
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janka Nehezová, 9.A 
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www.úlet.zš/slovo_na_úvod 

 

Milí žiaci, pani učiteľky, páni učitelia, rodičia a priatelia! 

  

    Po dlhšom čase sa vám chceme opäť prihovoriť a informovať Vás o tom, čo 

sa udialo a deje na našej škole v priebehu 2. polroka školského roku 2015/2016.    

 

     Prajeme Vám príjemné čítanie. 

 

           Redakčná rada 

 

 

 

Sprievodca rubrikami - témy čísla: 

 

Slovo na úvod 2 

Na známosť sa dáva 3 

Exkurzie a besedy 18 

Súťaže 22 

Vlastná tvorba 28 

Cudzojazyčné okienko 34 

Zábavník 39 

Správne riešenia 42 

Slovo na záver 44 

Obrázky z internetu 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Michaela Šimková, 9.A 
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www.úlet.zš/na_známosť_sa_dáva 

 

V skratke... alebo čo sa udialo v druhom polroku 

 

Február 
 

Oddychová zóna 

     Vo februári dostali naši žiaci darček - do 

výklenku na 2.poschodí pri nápojových 

automatoch pribudli nové sedačky.  

     Nové sedenie pri stenách  a na farebných 

molekulách  je odmenou za spoločnú 

niekoľkoročnú aktivitu v zbere papiera.  

     Touto zmenou sa prostredie výklenku 

zatraktívnilo, žiaci si od prvej chvíle nové 

sedačky obľúbili a trávia na nich voľné chvíle cez prestávky.  

     Vážme si náš oddychový kútik.  Hodnota nových sedačiek v oddychovej 

zóne symbolizuje našu aktivitu pri triedení starého papiera, viazaní balíkov a 

každodennú pomoc počas zberových týždňov.  

  

           Aby sme sa z nášho spoločného darčeka mohli tešiť čo najdlhšie, 

správajme sa k sedačkám šetrne a dodržujme nasledujúce pravidlá: 

1) Nepremiestňujme diely rohovej sedačky od stien do iných častí výklenku,  

2) Farebné molekuly nedvíhajme do výšky, posúvajme ich po podlahe iba v 

strede výklenku,  

3) Nemanipulujme ostrými predmetmi na sedačkách,  

4) Nestúpajme na poťahové látky,  

5) Nápoje odkladajme iba na stolíky,  

6) Vo výklenku sa správajme pokojne, veď si sem chodíme oddýchnuť, 

porozprávať sa a načerpať sily na ďalšie vyučovacie hodiny  

  

  Ďakujeme, že dodržíte naše rady    
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Lyžiarsky výcvik 

     My, žiaci 7. ročníka sme sa v dňoch 8. - 12. februára 2016 zúčastnili 

pobytového lyžiarskeho výcviku v lyžiarskom stredisku Skalka Aréna pri 

Kremnici. Pod vedením našich lyžiarskych inštruktorov sme si postupne 

osvojovali a zdokonaľovali svoje lyžiarske zručnosti. Strávili sme tam krásne 

chvíle plné nezabudnuteľných zážitkov. Tešíme sa, že sme mali túto možnosť                

a  radi by sme sa tam znovu vrátili. Možno niekedy v budúcnosti...  

          

           Žiaci 7.C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzácna návšteva 
     Dňa 18. februára 2016 navštívila našu školu 

pani štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR PhDr. 

Romana Kanovská. Vo vestibule školy ju prívítala 

pani riaditeľka Mgr. Šárka Kováčová a folklórny 

súbor Dupkáčik.  

     V priestoroch čitárne sa uskutočnilo stretnutie 

so žiakmi 8. a  9. ročníka. Zástupcovia z radov 

deviatakov predstavili svoju školu prostredníctvom prezentácie. Informovali 

o rôznych športových aktivitách, súťažiach a kultúrnych podujatiach. 

Diskutovali o svojich názoroch na vzdelávanie, spolupráci s učiteľmi a 

o možnostiach ďalšieho štúdia.  

     Bývalí žiaci s hrdosťou spomínali na roky prežité v tejto škole. Zástupcovia 

školského parlamentu predstavili organizačnú a obsahovú náplň tohto 

poradného orgánu. 

     Pani PhDr. Romana Kanovská ukončila 

svoju návštevu prehliadkou školy. Prezrela 

si odborné učebne i rekonštruovanú 

telocvičňu. V závere zapriala všetkým 

učiteľom i žiakom veľa úspechov a vyjadrila 

obdiv nad činnosťou školy. 
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Európsky deň tiesňového čísla 112 
     11. február je Európsky deň tiesňového volania čísla 112. Tento deň bol 

schválený v roku 2009 Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a 

Európskou komisiou. Celosvetovo známe číslo 112 je symbolickým vyjadrením 

dátumu 11.2. 

     Pri tejto príležitosti sa žiaci 5.B a 5.D 

zúčastnili exkurzie do priestorov koordinačného 

strediska integrovaného záchranného systému 

(IZS) a mali možnosť dozvedieť sa mnoho 

zaujímavého o jednotlivých zložkách IZS, ich 

fungovaní. Naučili sa, ako sa správne používa číslo 112 pri riešení mimoriadnej 

situácie, ako aj poskytnúť predlekársku prvú pomoc. Mohli si tiež pozrieť 

výjazdovú techniku.  

     Určite tieto zážitky v nich ostanú na dlhé chvíle a v prípade potreby budú 

vedieť, ako zareagovať a pomôcť niekomu v núdzi.  

          Redakčná rada 
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Marec 
 

Marec – mesiac knihy 

Marec je mesiacom kníh. Kniha je náš kamarát, 

s ktorým nikdy nie sme sami. Stretávame sa s ním 

každý deň, či už v škole pri učení sa alebo len tak vo 

voľnom čase. Knihy podporujú čítanie, predstavivosť, 

myslenie a rozširujú našu slovnú zásobu. Preto je 

dôležité čítať čo najviac. Tak ako aj po minulé roky, 

pri príležitosti mesiaca kníh, venovala každá trieda  

knižku do zbierky našej žiackej knižnice, ktorú môžete navštíviť, prečítať si 

niečo zaujímavé alebo vypožičať si knižku domov.  

           Redakčná rada 

 

Deň učiteľov  

     Každoročne si dňa 28. marca pripomíname 

Deň učiteľov. V tento deň sa v roku 1592  

narodil najznámejší učiteľ národov Jan Amos 

Komenský.  

     Tento sviatok oslavuje prácu všetkých 

pedagógov, ktorí sa každý deň snažia 

odovzdávať svoje vedomosti a znalosti žiakom.  

        

     Mesto Banská Bystrica pri príležitosti 

sviatku Dňa učiteľov udelilo ocenenia 

pedagógom za ich mimoriadne zásluhy a 

vynikajúce výsledky v oblasti výchovno-

vzdelávacieho procesu.  

     V zrekonštruovaných priestoroch 

Robotníckeho domu v Banskej Bystrici si z 

rúk primátora Jána Noska prevzala 

ocenenie naša pani učiteľka Mgr. Leona 

Magicová. Srdečne jej blahoželáme.  

