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Dvanásť bratov pri sebe stojí, 

v strede traja sú, 

spolu tvoria niečo, čo sa 

nikdy nezastaví  

a predsa zastať smú. 

(ynidoh) 

Sophia Roubalová, 7.A 
 

 

Malé telo, sila diabla, 

hrôzostrašný ako veľký 

hrad, 

no v ňom je veľký ako mak, 

klepetá má ako rak, 

niekoľko uštipnutí a si v nebi rád. 

(nóiprokš)  

Veronika Marková, 7.A 

 
Tam, kde ma slniečko ráno ako prvé 

privíta  

a tam, kde mi mesiačik 

hovorí „Dobrú nôcku!" 

(ľetsop) 

 Kristína Lulková, 7.A. 
            
 

Fantáziou kraľuje, 

bielou farbou maľuje, 

Za nechty nám zachádza, 

život sa pod ním vytráca, 

Na domoch špice vyrába, 

lapajom lízanky  vytvára. (zárm) 

Alexandra Faktorová, 7.A 

 
 

Vec, ktorá korene dlhé má, 

pomaly sa rozkvitá. 

Je to veru krásna vec, 

ak to chceš vedieť,  

 musíš byť zvedavec. (ovtsľetairp) 

Jakub Karcol, 7.A 
 

 
26 kamarátov v 1 rade stojí,  

bez nich slovko nepreriekneš,  

keby kamaráti neboli. (adeceba) 

 

Zuzka Martinčeková 7.A 
Obloha  farebne sfarbí sa, 

keď dva živly navzájom spoja sa. (ahúd) 

 Tatiana Balážová, 7.A 

 
 

Tam, kde fantázia je bez hraníc, 

úsmev sa ti vynorí z líc. 

Tam, kde šťastie prežívaš 

a svoje túžby ožívaš. (nes) 

(Klára Svrčková, 7.A) 
 

Okrúhly tvar a dve tyčky, 

veľká veža a zvuk nízky.  

(ižev an ynidoh) 

Janka Bodoová, 7.A



 
 

 
 

            V stredoveku boli stromy opradené rôznymi poverami a 
povesťami a pripisovali sa im zázračné vlastnosti. Nájdeme ich v 
mytológii aj v rozprávkach. Asi najznámejší je strom z Raja, na ktorom 
viselo povestné jablko. 
            V našom bežnom živote je strom živý organizmus, pre náš život 
veľmi dôležitý. Stromy tu boli dávno pred nami. Slúžili našim 
predkom ako ochrana pred slnkom, dažďom, vetrom, chladom a plody 
mnohých z nich boli zdrojom obživy. Preto boli už v dávnoveku veľmi 
dôležité. Aj dnes z nich máme veľký úžitok: dávajú nám chutné plody, 
každý jeden strom ja využiteľný, čo sa týka dreva a ich obrovský 
význam je najmä v tom, že sú to pľúca nášho ovzdušia.   

 
 
Okrem týchto dôležitých životných a 
zdravotných príspevkov sa stromom 
pripisujú aj rôzne ľudské vlastnosti, 
najmä tie mužské. Strom je v našich 
očiach silný, pevný, poctivý, štedrý, 
pružný, vyrovnaný a ochraňuje nás. 
Teda má všetky vlastnosti, ktoré by 
mal mať aj každý správny muž. 
Určite všetci poznáte niektoré 
známe porekadlá: „urastený ako 
jedľa, silný ako dub, trasie sa ako 
osika, štíhla ako breza“ a podobne. 
Takže stromy majú v našom 
povedomí veľmi silné zastúpenie.  

 
Keď sa okolo seba poobzeráte, 
sú všade okolo nás. Aspoň by 
mali byť. Každé obydlie, každé 
sídlisko vyzerá úplne inak, ak 
je popretkávané stromami. A 
nie je to len z estetického 
dôvodu, ale najmä zo 
životného. Stromy čerpajú oxid 
uhličitý z atmosféry, asimilujú 
uhlík a  
uvoľňujú kyslík, bez ktorého by 

sme sa nemohli vyvíjať. A nielen stromy ako také sú 
všade okolo nás. Stretávame sa s nimi denne aj v inej 
podobe. Z dreva sa vyrába nábytok, papier, toaletný 
papier... takže naozaj neminie deň, aby ste sa so 
stromom v akejkoľvek podobe nestretli.  
 

          Je smutné, že napriek tomu, že všetci vieme, aké sú stromy pre 
nás dôležité a užitočné, zaobchádzame s nimi často macošsky.       
Nekontrolované a príliš časté a veľké výruby nás ochudobňujú a zdravé 
životné prostredie.  
           Neuvedomujeme si, ako dlho taký strom rastie, koľko mladých 
porastov nenarastie kvôli búrkam alebo škodcom. Pretože nielen človek 
sa stáva nepriateľom stromov. Stromy majú aj prirodzených 
nepriateľov, aj keď tým najväčším je určite človek. Je to na zaplakanie, 
keď denne vidíme plné kamióny aj s prívesmi naložené krásnym 
kvalitným drevom.  
         Bolo by to v poriadku, keby aj výsadba nových porastov bola taká 
rozsiahla. Žiaľ, často sa na bývalých rúbaniskách iba rozrastá porast kríkov a trávy, alebo sa 
táto plocha využije na nejakú zástavbu. Takto si pomaly ukrajujeme z nášho bohatstva.  
         Pritom čo môže byť krajšie a upokojujúcejšie pre duševnú pohodu, ako prechádzka 
lesom, kde nehučia autá, je tam čistý vzduch a maximálne počujete bzukot hmyzu a vtákov.  

Grétka Podmanická, 1.B  

Ľubka Olexová, 1.B 

Emma Janušová, 2.A 



A tu pridávame ešte niekoľko významov stromov:  
Breza   
           V minulosti sa z brezovej kôry vyrábal acylpyrín. Odvar z brezovej 
kôry pôsobí rovnako ako acylpyrín - znižuje horúčku, tlmí bolesť. 
Výťažok z brezovej kôry sa dodnes používa na výrobu niektorých 
šampónov.  
           Listy majú močopudné a dezinfekčnéúčinky a nedráždia pritom 
obličky. Droga je preto základnou zložkou urologických čajovinových 
zmesí na liečbu močových ciest a mechúra, pomáha tiež pri odstraňova-
ní obličkových kamienkov.  
           Brezový decht sa často používa v dermatológii, proti vyrážkam. 

