvíli sa ale zjavil 
anjel, ktorý bubon okamžite opravil. A tak Patrik vyhnal hadov z 
Írska. 

 

Kika Vršanská                  
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Miesto Súťažiaci Čas Trieda 

1. Tereza  Janáková 1:35 5. 

2. Jakub  Závodský 1:33 5. 

3. Alexandra Sedliačková 1:28 7. 

4. Kika Vršanská 1:26 6. 

5. Marek Mazúr 1:15 8. 

6. Andrej Randík 1:06 9. 

7. Filip Regiec 58 min. 8. 

8. Dominika Kahátová 40 min. 9. 

9. Simona Černeková 38 min. 7. 

10. Mária Hvizdáková 35 min. 6. 

Miesto Súťažiaci Trieda 

1. R. Haluzová, E. Hostačná,  
M. Melicherík 

7. 

2. Š. Brežný, M. Gombík 8. 

3. S. Hrobárik, J. Višňovská, 
P. Milcová 

9. 

4. A. Medzihorská, S. Mišutková, 
Š. Blaho 

6. 

5. R. Hybin, T. Uhliariková,  
J. Závodský 

5. 

Pravidlá maratónu sa nezmenili. Opäť si sily v čítaní zmerali dvojice súťažiacich 
z každého ročníka 5. – 9. Čítali sme Staré grécke báje a povesti. Rekord prekonaný 
nebol, pani učiteľky, ktoré dozerali na správnosť čítania, boli veľmi prísne (hlavne 
matematikárky:-). Tu sú výsledky a finalisti (vyhrali najmladší): 

Tohtoročné Marcoviny boli zamerané na báje a mýty. Konkrétne sme sa mohli bližšie zoznámiť s gréckou 
mytológiou. Čítali sme knihu Staré grécke báje a povesti (autor Eduard Petiška), spoznávali sme dávnych 
hrdinov, bohov, polohobov, tvorov aj netvorov. Nechýbali ani tradičné súťaže, ako čitateľský maratón 
a literárny kvíz. Marec je tiež mesiac, kedy si starší žiaci môžu vyskúšať rolu učiteľov. 

V tejto súťaži sa stretlo päť trojčlenných družstiev (z každého ročníka jedno). 
Témou kvízu boli samozrejme grécke báje. Súťažiaci riešili 8 úloh. Podľa indícií 
hádali, kto je to, čo je to, kde je to, vysvetľovali frazeologizmy, ktoré vznikli na 
základe gréckych mýtov, hádali, ktoré postavy a príbehy sú na obrázkoch a iné. 

6                             Matúš Melicherík 



 

 

Kentaurus 

Je to napoly človek a napoly kôň.  Grécke mýty 

kentaurov opisujú ako divé, surové a ľuďom 

nepriateľské bytosti. Kentaurus potom splodil 

kentaurov s divou kobylou z tesálskych lesov. Siléni 

boli kentaurom podobní, narozdiel od nich to boli však 

dvojnohé bytosti. Často tvorili búrlivý sprievod boha 

Dionýza pri jeho oslavách. 

Satyr 

Satyrovia sú zaraďovaní medzi polobohov, skôr však 

medzi horských a lesných démonov.  Boli 

sprievodcovia boha vína Dionýza. Zobrazovaní sú 

väčšinou ako napoly človek a napoly cap, s kučeravými 

vlasmi, špicatými ušami, tupým nosom, s rožkami, 

hrivou a kozími nohami. Uvádza sa, že boli v podstate 

zbabelí.  

Cerberus 

Je to bájny trojhlavý pes, ktorý stráži vchod 

do podsvetia – Hádu. Z postáv sa s ním stretol 

hrdina Hereklas, spevák Orfeus a hrdinka Psyché.  

Hydra 

Bola dcérou stohlavého obra Týféna a Echidny, ktorá bola spolovice ženou a spolovice hadom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Cronwallskí piadimužíci  sú šibalské nevychované 

lietajúce tvory. V podstate nie sú nebezpečné, ale ak 

nie sú spútané, dokážu narobiť veľkú neplechu.    
 

Hipogrify majú telo koňa a hlavu orla, dokážu lietať 

i cválať. V prvom rade si musíte zapamätať, že sú to veľmi 

hrdé tvory. Veľmi ľahko sa urazia. Nikdy nijakého 

neurazte. Mohla by to byť tá posledná vec, ktorú urobíte. 

 

Dominika  Ševčíková, Jakub Dobroň 
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https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Echidna&action=edit&redlink=1


 

 

 

 

Prečo píšeš o zvieratách? 