 

Redakčná rada 
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Báseň o škole, ktorú možno poznáte... 

 

Celkom obyčajný deň a celkom obyčajné ráno. V jednom obyčajnom meste 

bola raz jedna škola... 

 

A v tej škole bola trieda 

 

A v tej triede bola krieda... 

 

Ráno budík spať mi nedá 

svižný krok je na mieste  

neflákam sa po ceste  

ponáhľam sa ku Papuči, 

kde sa naša škola týči. 

Táto škola -vec je istá  

srdcu mi je veľmi blízka. 

 

 

Udychčaný vbehnem zvonka, 

privíta ma Majka, Bejka, 

Tánička  ma pri dverách 

zastavuje – žiadny strach! 

Zbytočne som do vrtule kopol, 

dobre viem, že dnu ma pustia až 

po pol! 

 

 

Veľkí žiaci, dajte pozor, 

Ivetka má dneska dozor. 

A ak nechceš poza uši, 

tak si spomeň, že sa sluší, 

dať si dole šiltovku, 

v šatni nechať vetrovku! 

 

 

Vyučko sa začína, 

hneď prvá je anglina. 

Nemám projekt! To je pálka. 

Nebude sa tešiť Janka... 

 

 

Aj ja som dnes trocha v úzkych 

od rána si jazyk brúsim 

Slovíčka mi nejdú stále 

z prekladov mám mišmaš v hlave 

Ja sa bojím utorka 

má ma skúšať Andrejka 

Treba vedieť povinne, 

čo je nové v Londýne. 

 

Nachystám sa na chémiu  

a vyčkávam na Máriu 

Už je aj s kostrou Majka vo dverách, 

úsmev mi mrzne na perách. 

Ach, tá moja hlava prázdna, 

bude ma mať zas za blázna. 

Veď druhá hodina je biológia 

načo som sa vzorce drvila!? 

 

Fyzika ma aj vo sne máta, 

ale Evka, tá je zlatá. 

Býva ku mne zhovievavá, 

päťku nerada mi dáva. 

Idem jej čipsy ponúknuť, 

„Pani učiteľka, dobrú chuť!“ 

 

Blíži sa koniec veľkej lásky 

Katke som na čele spravil vrásky. 

Nebola to ťažká lopota, 

vyrobiť z papiera robota. 

No aj keď som použil lepidlo, 

z papiera vykúka strašidlo. 
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Spolužiak mal reči drzé, 

náš vzťah ocitol sa v kríze. 

Na chodbe sa o mňa potkol, 

silnejšie som sa ho dotkol 

a je z toho modrina, 

na koži malá trhlina 

 

Zranenie to nie je veľké, 

ošetrenie zverím Evke 

Keď skúmavky odloží, 

tak mi obväz priloží. 

 

Spolužiak je dobrý herec, 

teraz pôjdem na koberec. 

Nerob z toho vedu veľkú,  

máme skvelú riaditeľku! 

 

Potvrdené! Je to tak! 

Mám tisíci Tetrapak! 

Tučná zbierka vyčarí 

Danke úsmev na tvári 

A budem zas po čase 

Hviezda v školskom rozhlase. 

 

Čo je to dnes s digi-tuškou? 

Zabehnem s ňou za Januškou. 

A nech ma aj vyhreší, 

len nech problém vyrieši! 

 

„Čo len z teba, dieťa, bude?“ 

Poza uši mama hudie. 

Ja sa iba smejem hlasno, 

v budúcnosti už mám jasno. 

Čo a ako s prihláškou? 

Poradím sa s Lenuškou. 

 

Krásny hlas mi v hrdle vzniká, 

prihlásim sa na slávika. 

Atmosféra bude hustá, 

dobrých spevákov je spústa. 

Na talenty vec je istá, 

Vieročka  je  špecialista. 

 

Na chodbe je trma-vrma, 

známy maliar výstavu má. 

Našim žiakom veruže 

Dášenka ju ukáže. 

 

Nakuknem dnu cez okienko, 

Ninka cvičí divadielko. 

Za oknami vietor kvíli,  

Peťko v dielni čosi píli. 

Deviataci pod košom 

Hrajú basket s Janošom. 

 

U mňa býva dobrým zvykom, 

zahrať ping pong si s Janíkom. 

Skôr, než k skrinke hodím tašku, 

pozdravím ja našu Dášku. 

Domov volá ma kamarát, 

zajtra zas prídem – a veľmi rád. 

 

 

 

Poznámka: Mená postáv v básni sú vymyslené a akákoľvek podobnosť 

s reálnymi osobami je čisto náhodná.  

Mgr. Dagmar Tomuňáková  
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Stretnutie pri príležitosti Dňa učiteľov 

 
Aj keď ste opustili brány našej školy, 
ostali ste inšpiráciou pre mnohých... 

 

     V duchu tohto motta sa dňa 30. marca 2016 nieslo stretnutie bývalých 

učiteľov, ktorí svoj osobný i profesionálny život spojili so životom školy a jej  

žiakmi.  Naši bývalí kolegovia  si prezreli vynovené i úplné nové učebne, prešli 

sa chodbami, ktorými sa sami  nedávno náhlili aj oni do tried  za svojimi 

žiakmi, nazreli do kabinetov... Telocvikárov potešil pohľad do prebudovaných 

priestorov telocviční a šatní.  

     Posedenie sa nieslo v srdečnej a priateľskej atmosfére plnej spomienok 

úsmevných i tých smutnejších za tými, ktorí už nie sú medzi nami. 

     Vedenie školy a pedagogický zbor ďakuje našim bývalým kolegom, že  

prijali pozvanie a všetci spolu sa tešíme na ďalšie stretnutie. 

         Mgr. Tatiana Čellárová 
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Apríl 
Telocvičňa v novom šate 

     Dňa 18. apríla 2016 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie zrekonštruovaných 

telocviční a šatňových priestorov. Zúčastnili sa na nej vzácni hostia. Pásku 

slávnostne prestrihli naša pani riaditeľka, primátor mesta pán Ján Nosko                       

a predseda predstavenstva STEFE Banská Bystrica a.s., pán Ondrej Borguľa. 

Prítomná bola aj prednostka Okresného úradu v Banskej Bystrici, pani Ľubica 

Laššáková, poslanci mestského zastupiteľstva, zástupcovia štátnej správy                       

i majster sveta v chôdzi na 50 km, pán Matej Tóth z Dukly Banská Bystrica. 

     Slávnostné otvorenie bolo sprevádzané prehliadkou rôznych športov, ktoré 

predviedli naši úspešní žiaci od prváčikov až po deviatakov. Mnohí z nich 

reprezentujú našu školu na krajských či celoslovenských súťažiach. 

     Súčasné úspechy našich žiakov nadväzujú na dlhoročnú tradíciu 

vynikajúcich športových výkonov predchádzajúcich generácií žiakov našej 

školy a predstavujú symbolickú medailu pre našich pedagógov, ktorí rozvíjajú 

danosti a zručnosti našich žiakov nielen na hodinách telesnej výchovy, ale aj na 

športových krúžkoch, ktoré naša škola ponúka. 
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Pozrite sa aj Vy na zmenu, ktorou naša telocvičňa prešla. 