 

Buk 
         V liečiteľstve má významné postavenie, bukový decht s 
charakteristickou vôňou. Kedysi sa podával v mastiach proti svrbeniu 
a zápalom.  
         Kreosotum sa naproti tomu stále používa v homeopatii, 
napríklad pri zápaloch kože, slizníc, dýchacích ciest, tráviacej sústavy, 
vylučovacej sústavy a pohlavných orgánov. 
        Buk je magickým symbolom života. S pomocou neho sa 
zvestovala človeku budúcnosť i jeho vlastný osud. Do bukového drevá 
babky bylinkárky vyrývali čarovne znamenia - runy, vďaka ktorým 
mal buk s pomocou svojich konárov vyháňať choroby a neduhy z tela. 

Na rozštiepené bukové ve tvičky sa písali sakrálne runy, ktoré predpovedali osud. Buk je i 
symbol hlavy. Jeho široká koruna má často tvar strapatej tváre. Ak sa opriete o buk a 
necháte aby vám prečistil energetické kanály, dokáže vás zbaviť alebo zmierniť bolesti hlavy 
a migrény. Je to strom filozofov, podporuje mentálnu činnosť, vyjasňuje myšlienky a 
zvyšuje tvorivosť. 
          Okrem toho má buk drevo cenné a veľmi vhodné na výrobu podláh a nábytku. 
 

Dub 
        Tvrdé dubové drevo sa používa hlavne v stavebníctve a 
nábytkárstve a zvlášť žiadané je vo vodnom staviteľstve, pretože 
pobytom vo vode sa jeho vlastnosti ešte zlepšujú.  
       Liečivé zložky dubovej kôry sa využívajú v liečiteľstve. Častejšie 
sa používa kôra z duba zimného. Odvar z dubovej kôry sa používa pri 
hemoroidoch, kožných problémoch, ľahších omrzlinách alebo 
popáleninách, preležaninách. Zmierňuje potenie nôh a šírenie plesní 
na nohách, je vhodný pre výplach alebo sedacie kúpeľ pri pošvových 
infekciách. Ďalej môže poslúžiť ako kloktadlo pri zápaloch hrtanu 
alebo sliznice ústnej. Pitie odvaru pomáha pri hnačkách a zápaloch 
tráviaceho ústrojenstva. 
         Dub bol odjakživa symbolom sily, dlhovekosti a odolnosti. Je považovaný za nemecký 
národný strom a symbol nemeckého národa. Tiež veľa slovenských dubov patrí medzi 
pamätné stromy. 

 

   Výrok P.G. Crossa: 
     ,, Ak chcete prežívať život vo všetkej jeho bohatosti, potom sa spriateľte so stromami 
svojho suseda, stromami na stráni a pri ceste. Nadviazať takého priateľstvo znamená získať 
pokoj bytia, lepšie zdravie a najmä trvalé šťastie. Zo žiadneho stromu sa neukáže falošný 
nepriateľ."  

 
Spracované podľa fit.server.sk/zivotny-styl/stromy-a-ich-sila/ 

Výtvarné práce - Źiaci 1. a 2. ročníka našej školy

Chiara Fujaková, 2.A 

Vanda Vnuková, 1.C 
1.C 

Vanessa Jarabicová, 1.C 



 

        Pre deti z našej školy v mesiaci február neodmysliteľne patrí  

karneval. Je najočakávanejších podujatím počas školského roka.  

        Žiaci 1. – 4. ročníka sa v ŠKD s pani vychovávateľkami 

a triednymi učiteľkami prezliekli do pestrofarebných masiek, 

pripravili  stoly, na ktorých boli dobrôtky od výmyslu sveta a 

vzájomnou prehliadkou všetkých masiek začala tá pravá fašiangová 

zábava. Karneval otvoril pán riaditeľ Mgr. Igor Ševec s pani 

zástupkyňou Mgr. Eliškou Očkovou. Nechýbali  ani obľúbené súťaže, z ktorých si 

víťazi odniesli sladké odmeny.  

        Aj vďaka rodičom, ktorí sa postarali o maškrty na stoloch a nádherné masky 

svojich ratolestí,  prežili jedno čarovné popoludnie plné radosti a smiechu. 

  

  

  
 



EXKURZIA NA FARME A NÁVŠTEVA 

VLASTIVEDNÉHO MÚZEA 

         Dňa 9. marca 2015 sa žiaci druhého ročníka našej školy 

zúčastnili exkurzie pod názvom ,,Jar je tu".   Organizátorom 

exkurzie bolo Centrum voľného času v Kysuckom Novom 

Meste. Žiaci spolu s triednymi učiteľkami Mgr. L 

Hejtmánkovou a Mgr. Z. Múčkovou navštívili farmy v 

Kysuckom Lieskovci a Ochodnici. 

       V Kysuckom Lieskovci ich sprevádzala a zoznamovala s 

chovom zvierat tunajšia veterinárka. Žiaci získali informácie o 

chove oviec a ich mláďat, o chove sliepok, husí a kráv. Mali možnosť kŕmiť domáce 

zvieratká suchým chlebíkom a mrkvou.  

           Na farme v Ochodnici mali možnosť pozorovať kone a 

ovce, ktorých chovom sa zaoberá tunajšie družstvo. 

         Poslednou zástavkou exkurzie bola návšteva 

vlastivedného múzea v Krásne nad Kysucou, kde sa žiaci 

zoznámili s expozíciou, ktorá prezentovala faunu a flóru 

severozápadného Slovenska. 

          Žiaci s údivom pozorovali repliku mamutej samice v 

životnej veľkosti. V múzeu boli informovaní o odevoch, bývaní 

a remeslách, ktorými sa zaoberali ľudia na Kysuciach.  

      Našim druhákom sa na farmách veľmi páčilo až tak, že žiačka z 2.A napísala o tomto 

výlete aj príbeh o malom kuriatku a koníkovi. 

AKO SA ZVIERATKÁ VYPLAŠILI 

         Žila jedna farmárka. Mala veľa zvierat a medzi nimi aj malé, práve 

vyliahnuté kuriatko. 

          Zrazu sa farme niečo stalo. Prišiel kôň a vyzeral ako splašený. 

Kuriatko vôbec nepoznal. Malé kuriatko sa ho veľmi naľakalo. 