Proste ma to napadlo. 

Aké zvieratá máš doma? 

Psa Tajgu, psa Breda, psa Airin, andulky (bez mena), ryby všelijaké. Máme aj kury, stará sa o ne 

babka. Stráži ich kohút. Keď som išiel naposledy po vajíčka, tak ma zdrapil a začal ťahať za 

tepláky. 

Aké zviera je podľa teba najzaujímavejšie? 

Šteniatko psa. 

Prečo? 

Lebo môže mať všelijaké choroby a skáče do ľudí, a to je na ňom zaujímavé – chce sa hrať. 

S ktorým zvieraťom by si sa nechcel nikdy stretnúť? 

S tarantulou, lebo nemám rád pavúky a s kobrou kráľovskou, lebo by ma mohla aj zjesť. 

Aké zvieratá budeš chovať, keď budeš veľký? 

Psa – jazvečíka a dve korytnačky. 

Žijú nejaké zvieratá aj inde vo vesmíre?  

Mohli by byť na Marse, napríklad by tam mohli byť potomkovia Lajky, a sú tam baktérie, ktoré 

dokážu roztrhať kozmonautom skafander. 

 

Ophiophagus 

Ophiopagus ( po slovensky kobra alebo okuliarnik) je rod hada 

z čeľade koralovcovité (Elapidae),   

ktorý sa staršie zaraďoval pod rod Naja. 

Jeho jediným druhom je kobra kráľovská alebo okuliarnik 

kráľovský.  

Opis: 

Kobra kráľovská je štíhla s hladkými šupinami. Dorastá do 

dĺžky 3 až 5 metrov a váži 6 kg. 

Vie dobre plávať. V zajatí sa dožíva až 20 rokov. Obýva južnú 

a juhovýchodnú  Áziu.   

 

Páv korunkatý (pavo coruncatos) 

Páv korunkatý je niekedy  nazývaný aj páv modrý. Spolu s pávom zeleným patrí do druhu 

bažantovitých. Jeho pôvodnou domovinou je India a Srí lanka, kde sa často zdržuje v listnatých 

lesoch, krovinách, ale aj v trávnatých  porastoch. Pávy bývajú často chované v zámockých 

parkoch a v zoologických záhradách. Páv je národným vtákom Indie. 
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Kubko Dobroň z 3. triedy už druhý rok píše do 

Pramienka. Dnes sme mu položili zopár otázok, 

aby ste ho mohli lepšie spoznať. Prezradil nám 

niečo o svojom vzťahu k zvieratám a o niektorých 

zaujímavých živočíchoch nám aj napísal. 



Chov: 

Pávy sa už chovajú tisíce rokov. Treba ich 

chovať vo veľmi veľkom mieste v parkoch 

a v záhradách. 

Niekedy sa chová jeden samec 

s niekoľkými samicami, ale na veľkých 

plochách môže byť pokope aj viac samcov. 

Najčastejšie jedia zrno.         

 

 

 

Pytón kráľovský     

Pytón kráľovský  je nejedovatý had 

z čeľade pytónovitých, vyskytujúci sa 

v západnej až v strednej Afrike. Obývajú 

porasty, savany a riedko zalesnené oblasti. 

Nachádza sa v Afrike a v štátoch Senegal, 

Mali, Guinea Bissau.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výr skalný 

Výr skalný je najväčšia európska  sova (dĺžka tela je 

asi 680 mm, krídla 470 mm, chvost 255 mm) 

s vyvinutými ušami a až po pazúry zarastenými 

nohami. 

Je hnedohrdzavý s tmavými škvrnami, na brušnej strane s výraznejšími škvrnami a pruhovaním.  

Upozornenie: 

Keď vám sadne na ruku, hrozne to bolí a viac to bolí, keď nemáte rukavicu. 

 

Jakub Dobroň 
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V tomto školskom roku sa viacerým našim žiakom darilo na rôznych súťažiach. Boli to 

olympiády, recitačné súťaže, matematické súťaže. Blahoželáme im a venujeme im túto 

dvojstranu.  

V okresnom kole Dejepisnej olympiády 

boli úspešné dve žiačky 7. ročníka: Ema 

Hostačná skončila na šiestom mieste 

a Silvia Randíková bola druhá. Na fotke 

vpravo je Silvia pred Gymnáziom V. P. 

Tótha v Martine, kde sa konalo krajské 

kolo. Aj v ňom bola úspešná – skončila  

na 5. mieste. 