 

 Pred rekonštrukciou...       ...po rekonštrukcii 
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Zápis do 1. ročníka 
     V dňoch 5. a 6. apríla sa na našej škole konal 

netradičný zápis detí do 1. ročníka. Tematicky deti 

a ich rodičov sprevádzali psíček a mačička známeho 

autora Josefa Čapka.  

     Budúci prváci prechádzali  rôznymi stanovišťami, 

pri ktorých prezentovali 

svoje zručnosti a schopnosti. 

Ako vystrihnuté z kapitol rozprávky si fyzické 

zdatnosti vyskúšali rovnako ako keď Psíček a mačička 

cvičili. Svoju jemnú motoriku a trpezlivosť precvičili 

na stanovišti Ako psíček a mačička zašívali gaťky, 

svoju predstavivosť a kreativitu zas v časti Ako psíček 

a mačička piekli tortu a mnohými ďalšími. Priestory 

zdobili výtvarné práce žiakov, ktorí pre budúcich 

školákov zhotovili aj malé darčeky. Na pamiatku si 

mohli zhotoviť fotografiu, no hlavne odniesť si 

zaslúženú medailu a veríme že aj pekné spomienky na 

túto významnú udalosť každého predškoláka. 

     Veríme, že s nami prežili krásne chvíle a tešíme sa na ich septembrový 

nástup do školy. 

       Mgr. Dagmar Tomuňáková 
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Zber papiera 

 

     Od 27. apríla do 3. mája sme na našej škole mali zber 

papiera. Chceli sme ním dokázať sebe i svojmu okoliu, že 

nám nie je ľahostajný osud našich lesov.       

     Jeden 30-ročný smrek vyprodukuje za deň kyslík 

potrebný pre 50 dospelých ľudí. Vážme si naše lesy, veď ich funkcia v krajine 

je nenahraditeľná ! 

     Zbierali sme starý papier, noviny, časopisy, reklamné letáky, knihy a zošity 

bez tvrdého obalu. Podarilo sa nám ušetriť viac ako 125 m3 drevnej hmoty.  

     Do jarného zberu papiera sa zapojili všetky triedne kolektívy. Teší nás 

aktivita žiakov v týchto triedach, ktoré sú príkladom pre ostatných. Aktivita 

prvého aj druhého stupňa bola počas celého zberu dosť vyrovnaná, nakoniec ale 

žiaci 1. stupňa nazbierali približne o 2 tony papiera viac, ako žiaci 2. stupňa. 

Za pomoc našim lesom všetkým zapojeným ďakujeme. 

 

Za každú vrásku, daruj úsmev a lásku 

Projekt žiackeho parlamentu -za každú vrásku 

Pred pár mesiacmi sme vrámci projektu žiackeho 

parlamentu Za každú vrásku, daruj úsmev a lásku 

začali chodiť do domova dôchodcov. Zo začiatku 

sme tam chodili počas vyučovania raz za mesiac, ale 

postupne, keď sme tam spoznali viacerých ľudí, 

začali sme tam chodievať každý týždeň po škole, vo 

voľnom čase.  

Je tam veľmi príjemná atmosféra, rozprávame 

sa s dôchodcami, hovoria nám o svojom živote, 

deťoch, radostných i smutných chvíľach 

a občas vyjde slza im, aj nám. Okrem 

rozprávania sa s nimi zúčastňujeme aj aktivít, 

ako cvičenie jogy, vzdelávanie sa. Minule sme 

s nimi boli na prednáške o mozgu. 

Učíme sa ovládať ich vozíky, 

používať výťah. Z domova 

dôchodcov vždy odchádzame veselí 

a šťastní, lebo tím dôchodcom 

duševne pomáhame svojou 

prítomnosťou, ale aj slovami. 

Robíme to radi.  

   Laura Palkovičová a Lucia Kubišová, 9.A (Žiacky parlament) 
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Máj 
Deň matiek 

8. mája 2016 sme si pripomenuli Deň matiek. Mali by sme 

našim mamičkám povedať ako ich máme radi, čo pre nás 

znamenajú. A nielen v tento deň. Mali by sme im to hovoriť 

každý deň. Ďakujeme všetkým mamám za ich lásku a obetavosť.  

 

Moja mama 

     Svojej mame som za všetko veľmi vďačný. Už keď som sa narodil, snažila 

sa mi venovať úplnú pozornosť a vychovať zo mňa najlepšieho človeka.  

     Je nesmierne pozorná, vždy ma vie pochopiť a vcítiť sa do mojich 

problémov. Nemá však len kladné vlastnosti. Niekedy sa stane, že si ma 

nevypočuje dokonca a musí mať vždy pravdu. Ale aj 

to z nej robí dobrého človeka. Má veľa záujmov a je 

veľmi nadaná. Je priateľská a má zmysel pre humor.  

     Viem, že nikto nebude žiť naveky. Ani ja, ani vy. 

Preto si vážim každú chvíľu, ktorú s ňou strávim. Je 

to pre mňa veľká osobnosť a vzor v tomto                       

i budúcom živote. 

Marek Škrečko, 9.C 

 

Moja mama je najlepšia 

     Moja mama bola a je pri mne celý život. Bola pri 

mne keď som vyslovil prvé hlásky, či slová, keď som 

urobil prvé kroky, začal chodiť na základnú školu, ako aj teraz keď ju končím.  

     Vyrástol som, no môj vzťah k mame sa nezmenil. Stále ju mám veľmi rád                      

a viem, že aj ona má rada mňa. Aj keď sa na mňa veľa krát hnevala, pretože 

som urobil nejakú hlúposť, vedel som, že mi chcela stále len dobre.  

     Aj keď teraz nebývam s rodičmi, ale na internáte a stretávam sa s nimi len 

cez víkend, nemrzí ma to. Kvôli tomu  som si ich začal vážiť ešte viac ako 

predtým a o to radšej som, keď ich zase uvidím.  

     Moja mamina sa o mňa ukážkovo stará - perie, varí, upratuje, 

žehlí. Spolu s ocinom sa starajú o náš dom. Pomáha mi 

pripravovať sa do školy a vždy keď potrebujem pomoc, neváha a 

pomôže. Som jej vďačný za všetko, čo pre má robí a dúfam, že 

jej to budem môcť raz vynahradiť.        Viktor Végh, 9.C 
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Detská športová olympiáda  

     V dňoch 11. a 13. mája 2016 sa aj napriek upršanému počasiu na našej škole 

uskutočnil prvý ročník podujatia DEŇ ŠPORTU - Detská športová olympiáda.    

     Žiaci mali možnosť preukázať športové zručnosti v týchto disciplínach: šplh 

na tyči, beh na 60m, štafeta 4x100m, skok do výšky, hod kriketovou loptičkou 

na cieľ, streľba z laserovej pušky, futbal – chlapci, vybíjaná – dievčatá. 