          Kôň povedal: ,, Íha, toto ešte vôbec nepoznám. Môže mi to malé 

čudo aj ublížiť?“ 

Prišla pani učiteľka Sova a spýtala sa: ,, Hú, hú, čo sa to tu robí?“ 

        ,, Nič pani učiteľka, kôň sa len naľakal maličkého kuriatka,“ odpovedala mama 

sliepočka.  Zvieratká a upokojili a zrazu počuli: ,,Cililing, cililing.“ 

        Sova povedala: ,, Hú, hú tento 

zázračný zvuk vás dokázal upokojiť.“ 

A na farme nastalo zrazu tajomné ticho.                                                    

Sofia Múčková, 2.A 

 



 

         Pola Negri známa i neznáma                   
                                         
          6. marca 2015 sa v Mestskej knižnici v Kysuckom 
Novom Meste stretli žiaci 8.A s autorkou knihy Mgr. 
Veronikou Paukovou, historičkou Kysuckého múzea v Čadci. 
Besedovali o Pole Negri, jednej z najväčších hviezd 

Hollywoodu 
z obdobia nemého 
filmu. Pola Negri, 

vlastným menom Barbara Apollonia 
Chalupiec ( 3. jan. 1897 – 3. august 1987), 
patrí medzi tie svetové hviezdy, ktorých 
korene siahajú na Slovensko (herečkin otec 
Róm, klampiar pochádzal z Nesluše). 
Autorka  žiakom zaujímavo predstavila  život  
filmovej hviezdy  -  jej detstvo, prvé kroky 
ku sláve, ale aj ukončenie kariéry.   

 

                                        

OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA OKRESNÉ KOLO 

 
             Dňa 14. januára 2015 sa v Centre voľného času v Kysuckom Novom Meste 
konalo okresné kolo olympiády z anglického jazyka. Našu školu tu zastupovali víťazi 
školského kola – v kategórii 1A Maroš Synák /7.A/, v kategórii 
1B Branislav Hruška /9.A/ a v kategórii 1C Kristína Lulková 
/7.A/, ktorá priamo postupuje do krajského kola. 
            Konkurencia  bola  ako každý rok na vysokej úrovni, no 
i napriek tomu naši žiaci dosiahli vynikajúce výsledky. 
V kategórii 1A /žiaci 5.-7. ročníka/ získal  1. miesto Maroš 
Synák a v kategórii 1B /žiaci 8. – 9. ročníka/ Branislav Hruška 
obsadil 3. miesto.  
            Srdečne im gratulujeme a Marošovi Synákovi a Kristínke Lulkovej  držíme  
palce v ďalšej úspešnej reprezentácii našej školy na krajskom kole olympiády 
z anglického jazyka, ktoré sa uskutoční 10. februára 2015 v Čadci. 
                                                                                Mgr. Zuzana Kašiarová 

 
 

Deň narcisov na Clementiske 
 

         Pred 19 rokmi odštartovala Liga proti rakovine unikátny projekt - zbierku 
Deň narcisov. Cieľom  je vniesť problematiku boja proti rakovine ako aj pravdu 

o súčasnom postavení chorých na Slovensku. Deň narcisov sa už tradične koná na jar. Jeho 
symbolom je žltý narcis - kvietok jari a nádeje, ktorý si ľudia pripínajú v tento deň na svoj 
odev, aby aj týmto spôsobom vyjadrili solidaritu s osobami postihnutými rakovinou. 
          27. marca 2015 sa naša škola pripojila k celoslovenskej zbierke. Chceme vyzdvihnúť 
štedré príspevky našich detí i dospelých, ich dobré srdiečka, ochotu pomôcť druhým. Za 
organizačnú pomoc ďakujeme Lenke Grigovej, Katke Mlynaričovej a členom Školského 
parlamentu ZŠ KNM.                                                               VĎAKA!!!   
 



  „ŠIKANE“ 

          Dňa 10. decembra 2014 navštívila našu školu 
Mjr. Mgr. Jana Zlochová z policajného zboru 
v Čadci. Súčasťou tejto návštevy bola 
prednáška na tému šikanovanie, ktorej sa 
zúčastnili žiaci 7.B a 7.C triedy.  

         Žiaci sa dozvedeli rôzne dôležité informácie spojené 
s touto témou napr. čo je šikanovanie, jeho dôsledky, hlavné 
znaky a príčiny šikanovania, kde najčastejšie dochádza 
k šikanovaniu, čo je trestný čin a od akej vekovej hranice  je žiak trestno-právne 
zodpovedný.  
        Táto téma  žiakov veľmi zaujala, pretože boli počas besedy veľmi aktívni, kládli 

pani policajtke neustále otázky, 
na ktoré chceli poznať odpoveď 
a taktiež si vypočuli príbehy 
priamo z policajnej praxe. 
        Dúfame, že žiaci si z tejto 
besedy odniesli veľa dôležitých 
vedomostí a tešíme sa na 
ďalšiu návštevu pani policajtky 
na našej škole!                         
 Mgr. Zuzana Kašiarová, 
koordinátor PPDZ 

 
 

 
               10.marca  2015 v našom školskom klube mali deti možnosť sa zúčastniť 
Bábkového divadla spod Spišského hradu, v ktorom 
si aj malý/á   bitkár/-ka zapamätá,  že  UDRIEŤ 
znamená  BOLÍ.  V   rozprávke  DRAČIE 
PYTAČKY nás privítal kúzelník Bonifác, ktorý 
vymýšľal rozprávky, ale už si chcel nájsť nevestu.  
Kúzelník Bonifác nám pričaroval zámok kráľa, ktorý 
chcel vydať svoju dcéru-princeznú, trebárs aj zlému 
drakovi. Princezná ho nechcela a na pomoc jej prišiel 
kúzelník Bonifác, ktorý chcel draka poraziť.  Najskôr 
bol princom, potom rytierom a nakoniec  vojakom.  
Keď  sa mu to nepodarilo, prišli sme na pomoc my, deti. 

           
Draka sme uväznili do veže a princeznú 
ukryli.   Ten sľúbil, že sa polepší a my sme mu 
uverili.  Divadielko sa nakoniec skončilo 
dobre.  Drak potreboval len dobré,  láskavé 
pohladenie  a my sme mu ho dali. 
         V tvorivej  dramatike, v ktorej 
vystupovala  umelkyňa pani Liptáková 
s bábkami,  mali deti možnosť zažiť prekonať 
strach, netolerovať násilie,  vzoprieť sa 
spoločne proti bitkárovi.    Zlého  draka sa 
nebál nik a každé dieťa si ho chcelo pohladiť. 
Za kolektív vychovávateliek: Kantoríková  Vilma 
 



„Povedz hlasné nie!“ 

           Dňa 16. marca 2015 sa 25 

žiakov 5. ročníka  zúčastnilo počas 2 

vyučovacích hodín preventívneho 

programu „Povedz hlasné nie!“, 

ktorý bol realizovaný v spolupráci 

s CPPPaP.  