Vo februári boli naši žiaci aj na Biblic-

kej olympiáde. Je to súťaž družstiev, 

našu školu reprezentovali Andrej 

Decký (9. roč.), Evka Hvizdáková 

a Silvia Randíková (7. roč.). 

V dekanátnom kole, ktoré sa usku-

točnilo v Bytči, vyhrali a postúpili do 

diecézneho kola. To sa konalo 

v Žiline. Úlohy boli náročnejšie 

a výkony jednotlivých družstiev vy-

rovnané. Z desiatich zúčastnených 

skončili naši na 7. mieste. 

Po skončení die-

cézneho kola 

s účastníckymi dip-

lomami a knižnou 

odmenou. 

Jednou z úloh v diecéznom kole bola aj dramatizácia 

biblického textu. Za scénku, ktorú si naši pripravili, 

získali plný počet bodov:-)  
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V marci sa konala aj regio-

nálna recitačná súťaž 

Hviezdoslavov Kubín. Re-

beka Haluzová (7. roč.) sú-

ťažila v III. kategórii poézie 

s básňou L. V. Gavorníkovej 

Som. Svojím prednesom 

zaujala porotu a skončila na 

3.mieste. 

Som 

Dýcham vidím počujem a cítim 

Som všade tam 

kde sa práve nachádzam 

a kde nie som niet nikoho 

Nespytujem sa na dvore 

kde som a čo je na ulici 

kde práve nie som 

Som doma na svete 

a svet je doma u mňa 

Viem všetko 

...                                       úryvok 

Tento rok sa naša škola prvýkrát zapojila  do súťaže 

Shakespeare’s Day. Je to súťaž v recitovaní poézie 

a prózy v anglickom jazyku. Koná sa každý rok v Brit-

skom centre Krajskej knižnice v Žiline a to pri príleži-

tosti narodenia a smrti Williama Shakespeara (zomrel 

v deň svojich narodenín 23. apríla). Tento rok je záro-

veň celý venovaný Shakespearovi, pretože si pripomí-

name 400 rokov od jeho smrti. 

Našu školu v II. kategórii reprezentoval Marek Zachar 

(7. roč.), ktorý získal diplom za 2. miesto.  

V apríli sme sa zúčastnili na 

matematickej súťaži GVOBOJ, 

ktorú organizovali žiaci Gym-

názia Veľká Okružná. Súťažilo 

sa v štvorčlenných tímoch. 

Náš tím v zložení Jarka Viš-

ňovská, Nikola Ďurajková, 

Andrej Decký a Štefan Brežný 

pod vedením pani učiteľky 

Holičovej boli úspešní - skon-

čili na siedmom mieste.  

Všetkým úspešným súťažia-

cim blahoželáme a povzbu-

dzujeme do ďalších súťaží:-)  
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SHAKES AND FIDGET 

  

Týmto  testom môžeš zistiť, čím budeš v budúcnosti. Vyber si možnosť, ktorá ťa vystihuje.  

1. 

a) Máš rád biológiu, keď sa tam bavíte o častiach tela. 

b) Rád maľuješ. 

c) Rád doučuješ.  

2. 

a) Rád píšeš na tabuľu. 

b) Rád si prezeráš obrázky v knihách. 

c) Rád robíš vodu do kúpeľa na nohy. 

3.  

a) Rád masíruješ nohy. 

b) Rád ilustruješ. 

c) Rád čítaš. 

 

 

 

 
  

Na úvod by som vám chcel povedať, milí čitatelia, že tento príbeh pochádza z jednej 

zaujímavej hry. Tak vám želám pohodlné čítanie.  

Jedného slnečného dňa sa Shakes and Fighet chystali na výpravu. Ale najskôr si dali chutné 

raňajky. Shakes si zobral svoju lebkovú kúzelnú paličku a Fidget svoj nádherný meč ukutý 

lesnými elfmi. Konečne im už nič nebránilo zažiť nové dobrodružstvá, veď nikdy neviete, na čo 

narazíte.  

Ako si tak idú, naraz pred nimi zastavil obrovský močiarny drak. Shakes and Fidget sa normálne 

striasli od strachu. Drak mieril na vyplienenú dedinu. Shakes a Figdet ho potajomky sledovali do 

jeho jaskyne.  Lenže jeho jaskyňu strážili kamenní trollovií a zamrznutý démoni. Ale pre Shakesa 

to nič nebolo a uvoľnil cestu hneď, ako odišiel močiarny drak. Keď prišli do jaskyne, s údivom sa 

dívali na tie hory zlata. Shakes sa vybral po kamenných schodoch. Potom uvidel veľký kamenný 

stôl, orkovské prilby a list,  v ktorom bolo napísané, že 

v lávových vodopádoch sa zhromažďujú nepriateľské vojská.  