     Slávnostného otvorenia sa zúčastnili aj vzácni hostia: pani Martina 

Hrašnová (medailistka z ME a MS v hode kladivom), pán Martin 

Poljovka (bývalý slovenský reprezentant vo futbale a dlhoročný hráč FK Dukla 

BB), pán Peter Boroš (dlhoročný futbalový kapitán FK Dukla BB), pán Daniel 

Karas (predseda komisie MsZ pre školstvo a šport) 
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Slovenský rok 

     ...bol názov programu pretkaného ľudovými 

tradíciami, ktorý pripravil Školský klub detí našej 

školy. 

     Rodičia, starí rodičia a všetci diváci videli 

piesne, tance a zvykoslovie od Veľkej noci cez 

trávnice, letné hry, Svätojánsku noc až po Ondrejovské čarovanie, Lucie, 

vianočné koledy vinše a zvyky, Troch kráľov, fašiangy a pochovávanie 

basy. 

     Program však nebol jediným spestrením popoludnia. Vo vestibule sme 

inštalovali výstavu ľudových predmetov dennej potreby, krojov, výšiviek 

a pracovného náradia. 

     Jedinečnú atmosféru dotvorila ochutnávka tradičných koláčov - buchty, 

záviny, tvarožníky, pagáčiky, perníčky a všelijaké iné dobroty. 

      

Školský klub detí 
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Medzinárodný deň mlieka - 17. máj 2016 
  

     Medzinárodný deň mlieka sa oslavuje každý tretí májový utorok už od roku 

1957 pod záštitou mliekarskej federácie (IDF). 

     Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších 

a nenahraditeľných zložiek plnohodnotnej ľudskej výživy. Cieľom je poukázať 

a vyzdvihnúť ich biologicky významný obsah, mimoriadne nutričné vlastnosti 

a inšpirovať ľudí k tomu, aby mlieko zaradili do každodennej súčasti života. 

     Pri príležitosti tohto tohto dňa pripravili pani kuchárky deťom ochutnávku 

mliečnych výrobkov  vlastnej výroby - karamelové mlieko, jahodové mlieko, 

šľahaný tvaroh. V rámci programu školské mlieko mali žiaci možnosť ochutnať 

ovocný jogurt domácej produkcie z Tatranskej mliekarne. 

  
 

Jún 
 

A čo nás čaká v júni? Predsa výlety, školy v prírode, exkurzie, uzatváranie 

koncoročných známok a hlavne P R Á Z D N I N Y. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Adrián Dvorský, 9.A 
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www.úlet.zš/exkurzie_a_besedy 
 

Beseda so škôlkármi 

     Vrámci spolupráce našej školy s materskou 

školou na Šalgotariánskej ulici, dňa 14. apríla 

2016 navštívili našu žiacku knižnicu škôlkári.  

     Najprv im pani učiteľka Kovaľová predstavila 

žiacku knižnicu, potom škôlkári rozprávali o 

knižkách, ktoré poznajú. Náš žiak, Maťko Šuplata 

z 2.A im prečítal rozprávku o kamarátstve.  

     Za príjemnú návštevu žiackej knižnice škôlkári poďakovali pesničkami                              

a básničkami. Vystavené knižky si mohli pozrieť a prelistovať.  

     Aj keď viacerí z nich boli v knižnici po prvý krát, veríme, že ich láska k 

čítaniu bude do týchto priestorov vracať aj keď už budú školáci.  

 

          Redakčná rada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlastivedná exkurzia 

Dňa 3. 6. 2016 žiaci 3. A a 3. B mohli spoznať 

kúsok slovenskej histórie prostredníctvom  

vlastivednej exkurzie "Popri Hrone", kde 

navštívili Ľupčiansky hrad. 

 

 

 

 



19 
 

Detský čitateľský maratón – Čítajme si 

     Už 9. rok Linka detskej istoty organizuje Detský čitateľský maratón 

s podtitulom Čítajme si. Jeho cieľom je zatraktívnenie kníh v detských očiach.   

     Dňa 2. júna 2016 žiaci na celom Slovensku vo svojich školách, 

v knižniciach a kluboch vykonávali aktivity, ktoré podporujú čítanie u detí, čo 

je dôležité aj pre ich osobnostný rozvoj. Tejto akcie sa zúčastnili žiaci  5.C 

triedy. Zavítali do priestorov Knižnice Mikuláša Kováča na Jilemnického ulici 

a zapájali sa do spoločného čítania kníh.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exkurzia Podbrezová, Nemecká 

     Dňa 7. júna 2016 sa žiaci 9.C a 9.D zúčastnili exkurzie do Železiarní 

Podbrezová. Videli celý proces výroby železných rúr od šrotu, až po samotný 

produkt. Po prehliadke železiarní sa žiaci presunuli do obce Nemecká. Tu 

navštívili múzeum a pomník obetiam vypálenia obce počas II. Svetovej vojny.  
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Exkurzia na Orave 

 

     V utorok večer som sa začala tešiť na 

stredajšiu exkurziu. Nevadilo mi ani skoré ranné 

vstávanie. A tak sa žiaci štyroch tried ôsmeho 

ročníka Základnej školy Spojová stretli v stredu 

ráno 6. apríla 2016 so svojimi pedagógmi 

a vydali sa po stopách našich predkov, ktorí časť 

svojho života prežili na Orave. 

     Prvou zastávkou bola dedinka Jasenová - rodisko Martina Kukučína. Boli 

sme navštíviť jeho rodný dom a dozvedeli sme sa veľa zaujímavých vecí o jeho 

detstve, ale aj o živote v dospelosti. Napríklad  prečo  mal pseudonym Kukučín 

a nenechal si vlastné meno Matej Bencúr. Jedna z legiend hovorí, že jeho mama 

Zuzana Bencúrová rodená Pašková veľmi často nazerala do iných domov 

a chcela vedieť, čo sa tam deje. Preto ju začali 

prezývať Kukuča. Možno toto bolo dôvod, prečo 

prijal tento pseudonym.  

     Naša ďalšia zastávka bola v meste Dolný 

Kubín, kde sme navštívili múzeum Pavla 

Országha Hviezdoslava. Videli sme jeho 

oblečenie, bodkované mašle, ktoré mal vždy 

uviazané okolo krku. Inej farby v lete, inej 

v zime. Poprechádzali sme sa po krásnom 

Dolnokubínskom námestí. Bolo veľmi pekné počasie a nikomu sa nechcelo ísť 

do toho horúceho autobusu.  

     Ďalšia naša cesta smerovala na Oravský hrad. 

Každý z nás musel absolvovať viac ako sedemsto 

celkom strmých schodov. Záujem vzbudila 

mučiareň, jedálne a stolovacie miestnosti, či 

strážne priestory. Vo vyšších častiach hradu sa 

nachádzalo aj etnologické múzeum a rôzne 

informácie o filmoch, ktoré sa na hrade natáčali. 

Boli to filmy Drakula, Kráľ drozdia brada, Sokoliar Tomáš alebo Láska na 

vlásku. Zaujal nás aj výklad sprievodcu, ktorý bol popretkávaný rôznymi 

príbehmi a vtipnými poznámkami.  