         Cieľom tohto programu je 

podporiť žiakov v uvedomení si 

zodpovedného rozhodovania sa v situáciách, keď človek často podlieha tlakom 

skupiny, alebo tlakom vnútorného prostredia 

a šíriť osvetu medzi deťmi základných škôl v súvislosti 

s nástrahami, ktoré prinášajú do života drogy.    

     Žiaci boli rozdelení do menších skupín. 

Prostredníctvom hrania rolí, scénok a rôznych 

situácií, ktorých cieľom je naučiť deti, ako sa 

zachovať a reagovať, keď im niekto ponúkne drogu, 

sa dozvedeli o nežiadúcich účinkoch drog na človeka. Hravou formou si vyskúšali, ako 

reaguje človek pod vplyvom alkoholu, príp. inej drogy použitím špeciálnych okuliarov, 

rozprávali príbehy ľudí, vytvárali spoločný plagát .   

                                                                                                Mgr. Zuzana Košiarová koordinátor PPDZ 

 

 

 

Beseda s pani policajtkou 
 
           Dňa 3. februára 2015 navštívila našich 
tretiakov policajtka mjr. Mgr. Janka Zlochová 
z OR PZ Čadca, ktorá predstavila žiakom projekt Oliho príbeh.  
          Beseda sa viedla na tému Koľajisko nie je dobrodružným ihriskom. Železničná sieť 
slovenských železníc a ich tratí sa nachádza prevažne v obývaných oblastiach. Na týchto 

koľajiskách sa deti, mládež a iní ľudia vystavujú nebezpečenstvu, 
predovšetkým svojím ľahkomyseľným správaním a neopatrnosťou.  
           Prostredníctvom filmu Oliho príbeh pani policajtka 
oboznámila žiakov s možnými rizikami a dôsledkami nebezpečného 
správania v blízkosti železnice. Smutný príbeh Oliha a jeho 
kamarátov Olivera, Filipa, Nikol a Petra ukázal, ako sa môže skončiť 
ľudská neopatrnosť a vystrájanie. Oni rozprávali Oliverovi 

o nebezpečenstve na koľajisku. Z besedy, vedenej pútavým spôsobom a veku primeranou 
formou, si žiaci odniesli veľa rád a ponaučenia. 
             Dúfajme, že na rady nikdy nezabudneme. Touto cestou sa chceme poďakovať pani 
policajtke a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. 
                                                                                                              Za 3. ročník napísala Mgr. Anna Slivková 
 
 

http://www.knmzsclementisova.svsbb.sk/joom/about/308-beseda-s-pani-policajtkou


 
           Je obyčajné ráno môjho obyčajného školského dňa. Zvoní budík. Idem do 
kúpeľne, pustím si vodu, umyjem sa... Mama mi v kuchyni chystá raňajky. Napustí do 
kanvice vodu, aby mi urobila teplý čaj.  
           Vybehnem z domu. Prší. Z oblohy mi na hlavu padá jedna kvapka za druhou. 
Ach, skočil som do kaluže! Na autobusovú zastávku dobehnem celý premočený. 
Postavím sa pod strechu zastávky, no aj tam na mňa stekajú kvapky z dáždnika. Drží 
ho v ruke staršia pani, ktorá stojí vedľa mňa. „Hrozné ! Do čerta s vodou!“ šomrem si 
popod nos. 
          V tento obyčajný školský deň k nám do školy prišiel na vyučovanie 
chlapec z Kene. Rozprával nám po anglicky o svojej rodnej osade. Všetkému 
som nerozumel, no pamätám si, že vyrastal so svojimi dvomi súrodencami na 
mieste, kde nie je žiaden vodovod, ale len jedna studňa pre všetkých a dážď  je 
tam tiež len zriedkakedy.  
           Keď  v Keni prší, je to pre nich sviatok. „Prší! Voda!“ volajú a  od radosti 
tancujú. Pre nich je voda ako poklad. Vzácna, chránená. Ľudia ju majú v úcte.  
          Vtedy som si uvedomil, čo pre nás voda znamená. Máme ju. Umývame ňou autá, 
polievame záhrady. Veľakrát nám voda tečie len tak. Veď čo, veď je to len voda ... 
Málokto sa u nás na vodu pozerá očami tak, ako sa na ňu pozerajú ľudia v Afrike 
alebo na miestach, kde jej nie je taký dostatok ako u nás.  Aj my by sme si mali vodu 
viac vážiť. Neplytvať ňou, starať sa o jej čistotu. Myslieť na to, že nie všetci ľudia majú 
to šťastie, aby voda bola pre nich samozrejmosťou. 
           V ten obyčajný školský deň mi chlapec z Afriky otvoril oči. Snažím sa pozerať na 
vodu jeho očami. Veď voda nie je len samozrejmá súčasť nášho každodenného života 
– na umývanie, čistenie, pranie, varenie. Nie je to len „nepríjemnosť“, ktorá nám 
v čase dažďa tečie do topánok. Je to neoddeliteľná súčasť  nášho života. Je to život 
sám. Bez vody by neboli kvety, plody. Bez nej by neboli ani zvieratá. Neboli by sme 
ani my.   
           Keď zajtra ráno pôjdem do školy a bude pršať, poviem si: „Buď rád, že prší. Máš 
šťastie, že máš dosť vody. Všade vo svete jej ľudia dosť nemajú.“           Roman Srnka, 8.A 
 
                           

Vzdelanie pre všetky deti sveta 
 

          Právo na vzdelanie majú všetky deti na svete. Je veľmi smutné, že v niektorých 
krajinách sa deti nemôžu pokojne učiť. Ako by sme my deti zo Slovenska, z našej 
školy mohli týmto deťom pomôcť? Napríklad tým, že si s deťmi z rozvojových krajín 
budeme písať. 
           Písali by sme im o tom, čo sa v škole učíme, čo robíme vo voľnom čase. Písali by 
sme si s nimi po anglicky, čím by sme sa vlastne aj my  deti  z našej krajiny naučili 
lepšie angličtinu. Mohli by sme si posielať aj rôzne kresby alebo pohľadnice našej 

krajiny. Postupne  by sme im mohli sem-tam pripísať aj slovíčka 
po slovensky a ony by nám napísali, ako sa to slovo povie v ich 
reči. A tak by sa ony  učili po slovensky a my okrem angličtiny aj 
ich rodnú reč. Učili by sme ich aj matematiku. Písali by sme im 
o histórii Slovenska a ony o histórii ich krajiny.  
           A tak by sa tieto deti učili aj napriek tomu, že v ich krajine  
sa pokojne učiť nemôžu tak,  ako my na  Kysuciach.         
 Kristína Miksáková, 4. A                                  
              (Ukážky literárnych prác – Európa v škole)          



Európa v škole  

Motto projektu/súťaže 
EURÓPA POMÁHA – POMÁHA EURÓPA? 