Zatiaľ sa kráľ zlých škriatkov pokúšal oslobodiť príšery 

z démonického portálu. A pekelná príšera mala zatiaľ sťažiť 

vchod.  Shakes s Fidgetom sa čo najrýchlejšie chceli dostať 

do mesta a bojovať so zlom. 

Pokračovanie na budúce..........  

Ak ťa vystihuje 

možnosť b, budeš 

ilustrátorom kníh. 

 

   
Ak si si vybral 

možnosti 1a, 2c, 3a, 

budeš masér.  Ak si si vybral 

možnosti 1c, 

2a, 3c, budeš 

učiteľ. 

 
Timea Uhliariková 

                Samuel Uhlárik 12 



 Milí komiksáci, určite máte doma veľa komiksov, no prečítajte si aj ten môj. Tento komiks je o vojne, 

prosím užite si ho. Vojnu budú mať mačky a psi. Nemusíte sa báť, deti, nebudú po sebe strieľať, len sa 

budú biť, nič iné. Všetci prežijú!  Tento komiks je na pokračovanie. Píše ho a kreslí Jakub Dobroň.    

POKRAČOVANIE 

NABUDÚCE 



 
 

GERI chce naplniť misku so svojím menom.  

Nakresli mu granule do jeho misky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plankton 

 Spongebob 

Sendi 

Patrik 

Vanessa Uhliariková 
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Zootropolis je americký film. Je animovaný, dobrodružný a akčný. 

Režiséri sú Byron Howard a Rich Moore.  

Hlavnou postavou je Judy Hoppsová, ktorá sa odmalička chcela stať 

policajtkou. Potrebovala na to veľkú odvahu, lebo ešte žiadny zajac 

sa nestal policajtom. Ale ona si verila. Keď vyrástla, dostala ocenenie 

za najlepšiu policajtku v jej rodnej dedine. Presunula sa do moderné-

ho mestečka Zootropolis. Nachádzalo sa tam predmestie Saharské 

pole, ktoré viedlo až k mrazivému sídlisku Tundrovka, kde bývali po-

lárne zvieratá. Bývali tam zvieratá od najväčšieho slona až po malú 

myš, bez ohľadu na stravovacie chute. Judy pracovala v mestskom 

policajnom oddelení. Strašne sa tešila, že bude môcť vyšetrovať zlo-

čin alebo nejaký akčný prípad. Pridelili jej parkovanie, aby rozdávala 

pokuty. To sa jej však nepáčilo, ale zmeniť si to už nemohla. Nako-

niec jej dali vyšetrovať únos 

vydry. Poprosila lišiaka Nicka, 

ktorého  už viackrát stretla, aby jej pomohol vyšetriť únos. Nick 

Wild bol lišiak, ktorý už viackrát ukradol lízanku v obchodoch. Po-

čas hľadania si všimli, že zvieratá z ničoho nič zdivočejú. Bol za 

tým modrý kvet, ktorý strieľali do zvierat barani, aby zdivočeli. 

Šéfkou baranov bola starostka dediny, kde Judy vyrástla. Judy 

Hoppsová s Nickom Wildom dostali ocenenie za najlepších policaj-

tov v Zootropolise. Keď všetko dobre dopadlo, išli oslavovať  všetci 

obyvatelia Zootropolisu na koncert gazely menom Shakira.  

 

 

                

  

Hlavná príbehová línia Skyrimu rozpráva o boji hlavnej postavy (hráčov) proti dračiemu bohu Alduinovi, 

požieračovi  svetov , ktorý má podľa pradávneho proroctva zničiť svet. Príbeh sa odohráva dve stáročia 

po udalostiach v Oblivione vo fiktívnej provincii Skyrim , 

ktorá je najsevernejším a najhornatejším teritóriom kon-

tinentu Tamriel ležiacom na planéte Nirn. Hráč má mož-

nosť podľa priania preskúmavať krajinu a bez obmedze-

nia ignorovať či odsunúť hlavnú úlohu. Skyrim je veľmi 

obľúbená hra, počas prvých 48 hodín od jej vydania hráči 

zakúpili cez 3,5 milióna kópií.  

 

 Kika Vršanská    

Vanessa Uhliariková 
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Je to .................................. 

Čo vám tieto obrázky pripomínajú? 
Pozor, ide o optické klamy! 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Je to ..................................  