     Posledná naša zastávka bola v Zuberci, kde sme sa mohli poprechádzať 

v krásnom ľudovom skanzene. Mohli sme si tam prezrieť rôzne zvieratká, ale aj 

to ako ľudia kedysi bývali a žili. 

     Myslím, že sa exkurzia páčila všetkým, pretože sme sa všetci ,aj keď trochu 

unavení, ale plní dojmov a hlavne zážitkov, vrátili večer domov.   

Zuzana Balková, 8.B 
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Trnava - Slovenský Rím 

     6. júna 2016 sa žiaci navštevujúci hodiny 

náboženstva 6. - 9. ročníka vybrali spoznávať Slovenský 

Rím. Tento prívlastok získala Trnava práve kvôli tomu, 

že počtom kostolov na počet obyvateľov na rozlohu 

mesta sa približuje mestu Rím.  

     Pútnici našej školy putovali a prezreli si historické 

centrum - Trojičné námestie, mestskú vežu, starobylé 

uličky a hlavne dve vzácne sakrálne pamiatky tohto 

mesta - Baziliku sv. Mikuláša a Katedrálu sv. Jána 

Krstiteľa.  

     V Bazilike sv. Mikuláša sa nachádza 

vzácny zázračný milostivý obraz Trnavskej Panny Márie.                     

S týmto obrazom je úzko prepojená história mesta, ktorú nám 

predstavil sprievodca. V Katedrále sv. Jána Krstiteľa sme 

slávili sv. omšu s kaplánom Petrom Balážom, ktorý putoval s 

nami z Banskej Bystrice. Vyhliadku mesta sme mohli 

pozorovať z mestských hradieb. 

 

         PhDr. Beáta Slamová 
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www.úlet.zš/súťaže 
 

Hviezdoslavov Kubín - prednes poézie  a prózy 

Školské kolo 

II. kategória – žiaci 5. – 6. ročníka: 

Próza: 

1. miesto: Boris Barina, 5.A 

2. miesto: Markéta Abrahámová, 5.D 

3. miesto: Katarína Mišková, 5.D   

Poézia: 

  1. miesto: Peter Bartko, 5.C 

  2. miesto: Sofia Kopčanová, 5.C 

  3. miesto: Eliška Dušičková, 5.C 

 

III. kategória – žiaci 7. - 9. ročníka: 

Próza:  

1. miesto: Matúš Dušička, 8.B 

2. miesto: Laura Kuníková, 9.C 

3. miesto: Kamila Sklenková, 8.A 

Poézia: 

1. miesto: Mária Praženicová, 8.B 

2. miesto: Daniel Pompura, 9.C 

3. miesto: Zuzana Balková, 8.B 

 

Okresné kolo 

II. kategória – žiaci 5. – 6. ročníka: 

Boris Barina, 5.A – 1. miesto v prednese prózy 

Peter Bartko, 5.C – 1. miesto v prednese poézie 

 

III. kategória – žiaci 7. - 9. ročníka: 

Matúš Dušička, 8.B – 1. miesto v prednese prózy 

 

 

 

Európa v škole - literárna súťaž 

3. kategória - poézia 

1. miesto: Alexandra Šaríková, 7. A  

Postup do celoslovenského kola. 
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Matematická olympiáda 

 

Školské kolo: 

Kategória Z6:     Kategória Z7: 

1. miesto: Ondrej Grendár, 6.C  1. miesto: Emília Skokanová, 7.A 

         Adela Grendárová, 6.C          Matej Medveď, 7.B 

         Alžbeta Legiňová, 6.A           Lucia Malysová, 7.A 
        Ján Jakub Tomášik, 6.A 2. miesto: Daniel Šebeň, 7.B 

2. miesto: Ema Jamnická, 6.D  3. miesto: Dárius Šebeň, 7.B 

3. miesto: Dušan Berko, 6.B 

         Christos Simos, 6.C 

    

     Kategória Z8: 

     1. miesto: Aleš Sršeň, 8.C 

                   Martin Vajs, 8.A 

                Viktória Podmanická, 8.B 

                 Viktória Vidová, 8.B 

     2. miesto: Ema Vavrinčíková, 8.B 

 

Okresné kolo 

Kategória Z5:  

5. miesto: Lukáš Kurray, 5.B 

6. miesto: Linda Bednárová, 5.B 

 

Kategória Z6: 

4. miesto: Ján Jakub Tomášik, 6.A 

6. miesto: Adela Grendárová, 6.C 

          Ondrej Grendár, 6.C 

           Alžbeta Legiňová, 6.A 

 

Kategória Z7: 

3. miesto: Matej Medveď, 7.B 

 

Kategória Z8:     Kategória Z9: 

1. miesto: Aleš Sršeň, 8.C  1. miesto: Adam Barla, 9.C 

5. miesto: Martin Vajs, 8.A          Ondrej Samuel Tomášik, 9.C 

         6. miesto: Daniel Pompura, 9.C 

      8. miesto: Matej Ravas, 9.B 
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Zber papiera 

 

 I. stupeň 

1. miesto: 3. B - 1461 kg 

2. miesto: 3. C - 1428 kg 

3. miesto: 2. D – 1366,5 kg 

 II. stupeň: 

1. miesto: 7. A – 2910 kg 

2. miesto: 5. D – 1181 kg 

3. miesto: 5. B – 886,5 kg 

 

100-percentná účasť kolektívov bola v triedach 1.D, 2.B a 2.C. 

 

 

   Spelling Bee (súťaž v hláskovaní anglických slov) 

 

   5. ročník: 

    1. miesto: Irina Balus, 5.A 

    2. miesto: Diana Berková, 5.B 

    3. miesto: Lea Čatovičová, 5.B 

                       Laura Áčová, 5.D 

                  Alžbeta Valentová, 5.D 

 

   6. ročník: 

    1. miesto: Martin Klačan, 6.D 

    2. miesto: Laura Janeková, 6.D 

    3. miesto: Róbert Fukas, 6.D 

 

Chemická olympiáda - školské kolo 

1. miesto: Daniel Pompura, 9.C 

2. miesto: Adam Barla, 9.C 

3. miesto: Martin Rumanovský, 9.C 
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Biologická olympiáda 

 

Kategória E – školské kolo 

Botanika: 

1. miesto: Michaela Salatnajová, 6.D 

2. miesto: Mária Bartková, 7.B 

 

Zoológia: 

1. miesto: Adrián Put, 5.C 

 2. miesto: Ema Jamnická, 6.D 

 

Geológia:  

1. miesto: Ján Klačan, 8.D 

2. miesto: Sarah Šajbanová, 8.C 

      

Biblická olympiáda - okresné kolo 

2. miesto: Matúš Dušička, 8.B 

        Alžbeta Fúdorová, 9.C 

        Martina Debnárová, 6.A  

 

Olympijský festival detí Mesta Banská Bystrica 

 

Atletika - beh na 800 m 

 Chlapci 

 3. miesto: Daniel Pompura, 9.C 

 

 Dievčatá 

 3. miesto: Lea Meszárošová, 6.B 

 

 

       Kolektívne športy 

        Basketbal - 1. miesto 

        Futbal - 2. miesto  

        Vybíjaná - 1. miesto 

 Laura Palkovičová, 9.A 
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Gymnastický štvorboj - obvodné kolo 