 
V školskom roku 2014/2015 sa do 62. ročníka medzinárodného projektu/súťaže Európa v škole  
zapojila naša škola so zaujímavými prácami našich žiakov  v troch vekových kategóriách:  

 Veková kategória 1 (6 - 9 rokov) 
             Téma:  Kto tu volá o pomoc? 
V Európe ako aj na celom svete vymierajú  mnohé druhy rastlín a rastlinné a živočíchov. 
Ktoré z nich by ste chceli chrániť?  

 Veková kategória 2 (10 - 12 rokov) 
             Téma: Vzdelanie je tu pre všetkých 
Nie všetky deti vo svete sa môžu pokojne učiť. Vaša škola sa rozhodne pomáhať deťom v 
rozvojovej alebo zničenej krajine. Dokážete cez školu dobre spolupracovať s inými ľuďmi vo 
svete?  

 Veková kategória 3 (13 – 15 rokov) 
           Téma:   Voda znamená život!  
780 miliónov ľudí dnes žije bez prístupu k čistej pitnej vode. Podľa UNICEF každý deň zomiera 
vo svete z dôvodu znečistenej vody až 4 000 detí. Pridajte sa cez svoj projekt k tým, kto 
vodné zdroje chráni a pomáha obnovovať ich prirodzené zdroje pre všetkých ľudí sveta. 
 

1. miesto  v okresnom kole za svoje práce získali žiaci: 
-  kategória 1 -  Dominik Špiriak zo IV.C triedy za  multimediálnu prácu na tému  Kto tu 

volá o pomoc.   Prácu venoval ohrozenému živočíšnemu druhu – Tiger džungľový. 
-  kategória 2 -  Kristínka Miksáková zo IV.A triedy za  písomnú prácu - Vzdelanie je tu 

pre všetkých.  
-  kategória 3 -  Klárka Svrčková zo VII.A za  multimediálnou prácou  - Voda je život!  

 
Práce, ktoré sa umiestnili v okresnom kole na 1. mieste,  postupujú do celoslovenského kola. 
Môžete si ich pozrieť/prečítať na webovej stránke našej školy pod názvom Európa v škole.  

Vo výtvarnej časti projektu/súťaže Európa v škole získali naši žiaci dve 2. miesta: 

- kategória 2 - Lea Psocíková  z V. A triedy za prácu -  Chcem vedieť  
- kategória 3 - Michaela Faktorová  z IX. A za prácu - Vieme o vás, myslíme na vás. 

          Monika Kubalíková 



                     Hviezdoslavov  Kubín              

           19. marca 2015  sa v našej škole uskutočnilo školské kolo 
celoslovenskej postupovej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy – 
HVIEZDOSLAVOV  KUBÍN. V tomto roku to je už 61. ročník tejto recitačnej 
súťaže. Školskému kolu predchádzali triedne kolá.  
            Školského kola sa zúčastnilo  27 recitátorov v troch vekových 
kategóriách.  O  ich umiestnení porota rozhodla takto: 
I. kategória /1. – 3. ročník/ 
Poézia: 1. miesto -   Lucia Jakubcová, 2.A 

           2. miesto -  Sarah Lipková, 3.B 
           3. miesto -  Matej Kuchár, 1.A 

 
 Próza:  1. miesto  - Lívia Krišicová , 3.B   
 2. miesto  -  Chiara Fujáková, 2.A 
 3. miesto  -  Nikoleta Hozzová, 2.B 
  
 II. kategória /4. – 6. ročník/ 
 
  Poézia: 1. miesto  -    Dominik Špiriak, 4.C 
   2.  miesto -    Katarína Šinalová, 4.A 
   3. miesto  -   Janka Svrčková, 6.A 
   3. miesto  -   Klárika Čičmanová, 4.B 
 
Próza: 1. miesto -  Gréta Ondrášková, 5.A 
 2. miesto -  Katarína Francová, 4.A 
 3. miesto - Viktória Vlčková, 6.A 
    
III. kategória /7. – 9. ročník / 
 
Poézia: 1. miesto -  Vanessa Barancová, 9.B 
 2.  miesto -  Pavol Mazúr, 7.A 
 3.  miesto -  Natália Jánošíková, 7. 
  
Próza: 1. miesto - Samuel  Janík, 7.A 
 2.  miesto -Roman  Srnka, 8.A  
 

Víťazom blahoželáme. 
Do okresného kola, ktoré bude 31. marca 2015  v Mestskej knižnici v  Kysuckom Novom Meste, 
postupuje  prvý  recitátor z každej kategórie. 



Language Flower 

 
           V tomto školskom roku sme sa už po tretíkrát zúčastnili jazykovej 

a talentovej súťaže Language Flower. V stredu 12.3.2015 sa výprava osemnástich 

žiakov a dvoch vyučujúcich angličtiny a nemčiny stretla na železničnej stanici 

a len sa im celú cestu do Krajskej knižnice v Žiline plietli jazyky 

        Za angličtinárov súťažili v kategórii English Drama siedmaci: Janka 

Bodóová, Kristínka Lulková, Veronika Marková, Zuzka Martinčeková, Klárka 

Svrčková a Matej Sirovatka.  

         Porotu nemeckej drámy rozosmiali so svojimi vtipnými scénkami ôsmaci: 

Zuzka Birkusová, Roman Srnka, Samo Zbončák, Simonka Michálková, Sára 

Škorvánková, Paula Kuriaková a Monika Kokošíková.  

        V nemeckej a anglickej poézii a próze nás reprezentovali dievčatá: Simonka 

Barancová, Vanessa Barancová, Aďka Gazdíková a Ivka Hmirová.  

Keďže toto prvé kolo nazývajú organizátori 

súťaže krajským semifinále, sme veľmi 

potešení, že sa v dvoch rôznych kategóriách 

podarilo našim žiakom napriek rokmi 

rastúcej konkurencii postúpiť do vyššieho 

kola – krajského finále.        

        Postupujú nemecká scénka Gespräch im 

Zug s Monikou a Paulou v hlavných úlohách 

a anglické divadlo All that Money Can Buy 

s hviezdnym obsadením 7.A. 