      
1.             

 

    
2.             

   

   
3.             

    

  
4.                 

   

    
5.         

     

 
6.             

      

              1. Ako sa slangovo nazýva druh strednej školy? 
    2. Naša Zem je jednou z mnoho.... 

      3. Ktorá rozprávková postava spadla do čarovného nápoja? 
  4. Ako sa volá najslávnejší francúzsky generál? 

    5. Ako sa volá hlavný grécky boh? 
      6. Ako sa volá Caesarov syn? 

       

V tajničke sa nachádza meno 
zvieraťa z histórie, o ktorom sa 
nevie, či v súčasnosti vlastne 
žije, ale vie sa, že je to pred-
chodca našej Kury domácej, je 
pôvodom z južnej Ázie, žil 
najmä v džungliach Indie. Žije 
v hustom lese.  

   Matúš Melicherík        
   Zdroj: Google 

Aeróbny tréning ako chôdza či turistika 
prospieva srdcu a zlepšuje ... 
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Timea Uhliariková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

Karolínka prišla 

domov zo školy. 

Mama sa jej 

spýtala, ako sa jej 

v škole darilo. 

Mami, dostala som 

dvojku a trojku. 

Zaujímavé. Stretla som tvoju pani 

učiteľku a tá vravela, že si dostala 

päťku. 

Ale dva plus 

tri je päť 

Počula som, že 

váš syn študuje 

na univerzite. Čo 

z neho bude, 

keď skončí? 

Obávam sa, že 

dôchodca. 

       Kika Vršanská 
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Toto je učes Vivi. My 

ho odporúčame len na 

zvlášne príležitosti,  

ako je napríklad prvé 

sv. prijímanie alebo 

jarná svadba. Vpravo 

a dolu sú ďalšie pek-

né účesy. 

Na prvých dvoch fotografiách vidíte dve varianty zatočeného copu. Je vhodný na pre-

chádzky do mesta alebo na májové kolotoče. Vpravo vidíte účes pre dievčatá, ktorý si 

môžete učesať, keď idete pracovať v domácnosti alebo v záhrade. Ale je vhodný aj na 

vychádzky do prírody. My sme ho pomenovali „Učiteľské voľno“. 
                      

Ahojte! 
 

Ja som Timea a je tu so mnou Vanesa. 

Na tejto strane vás budeme spolu 

sprevádzať účesmi. Niektoré sme sa-

my vytvorili, iné sme našli na interne-

te. Začíname účesmi, ktoré sme si vy-

skúšali na pani učiteľke Krškovej, kým 

pracovala za počítačom. 
 

18 



                                                                           

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najprv si vystrihni figuríny. Obkresli ich a vystrihni si ich viac. Potom 

vystrihni dievčenské a chlapčenské letné oblečenie a prilep na figuríny. 

Každá figurína má svoju skrinku. 
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edysi  dávno pradávno bola jedna princezná. Raz sa stalo, že  sa 

princezná stratila. Hľadalo ju celé kráľovstvo.  Princezná kričala: 

„Pomóc,  som v jame aj s mojím koňom, pomóc!“ Princezná začala 

plakať a pýta sa: „Kto mi pomôže!?“ Zrazu počula zvláštny krik a potom... 

krásny spev! Uvidela páva. Povedala mu: „Páv, to ty si tak nádherne spieval?“ 

Odpovedal jej: „Počkaj, nech sa zasmejem ha ha ha. Ja asi spievam 1000 krát 

lepšie, než  ten tvor.“ Princezná mu povedala: „Tak mi zaspievaj pre radosť.“ Bol  

z toho taký krik, že si princezná a dokonca aj kôň zapchali uši. Páv sa spýtal:  

„Aké to bolo?“ Princezná odpovedala: „Neviem ti odpovedať, milý páv.“ Páv 

pyšne išiel preč. Prišla k nej labuť. „Ahoj,  ja  som princezná Sisi.“ Labuť 

povedala:  „Pomôžem ti, neboj sa. Potiahni za môj krk a vytiahnem ťa. 

Princezná ťahala a aj labuť tam spadla.  Zrazu sa zasa ozval ten krásny  spev. 

Na princezninej ruke pristál slávik. Princezná sa k nemu pridala.  Neďaleko bol 

princ Paradit. Pomohol  princeznej z jamy a žili šťastne až do smrti. A slávik im 

spieval na svadbe a spieva im dodnes každé ráno. Je to ich najlepší kamarát. 

Vanessa Uhliariková 