Kategória A - 1.  - 3. ročník 

 1. miesto: chlapci aj dievčatá  

 

 

Kategória B - 4. - 6. ročník   

 2. miesto: chlapci aj dievčatá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Minifutbal - McDonald´s cup 

        Obvodné kolo 

        2. miesto 

 

 

 

 

 

Krajské kolá 

 

Basketbal (Zvolen)  

Dievčatá 8. a 9. ročníka 

1. miesto: Lucia Žilinská, 8.C 

 Petra Oborilová, 8.C 

 Zuzana Moncoľová, 8.C 

 Alexandra Moravčíková, 8.C  

                 Karolína Krnáčová, 8.C 

                Tereza Podhradská, 8.A  

                Lucia Kubišová, 9.A 

                Laura Palkovičová, 9.A 

Postup na Majstrovstvá Slovenska do Trnavy. 
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Volejbal (Detva)  

Chlapci z 8. a 9. ročníka: 

4. miesto: Aleš Šršeň, 8.C 

 Juraj Tuček, 9.A 

 Adam Slobodník, 9.B 

 Viktor Végh, 9.C 

 Marek Škrečko, 9.C 

 Filip Pekarik, 9.A  
 

 

Vybíjaná (Poltár) 

3. miesto: dievčatá  

 

 

 

 

 

 

Minifutbal - McDonald´s cup – chlapci  

1. miesto: chlapci 

Postup na Majstrovstvá Slovenska v Poprade. 

 

Majstrovstvá Slovenska v gymnastickom štvorboji 

Kategória A – jednotlivci  

1. miesto: Sebastián Samson, 2.A  

3. miesto: Peter Kremnický, 2.A 

 

Kategória A – družstvá 

2. miesto: Peter Kremnický, 2.A 

                 Sebastián Samson, 2.A 

                 Marek Oboril, 3.D 

                 Marek Hlaváč, 2.C 

 Matej Mandzák (3.C)  
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www.úlet.zš/vlastná_tvorba 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. KAPITOLA: PRIVÍTANIE TRPASLÍKA 

,,Dobrý deň“ privítal detektívov pán John Blue. Pán John Blue bol riaditeľ 

banky Slovenská sporiteľňa v Rakúsku. ,,Mám pre Vás nový prípad v USA. 

Volal nám pán Andrew, že vraj videl trpaslíka, ktorý pred jeho očami zmizol.“ 

,,Kedy nám letí lietadlo z Kanady?“ spýtala sa Hlavná detektívka Emily 

Johnson. ,,Lietalo z Kanady nám letí asi tak za dve hodiny, mali by sme si 

pohnúť!“ odhodlane povedal druhý detektív Paul Strong. Keď sa detektívi 

dostavili svojou bielou  dodávkou, v ktorej mali veľké  laboratórium konečne 

na letisko, mali asi iba desať minút na to, aby si kúpili lístok, prešli kontrolou 

a nastúpili do lietadla. ,,Chvála Bohu, stihli sme to!“ vykríkol tretí detektív 

Eddy Marlie. Let bol dosť dlhý a detektívi zaspali v lietadle. Keď lietadlo 

pristálo, tak sa ubytovali do hotela neďaleko domu, v ktorom býval pán 

Andrew. ,,Zajtra by sme začali riešiť prípad, teraz je už neskoro poďme spať!“ 

veselo povedal Eddy. Ráno vstali  skoro, nevedeli sa dočkať na nový prípad. 

Hneď ráno ako sa naraňajkovali, navštívili pána Andrewa, ktorý na nich 

netrpezlivo čakal. Začali mu  dávať dôležité otázky, napríklad či by vedel 

opísať trpaslíka, o koľkej sa to stalo a podobne. Pán Andrew začal rozprávať. 

,,Bol to malý muž. Mal na sebe ružovú  čiapku, ružový  svetrík, špicaté topánky 

1. trpaslík 2. trpaslík 
3. trpaslík 

http://www.úlet.zš/vlastná_tvorba
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a  bradu myslím že držal v ruke diamant“ vystrašene dorozprával pán Andrew. 

,,Máte tu niekde kamery?“ spýtal sa Eddy. ,,Áno, tu. Poď za mnou, nech sa 

páči!“ skromný Andrew ukázal Eddymu kameru. ,,Ďakujem zoberieme si ju do 

nášho laboratória“ odpovedal Eddy. V laboratóriu na kamere videli ako vyzeral 

miznúci trpaslík. Konečne sa tešili, že môžu povedať novinky k prípadu pánovi 

Andrewovi, ale nikde ho nevideli. Ako keby zmizol spolu s miznúcim 

trpaslíkom. V diaľke videli stopu nejakej podivnej bytosti. ,,Asi trpasličia 

stopa!“ odpovedala nadšene Emily. ,,Má naozaj veľmi zvláštny tvar. Myslíš že 

bude nakreslená človekom?“ spýtala sa Emily Paula. ,,Neviem Emily, ale 

myslím si že máš pravdu, teraz by sa nám hodila Eddyho teória“ usmievajúc sa 

odvetil Paul. ,,Podľa mňa pán Andrew videl trpaslíka, ktorý držal v ruke 

diamant a neskôr ho aj uniesol. Ale aj tak mám pochybnosti.“ s prízvukom na 

poslednom slove dorozprával Eddy. Všetci sa na tejto teórii zasmiali. A zrazu 

uvideli ďalších dvoch trpaslíkov. Jeden bol ako keby prišiel z doby kamennej. 

Mal na sebe kožušinu, na hlave mal nejakú listovú korunu a ťahal za sebou 

veľké kladivo. ,,Bol to najmenší trpaslík. Nebol vyšší ako moja noha!“ 

z vyvalenými očami povedal Paul. ,,A ten druhý, ten bol nemotorný!“  nahlas 

nebojác sa vykríkla Emily. ...  

 

POKRAČOVANIE NABUDÚCE 

        Ema Valentová, 5.D 

 

 

More Príšer 

Prológ 

     Na našom svete existuje jedno neobyčajné a zároveň strašidelné mesto. 

No nikto, ale NIKTO si nemyslí, že je strašidelné a už vôbec                 

NEOBYČAJNÉ!!! Nikto o ňom nevie, iba jeho obyvatelia a tí si myslia že je to 

poriadny zapadákov!! 

     Ľudia sú tam chudobní, okrem boháčov, ktorí myslia iba na seba a nechávajú 

si peniaze tiež len pre seba. 

     A názov má najhorší na celom svete, volá sa Tohoron! No všetko sa stane 

ešte horšie, keď sa mladí moreplavci vydajú na cestu do mora Príšer. 

Keď som bola mladá, ocitla som sa medzi nimi. Bola som hlúpa, nemala som to 

robiť, lebo nás čakalo veľké nebezpečenstvo! 

 

1. kapitola 

Hneď ako som vstala z postele začala som si baliť kufor, aby sme čo najskôr 

mohli vyplávať za dobrodružstvom. Bola som už pripravená a vtedy som 

začula hlasné CRN CRN CRN.   