Držte nám palce 16.apríla  :) 

 

 

English Theatre/Theater 
      V piatok trinásteho marca sme rozhodne nemali smolu. Už po piatykrát sme 

natrafili na vtipné a kvalitné anglické divadelné predstavenie z dielne 

Divadelného Centra v Martine. Naši malí (tretiaci, štvrtáci a piataci) sa vybrali  

na moderne spracovanú rozprávku o troch prasiatkach – Mr. Wolf & Three 

Little Pigs a 6. – 9. ročník sledoval plnenie si 

American Dream jedného nebojácneho 

tínedžera.  

      Celkovo sa predstavení zúčastnilo viac ako 

200 žiakov našej školy a všetci boli nadšení. 

Zabavili sa, miestami sa dozvedeli niečo poučné, 

ale hlavne aktívne používali angličtinu – 

„sledovali s porozumením“ .  



               V tejto sekcii nadväzujeme na tradíciu: 

Naša tvorba na hodinách anglického jazyka.  

 V rámci súťaže Slovenskej pošty – Napíš 

list o svete, v ktorom by si chcel vyrastať, 

vzniklo v triedach 7.A a 8.A viacero dielok na 

vynikajúcej úrovni. 

Publikujeme esej na túto tému v podobe listu. 
 

     Dear Barack Obama,  

last night I had a very strange dream. And I would like to tell you about that dream. At first, I 

was in a small car. In a car, there were three other people. A woman, a man and a little boy. 

They were talking about something, but I did not understand, because they were talking in 

foreign language. I guess it was Russian language. I tried to say something to them, but they 

just ignored me. I looked out of the window. I saw a big corn field on the left and on the right. 

I also saw a big screen with a big colourful title MOSCOW – the capital of Russia. And then, 

I saw a big explosion behind the corn field on the left. I was just staring at it with my mouth 

open. A few seconds later, the pressure threw the car a few meters to the screen with the title 

MOSCOW. I screamed. I closed my eyes and I screamed again.        

        But then, I was not in the car and the family wasn´t there either. I was in New York. I am 

sure, that I was in Manhattan, because I have already been there. I saw lots of people. Some 

people were calling on the phone. I also saw lots of homeless people. One man in a suit 

attracted my attention. He looked like a rich man. He was talking to the one of the homeless. I 

came as close as I could to hear what they were talking about. From their conversation I 

understood, that the homeless wanted some money. But the guy in the suit was very stingy 

and he started to scold. The homeless guy was very sad, but he turned and went away. The 

man in the suit started to phone and went away.  

        Later, I was in a different place again. This place was very interesting. I guess that I was 

in a palace. I was in a big room with big windows. I also saw two thrones made of gold. The 

room looked like someone took care of it every day and its owners liked luxury very much. It 

was the most beautiful place which I have ever seen. I saw two people standing in the middle 

of the big room. One of the people was a woman with a beautiful crown on her head. She was 

wearing a yellow dress. Second person was a man in decent clothes. I walked closer. The 

woman was talking about her glory. Her dialogue with a man was very sad. She told the man 

that it was very hard to be the queen of a country whose name I do not remember. She thought 

that if someone else was the queen or the king of the country, it would be better. 

           Finally I woke up to a sunny morning. But this dream taught me three things. Firstly, 

we have too many weapons and military brains always have “good” ideas for new things 

which we can use in the war. But we do not know how to use them and this weapons kill 

people around the world. Secondly, not everybody has money, but we can help those people. 

It is shame that some of us are very stingy. The people in the streets do not have any money to 

buy something to eat. I know that not every homeless person can use this money, but as my 

teacher taught me, they do not know how to use them, so we should teach them how to use 

money. And thirdly, I think that we do not need glory to be a good person. And I think that 

this is the world where everybody wants to grow up. Now, I am not a child anymore but my 

childhood was very happy. When I was younger, I always wanted to be a princess. Now, I 

think, that it is unnecessary. I think that modern children are very sad. They should grow up in 

the world without weapons, money and differences between rich people and miserable people. 

Such world would be better. But, as it is now, I really don´t like living in this world.  

                                                                                                                         Jane and Sophia 



Hudobné okienko 
Dominika Mirgová 

         Dominika Mirgová sa narodila v Trnave, kde prežila aj svoje detstvo. 

Odmalička inklinovala k hudbe. Už ako 5-ročná stála pred mikrofónom 

počas rodinných osláv a vystúpení svojho otca, muzikanta. Od 12-tich 

rokov vystupuje, hrá na niekoľkých hudobných nástrojoch a skladá vlastnú 

hudbu. Ako 15-ročná si po dohode s rodičmi podala prihlášku do súťaže   

Slovensko hľadá SuperStar. V súťaži sa dostala až do finále, kde ju porazila 

Vierka Berkyová. Druhé miesto jej však prinieslo nahrávaciu zmluvu so 

Sony BMG a po tom, čo víťazka nenahrala žiadnu hudbu, sa Dominika stala 

prioritou vydavateľstva. Prvý singel „Skoro ako v sne“ bol v rádiách 

úspešný. Následne vydala album Dominika Mirgová. 

Po niekoľkých menej úspešných singloch sa na čas odmlčala, venovala sa 

škole, zmaturovala a znovu sa objavuje na hudobnej scéne v duete s Mirom Jarošom „Na pokraji síl“. 

Po jeho úspechu dostáva od speváka ponuku na spoluprácu. Miro Jaroš napísal skladbu „Nová“, ktorú 

inšpiroval skutočný príbeh jej nešťastnej lásky s finalistom Michalom Chrenkom. 

 

Separ 
            Michael Kmeť, známy pod umeleckým 

menom Separ alebo Monsignor Separ, je slovenský 

rapper a člen bratislavskej hip-hopovej skupiny DMS 

a bývalý člen nezávislého labelu Gramo Rokazz. So 

skupinou DMS vydal jedno EP (Teraz už naozaj) a 

album (čo sa stalo ?!) a ako sólový interpret vydal v 

októbri roku 2012 debutový album Buldozer. V marci 

2014 vyšiel jeho druhý sólo album s názvom Pirát. 

Najlepšie pesničky sú : Tepláky, Jemijednó, Bubliná. 

Má ženu Tinu , s ktorou čaká dieťa . A majú spolu 

dieťa Lea. 

          V poradí druhý sólový album s názvom Pirát sa dostal do predaja 11. marca 2014 pod 

vydavateľstvom DMS Records, na albume sa nachádza taktiež 18 skladieb - tak ako na predošlom 

albume Buldozér. 

Spieva v skupine KONTRAFAKT . Je to najznámejšia rappová skupina . Spieva v nej Michael Kmeť 

(Separ) , Patrik Vrbovský (Rytmus) , Michal Straka (Ego) . Najkrajšie pesničky sú : Keď jazdíme my, 

Taxi . 