     Čo najrýchlejšie som zišla dolu a tam čakal Stuart. Stuart bol kapitán 
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lode, ktorou sme sa mali vydať na plavbu po moriach a oceánoch. K tomu 

bol ešte boháčom, tak sme si mohli na plavbu dovoliť tú najluxusnejšiu loď 

v Tohorone. 

     Tváril sa dosť mrzuto pozerajúc sa na svoje zlaté vreckové hodinky 

a povedal: ,,Meškáš pol hodinu, mohli sme byť už dávno na ceste!“ dosť 

znechutene som odpovedala ,,Fajn, prepáč môžeme už ísť?“ Rozlúčila som 

sa s rodičmi a sestrou, a konečne sme vyrazili. Cestou k lodi som nepovedala 

ani jedno slovo, stále som bola znechutená nad tým, ako mi jeho pohľad 

zničil celý výlet. 

     Keď sme nastupovali na loď pozrela som sa na oblohu a zistila som, že 

o chvíľu začne pršať. Celý výlet sa tým ešte zhoršil! 

V duchu som si zamrmlala: ,,No super, už zas ide pršať! Ani jeden deň tu 

nemôže byť pekné počasie.“  

     Keď boli kufre odložené a boli sme pripravení zdvihnúť kotvy, zvolal nás 

Stuart na debatu ohľadom plánu cesty. Keď sa tam všetci zhromaždili mohla 

debata začať. Stuart rozložil mapu na stôl a posádka sa postavila okolo 

mapy. Stuart začal ukazovať na mape cestu ktorou pôjdeme. ,,Pôjdeme 

smerom na Barentsovo more a budeme potom pokračovať na severovýchod“ 

povedal hrubým a vznešeným hlasom a doplnil ,,má dakto ešte nejaké 

otázky?“ ,,Ja mám“ povedala som potichu. ,,Áno, počúvam Emily“ 

odpovedal presne ako kráľ. Položila som otázku: ,,No a čo ten dážď, 

nezhorší nám plavbu?“ 

    ,,Zaručene nie, je to iba prehánka“ odpovedal ako keby mal vždy pravdu. 

,,Pripravte sa, už vyrážame!“ 

POKRAČOVANIE NABUDÚCE! 

 

           Alžbeta Valentová 5.D 

 

 

Hruška 

Na stolíku leží hruška, 

na tej hruške sedí muška.  

To je ale veľká hruška,  

hovorí si malá muška. 

 

Mariana Šúplatová, 1.A 
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Výtvarné diela 

 

 

 
Lucia Kubišová, 9.A 

 

 

 
Dominika Jablonská, 9.A 
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Laura Palkovičová, 9.A 

 

Miloslava Hlaváčová, 9.A 
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Lucia Kubišová, 9.A 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V našej škole na Spojovej je nám spolu veľmi dobre. Naučili sme sa čítať, písať 

a počítať. 

Ema Koštialová, Nina Petrincová, Bianka Klimentová, Emma Bilická, 1.A 
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www.úlet.zš/cudzojazyčné_okienko 

Anglický jazyk 

 

A crime story 

     In the middle of the night, when the moon was shining for a while and then a 

big grey cloud had had clouded whole sky, a weak wind had chandet into a 

super strong one. It was blowing through every gap in the old house´s windows. 

The wind suddenly stopped blowing and it was quiet everywhere, except the 

old iron bridge near the house. A car passed the bridge and continued towards 

the house, till it hadn´t stopped in front of the wooden fence. Somebody got out 

of the car and opened a rusty gate. Then he walked past the old house´s garden 

and knocked on the front door. Then a dog started barking very louly and for a 

while it seemed that nobody was in the house. But then suddelny a woman 

opened the door. She was very scared, so she was shaking. A tall man was 

standing in front of the front door and he was glowering. He grabbed the 

woman and turned to the garden. He started to run, but he fell with the woman 

as he eas opening the gate. The woman started screaming and shouting, but no 

one could ear her. A man stood up and grabbed this woan for the second time. 

He continued to the bridge and he threw still shouting and scared woman off the 

bridge. Then the scream had faded out and there was just han standing on the 

bridge. Then he just lauhgted malevonently and walked away. Just a dead 

silence stayed there. No blowing wind, just that silence and the shining moon. 

Viktória Vidová, 8.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.úlet.zš/cudzojazyčné_okienko
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Money 

What does it mean to have money? It 

depends on the historical period in which 

you live. In the „modern world“ coins and 

bank notes are only for vaunt or for 

buying some expensive things which 

people do better themselves or they lives. 

But it wasn´t always the same. For 

example, in the Stone Age primavel 

people, our predeccessors didn´t use any 

money in those times. They prefered 

exchange trading. Past time our world 

reached changes in the technologty and 

the biggest change was with money. You can learn about this in your school 

books. I think money never was the same and never will be. But one thing is 

still the same – people – they always change and they change their values. And 

money in the futer? We will find out.  

Marek Škrečko, 9.C 

 

In the wordsearch find 7 words related to summer holiday. 
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Francúzsky jazyk 

 

Doplň do krížovky správne slová. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. slnečník 

2. leto 

3. slnko 

4. cestovať 

5. plavky 

6. zámok, hrad 

7. pláž 

8. plávať 

9. kemp 

10. pekný 

11. lehátko 

12. vlna 

13. palma 

14. bazén 

15. karavan 

16. žabky (obuv) 

17. zmrzlina 

18. teplo 

19. piesok 

20. hora 

21. stan 
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Nemecký jazyk 

 

1) V osemsmerovke nájdi nasledujúce slová. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Pozri sa na obrázok a nájdi 10 športov. 
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Španielsky jazyk 

 

1) Do krížovky doplň správne slová a v tajničke nájdeš jedno z ročných 

období.  

1. jar 

2. január 

3. žiť 

4. rok 

5. my 

6. pero 

 

        Adrián Mário Pauer, 7.C 

 

2) Pospájaj obrázky so správnymi názvami.  

  

  

 el balón de playa  

 

 el bañador 

 

 el castillo de arena 

 

 la estrella de mar 

 

 la palmera 

  

 la sombrilla 

 

 la tumbona 

 

 las gafas de sol 
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www.úlet.zš/zábavník 

 

Vtipy 

 

Prídu traja blázni k útesu. 

Prvý z nich vraví: „Poďme spolu lietať!“ a skočí. 

Druhý vraví: „Pozri ja už letím...“ a skočí tiež. 

A tretí vraví: „Keď sú dvaja šťastní, nechýba im tretí...“ a odíde. 

Veronika Šerfözöová, 4.A 

 

   

 

„Koľko to bude na letisko?“ 

„25 eur.“ 

„A kufor?“  

„Kufor je zadarmo.“ 

„Tak mi odvezte kufor a ja idem autobusom.“ 

        Ema Ďuriančiková, 4.A 

 

   
 

„Mami, oci, rozhodol som sa, že budem bývať sám.“ 

„Sme na teba pyšný, synček.“ 

„Dobre, váš kufor je v predsieni.“ 

        Ema Ďuriančiková, 4.A 
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Vedomostný kvíz 

1. Na akej pologuli žijú tučniaky? 

a) Na severnej 

b) Na západnej  

c) Na južnej 

2.  Pod aký štát patrí Grónsko? 

a) Nórsko  

b) Dánsko 

c) Švédsko  

3. Akej veľkosti kladie kolibrík vajíčka? 

a) 1 cm 

b) 6 mm 

c) 4 mm 

4. Aká mena sa používa vo Veľkej Británii? 

a) Libra 

b) Euro 

c) Dolár 

5. Čo robí krokodíl aby sa dlhšie udržal na dne jazera? 

a) Vypustí vzduch z pľúc 

b) Zahrabe sa do blata 

c) Zje kamene z dna  

6. Kto napísal báseň Slovo? 

a) Janko Kráľ 

b) Ľudovít Štúr 

c) Janko Matuška 

7. Aké je najrozšírenejšie náboženstvo v Indii? 

a) Budhizmus 

b) Islam 

c) Hinduizmus 

8. Kto je  jediný 7-násobný majster sveta F1? 

a) Michael Schumacher 

b) Sebastian Vettel 

c) Lewis Hamilton 

9. Kde sa nachádza obraz Mona Lízii? 

a) V Louvre 

b) Pod Eiffelovou vežou 

c)  V Marseille 

10.  Od akého roku máme na Slovensku euro? 

a) 2010 

b) 2008 

c) 2009          Daniel a Dárius Šebeňovci, 7.B 
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Fyzika 

 

1) Nájdi v osemsmerovke 10 fyzikálnych pojmov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

          Sander Put, 6.A 

 

2) Doplň slová do krížovky, ktorej tajničkou je jedna fyzikálna veličina. 

 

1. Meradlo, ktorým sa určuje hustota kvapalín. 

2. Zmenou teploty kvapaliny sa mení aj jej hustota. So stúpajúcou teplotou sa 

hustota ... (doplň) 

3. Stav, v ktorom môže látka existovať. 

4. Meradlo, ktorým sa určuje dĺžka. 

5. Fyzikálna veličina, ktorá má označenie V. 

6. Malá častica látky. 

7. Prenikanie častíc jednej látky medzi častice druhej látky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Katka Tesárová, 6.B 
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www.úlet.zš/správne_riešenia 

Anglický jazyk    Nemecký jazyk 

      1)           

 

 

 

 

 

 

 

 

       

     2)SCHWIMMEN,TENNIS,     

     VOLLEYBALL, BADMINTON,  

     GOLF,   FUßBALL, RADFAHREN,  

     BASKETBALL, TISCHTENNIS, LAUFEN 

  

Francúzsky jazyk 
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Španielsky jazyk 

1)                                        2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedomostný kvíz 

1-c, 2-b, 3-b, 4-a, 5-c, 6-a, 7-c, 8-a, 9-a, 10-c 

 

Fyzika 

1)      2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 
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www.úlet.zš/slovo_na_záver 

 

Ďakujeme všetkým za pekné príspevky, obrázky a fotky. Tešíme sa na ďalšiu 

spoluprácu s Vami v budúcom školskom roku. Prajeme Vám krásne 

prázdniny, veľa zábavy, slniečka, krásnych chvíľ. Deviatakom želáme 

úspešný štart na stredných školách a s Vami ostatnými sa uvidíme 

v septembri. Majte sa pekne.  

 

      Redakčná rada  

 

 

www.úlet.zš/obrázky_z_internetu 
 

http://designbeep.com/2013/07/05/30-eye-catching-summer-holiday-vectors-for-free/ 

http://www.studyabroad.uci.edu/academics/bio.html 
http://os-manus-st.skole.hr/ 

http://jeps.edublogs.org/numeracy/ 

http://www.zs.trencianskestankovce.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=296&Itemid=41 
http://www.robyparkprimary.co.uk/pupils/reading/ 

http://collegeparkinfantschool.co.uk/reading/ 

http://www.zskossutkch.edu.sk/private/stonozkamar11.htm 
http://shelledy.mesa.k12.co.us/staff/computerlab/KFW_Shelledy_Bobcats_Going_Green.htm 

http://efdreams.com/money.html 

http://www.datemplate.com/post_scary-haunted-houses_279314/ 
http://www.gettyimages.com/detail/illustration/thinking-royalty-free-illustration/187102262 

http://science-all.com/question-mark-clipart.html 

http://physics.phillipmartin.info/home_07.htm 
http://novedadesytendenciassigloxxi.blogspot.sk/2012/06/que-tipo-de-bikinis-o-banador-hay-que.html 

http://www.realsimple.com/work-life/entertainment/crafts-hobbies/how-build-sand-castle 

http://es.clubpenguin.wikia.com/wiki/Pin_de_Sombrilla 
http://www.congafasdesol.com/gafas-de-sol.html 

http://www.keyword-suggestions.com/ZXN0cmVsbGEgZGUgbWFy/ 

http://www.hotel-r.net/es/palmera 
http://www.creatifhpromos.com/old/productedet.php?id=196&idioma=es 

http://www.micasarevista.com/terraza-jardines-porche/tumbonas-para-el-verano/tumbona-para-transportar 

http://www.keyword-suggestions.com/cGVyc29uIGxhdWdoaW5nIGNsaXAgYXJ0/ 
https://thecliparts.com/free-ice-cream-clipart/ 

http://www.clipartpanda.com/categories/airplane-clipart-black-and-white 

http://www.motherearthnews.com/renewable-energy/other-renewables/wave-energy-zmgz13jjzsto.aspx 
http://www.keyword-suggestions.com/ZmVyaWVu/ 

http://www.10best.com/destinations/florida/fort-myers/attractions/beaches/ 
http://science-all.com/wallpapers/sun.html 

http://ideenreise.blogspot.sk/2013/07/sommerferien.html 

http://www.joliecarte.com/carte-ete 
http://www.dovalovo.sk/news/2015-pohlad-jedneho-obcana-na-sport-v-liptovskom-hradku/ http://cliparts.co/rose-flower-clip-art 

http://foodclipart.org/milk-royalty-free-food-clipart-images.html 

http://www.emanschool.org/services/spell-bowl/ 
http://www.clipartpanda.com/categories/scared-girl-running-clipart 

http://classroomclipart.com/clipart/Clipart/Sports/Gymnastics_Clipart.htm 

http://www.clipartpanda.com/categories/football-clip-art-black-and-white 
http://www.symbols-n-emoticons.com/2013/10/smiley-clapping-hands.html 

http://www.clipartpanda.com/categories/working-mother-clip-art 

http://www.mycutegraphics.com/graphics/fly-images.html 
http://www.clipartpanda.com/categories/pear-clipart 

http://www.clipartpanda.com/categories/thank-you-flowers-clipart 

http://tips.webdesign10.com/clip-art/free-flower-clip-art 
http://cliparts.co/clipart/2003 

http://cliparts.co/sea-creatures-clip-art 

 

Príspevky do tejto podoby zostavili:  

Mgr. Jana Kovaľová, Mgr. Iveta Mihalíková 

Foto: pedagógovia a žiaci našej školy 
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