Jason Derulo 
         Jason Derulo alebo Derulo (vlastným menom Jason Joel 

Desrouleaux; * 21. septembra 1989, Miami, USA) je americký 

spevák, skladateľ, tanečník, choreograf a vokálne producent. 

Spolupracoval s umelcami ako Kat Deluna, Birdman alebo Lil 

Wayne. Ide o potomka emigrantov z Haiti. Svoje rodné priezvisko 

Desrouleaux zmenil pre uľahčenie výslovnosti. Vystupovať začal už 

v piatich a svoju prvú pieseň Crush On You napísal v ôsmich. 

Derulo študoval operu, divadlo a balet. Medzi ďalšie hity patrí tiež 

"In my head" a "What if". Jeho hudobná kariéra začala s jeho 

debutovú piesní Whatcha Say, ktorá vyšla v júni 2009. Prvý album s 

názvom Jason Derulo vydal v roku 2010 a sú na ňom hity ako 

napríklad Watcha Say, Ridin 'Solo, The Sky is The Limit, Encore, 

Blind a už zmieňované In My Head a What If. 3. októbra 2011 

spevák vydáva druhú platňu s názvom Future History, kde nájdete 

skladby ako Do not Wanna Go Home, It Girl, Breathing alebo Fight 

For You. Najnovšie piesní je pieseň s názvom Undefeated z 

novopripravovaného albumu. Ďalšie nové hity: Talk Dirty, The Other Side a Marry Me. 

 

http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Vierka_Berkyov%C3%A1&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Sony_BMG&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Miro_Jaro%C5%A1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Na_pokraji_s%C3%ADl
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...pozývame vás do sveta fantázie, poučenia, oddychu, lásky...do sveta kníh 
 
Jana Pronská:  Rytierova česť  

Obľúbená autorka 
ponúka strhujúci príbeh 
zo stredovekého 
Slovenska, plný lásky, 
zrady, pomsty a intríg. 
Keď sa rytier Filip po 
rokoch vráti domov 
z vojny, namiesto 
radostného zvítania 
s rodinou ho čaká obraz 

skazy: z jeho sídla zostali len ruiny, syn 
a žena sú mŕtvi. A keď vysvitne, že o šťastie 
ho pripravili intrigy súrodencov, v duši sa 
mu usídli nenávisť a zanevrie na celý svet. 
Jeho pustovnícky život sa však skončí, keď 
mu osud privedie do cesty sokoliarovu 
chovanicu Katarínu... 
 
Renáta Bočkayová: Počítačový vírus 

Žiaci jednej triedy sa 
dostanú vplyvom 
počítačového vírusu do 
virtuálneho sveta. Musia 
prekonávať jednotlivé 
levely počítačových hier, 
pričom sa ukazujú 
skutočné charaktery 

a vlastnosti. Boj ss zdá byť nekonečným, 
úlohy čoraz ťažšie, síl ubúda. Kde je 
východ? EXIT sa záhadne mení na NEXT 
LEVEL...Kniha je určená pre milovníkov, 
ale aj odporcov počítačových hier, pre 
začiatočníkov i pokročilých... 
 
Daniel Hevier: Svet zachránia 

rozprávky 
Moderný dobrodružný 
príbeh s prvkami 
andersenovskej 
rozprávky aj fantasy. 
Školská hokejová hviezda 
Krištof sa zoznámi 
s dievčaťom, ktoré 
predáva po uliciach 

zapaľovače, patrí k cudzokrajným 
kočovníkom z tábora za mestom. Ona i jej 
„súkmeňovci“ čerpajúci z tradícií predkov 
a z energie a mágie prírody, sú protipólom 
mesta – sveta trhu, vplyvov a moci. 
Rodiaca sa láska medzi krištofom 
a Zarazou prebúdza útržky pamäte tuláka 
Andersa. A aby to bolo napínavejšie: 

záhadná firma premieňa enrgiu ľudskosti 
na ľad – dôsledky zasahujú celé mesto – 
prevláda zloba, odcudzenie, ľahostajnosť... 
 
Sita Brahmachari:  Jazmínové nebo 

Po smrti starého otca 
Bimala ide Mira do Indie 
navštíviť indickú vetvu 
rodiny, ktorú doteraz 
vôbec nepoznala. Nielenže 
sa stretáva s celkom inou 
kultúrou, ale vidí aj 
pochmúrne stránky života 
v indickom veľkomeste 

Kalkate a chudobu, akú si doma ani 
nevedela predstaviť. Navyše sa pokúša 
odhaliť rodinné tajomstvo, o ktorom jej 
niktonepovedal, no stále ho cíti niekde 
v pozadí... 
 
 Veronika Šikulová: Medzerový plod 

Veronika Šikulová 
niekoľko rokov píše fejtóny 
do časopisu Miau. 
Z niektorých urobila 
poviedky, z iných ostali 
fejtóny. Popritom stále čosi 
píše. Aj preto pri 
niektorých jej poviedkach 
budete mať pocit, že ste ich 

už niekde čítali. Nie je to celkom tak. 
Autorka sa rada hrá, maže, kombinuje, 
pointuje nanovo. Poviedka je jej 
najobľúbenejším žánrom. Má rada, ak sa 
o spisovateľovi hovorí, píše stále tú istú 
knižku. O nej to platí dvojnásobne. Tak 
nejako vznikla knižka, ktorá má príznačný 
názov Medzerový plod... 
 
Michael Connelly: Izba v plameňoch 

Charizmatický detektív 
Hieronymus Bosch znovu 
dostane gangstrov tam, 
kam patria – za mreže. 
Harry sa už teší na 
dôchodok, no osud má 
s ním iné plány. Na stole si 
nájde zvláštny prípad: 
vyšetrovanie sa začne až vo 

chvíli, keď na následky zranenia umrie 
človek, ktorého pred desiatimi rokmi 
zranil neznámy strelec. Bosch zistí, že 
strela nevyšla z pištole, ale z pušky...



Vitajte, milí mladí priatelia, 
 
na  stránke, venovanej rastlinkám. 
         Dnes sa tu dozviete o takmer zázračných  účinkoch byliniek, ktoré sú pre 
všetkých bežne dostupné. Prečítate si, aká bohatá a účinná je prírodná drogéria.      
O čom inom by sme mali hovoriť, ako o tom, čo dokážu 
 

                                      bylinky v kozmetike. 
 

Nevädza : povzbudí oči. Kvety nevädze povaríme 
vo vode asi 15 minút. Odvar je vynikajúcim 
prostriedkom na uvavené oči a dodáva im lesk. 
Harmanček : výborný na vlasy aj 
pleť.Harmančekový odvar zosvetľuje tmavšie 
vlasy. Ak máme mastnú pokožku, pripravíme si 
silný harmančekový odvar, nad ktorým sa naparujeme asi 10 minút. 

Nakoniec si týmto odvarom opláchneme tvár. 
Petržlen : lepší ako make up. Petržlenovú vňať namočíme na 24 
hodín do pohára s vodou a ráno si ňou umyjeme tvár. Pomáha 
odstraňovať červené škvrny a prekrvené žilky na tvári. 

 
Jaseň: listy na vlasy. Jaseňový čaj má 
zvláštny účinok na pevnosť a lesk vlasov, 2 
hrnčeky každé 3 dni postačia na to, aby ste získali požadovaný 
účinok (môžete ho piť, alebo nalievať hrnček tohto čaju do vody, 
ktorou si opláchnete vlasy). 
     Citrón:  pomocník pri suchej pleti.Dužina je 
nasiaknutá AHA-kyselinami, preto sa odporúča 
vytlačeným citrónom potierať suchú pokožku. 

Ukľudňuje, zjemňuje a čistí pleť. 
 

Nechtík: zázračne regeneruje. Na suchú, citlivú pleť 
má sťahujúce účinky, prekrvuje pokožku, má 
dezinfekčné a protizápalové účinky, je veľmi vhodný na oparenie a 
popáleniny. Vďaka nemu sa skracuje čas liečby a zmien na koži, 
ktoré spôsobilo nadmerné vystavenie prirodzenému alebo  
umelému zdroju tepla. 
 
Praslička roľná: proti akné. Obsahuje 

veľké množstvo kyseliny kremičitej, spevňuje väzivo, zlepšuje 
prekrvenie pokožky, sťahuje póry, pomáha pri nečistote pleti – 
akné a uplatňuje sa aj vo vlasovej kozmetike. 
 
          Dúfam, mladí priatelia, že sme spoločne aspoň troška 
vnikli do tajomstva prírody a spoznali zlomok z nesmierneho 
bohatstva, ktoré máme okolo seba.Stačí sa rozhliadnuť- 
a prírodná drogéria je na dosah. 
Teším sa na Vás aj na budúce 
                                                 Vaša Rasca Bazalková 
 



                                      Príčiny prekyslenia organizmu 

                                       ( pokračovanie z predchádzajúceho čísla ) 

 

       Hlavným dôvodom prekyslenia organizmu je nesprávna výživa a tiež nesprávne , 

 veľmi rýchle jedenie potravy . Hltanie jedla spôsobuje , že sa strava nestihne 

dostatočne zmiešať so slinami a kusy jedla sa začnú hromadiť ako nestrávené zvyšky . 

Tie začnú v tele hniť , čo naň pôsobí doslova toxicky  . Je nevhodné , ak pijete 

množstvo sladených nápojov . Pridať sa môže aj nedostatok pohybu, alebo príliš veľa 

fyzickej aktivity . 

Potraviny , ktoré spôsobujú prekyslenie organizmu sú : 

- hydinové a bravčové mäso 

- párky , salámy , paštéty 

- alkohol , káva , čierny čaj , pivo energetické nápoje 

- vajcia , ocot , majonézy  

- cukor , zákusky , čokoláda 

- slané výrobky , kukurica , hríby 

- jahody , pomaranče , grapefruity 

 

 

                            Čo sa deje  v našom tele? 

                Naše telo potrebuje pre svoje správne fungovanie acidobázickú 

rovnováhu, teda príjem zásadotvornej, ako aj kyselinotvornej potravy . 

Prevažovať by mala zásadotvorná strava v pomere 3:1. Ak však dodávame 

nášmu telu málo zásadotvorných potravín, čerpá zásady zo zásob v tele, napr. 

z kostí, tkanív. Samo sa týmto spôsobom snaží zabrániť prekyslenie organizmu. 

V tele dochádza k úbytku minerálnych látok.  

                             Zásadotvorné potraviny sú : 

-rajčiny, mrkva, kel, kapusta, karfiol, hrach, špenát, brokolica, baklažán 

-citróny, čerešne, banány, ananás, ríbezle, broskyne, čučoriedky, jablká 

-zelený a bylinkový čaj, neperlivé minerálky, šťavy z ovocia a zeleniny  

- zemiaky , rezance, čierny a grahamový chlieb, kyslá smotana 

-hovädzie mäso, droždie, slnečnicový olej, ľanové semienka 

                                       Pripravila Helka BUČKOVÁ



 

 

 
 



 
    

 



Originálne úlohy z dielne Jarka Jablonského II. pre všetkých šikovných 
 

           Do podfarbených políčok píšte 1 písmeno - v tajničke sa 
ukrýva obľúbená hračka  
 
 

1. Zvieracia noha. 
2. Hrubý povraz.  
3. Súčasť oceána. 
4. Opak dole.  
5. Tisícina kilogramu. 
6. Gabriela (dom.).  
7. Obloha. 
8. Povraz so slučkou. 
 

 
 
 
 

 
       V tajničke (v podfarbených políčkach) sa ukrýva 
hračka – malá plastová postavička. 
 

1. Patriaca Ivanovi. 
2. Obyvateľ Egypta. 
3. Pálený cukor. 
4. Malý pohár. 
5. Babka. 
6. Práca s motykou. 
7. Žiak tretej triedy. 

 
    pomôcka: karamel 

 

 
ROHÁČIK 
Tajnička – druh lega 
 
1. Dusík (zn.).  
2. Popíjaj.  
3. Tŕň, po česky.  
4. Ľudový odev. 
5. Šúchala.  
6. Predhovor. 
7. Tajnička. 
 
pomôcka: prológ 
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ROHÁČIK 
 
Tajnička – plyšové hračky, 
ktoré pískajú 
  
1. Tajnička.  
2. Ovanula.  
3. Niet.  
4. Vojenská jednotka. 
5. International Labour Organization (skr.).  
6. Pokrik na voly. 
7. Rímske číslo 1. 
 
pomôcka: ča 

 
 
 
 
 
 

HREBEŇOVKA 
 

Tajnička -  zaujímavá vodná hra 
 

 
 
1. Samica býka. - 2. Mliečny nápoj. -  3. Patriaci Jožovi. 
–  4. Kniha s mapami. -  5. Stará drevená loď. -  6. 
Obyvatelia arabských štátov. -  7. Zvyšok po spálení. - 8. 
Malá laba. 

 

pomôcka: koráb 
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