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Letné slnce von nás volá,
vnútri teplo dusí,

naša práca, milá škola,
zakončit sa musí.

Lúčime sa s tebou v láske
ako dobrí známi,

spokojní sme boli s tebou
a ty azda s nami.

Rozlúčka so školouRozlúčka so školou

ˇ

Hurá
Hurá

prázdniny

prázdniny

Prí jemné prázdniny Prí jemné prázdniny 
vám želá váš MIXvám želá váš MIX



2 ŠKOLSKÝŠKOLSKÝ

Geografická olympiáda: 
F. Ihnátová 8. a  

 1. m. okresné kolo 
 2. m. krajské kolo
 7. m. celoslovenské kolo 
 (S. Murínová)

Olympiáda AJ: 
D. Cacara 6. a 

 5. m. okresné kolo 
 (N. Dankaninová)

Biologická olympiáda 
kat. C: M. Pavlík 9. a 
   1. m. okresné kolo (M. Karafová)
kat. E: E. Mižíková 8. b 
   3. m. okresné kolo (D. Kocibanová)
  D. Cacara 6. a 
   10.  m. okresné kolo

Príroda okolo nás: 
družstvo  S. Venglarčíková 7. a, E. Kalafu-

sová 7. d, L. Kočanová 7. d
 1. m. okresné kolo
 4. m. krajské kolo 
 (D. Kocibanová)
Rastliny a zvieratá našich lesov: 
družstvo  B. Plitková, K. Geľatková, M. Sa-

banošová z 3. b
 2. m. okresné kolo 
 (M. Müllerová)
družstvo  N. Mižíková, S. Jančárová z 5. a, 

E. Hudáková, M. Tokárová z 5. b  
4. m okresné kolo

  (D. Kocibanová)

Matematická olympiáda: 
Z5  S. Jančárová 5. a 
 5. m. okresné kolo
 (J. Marcinová)
Z6 T. Varšo 6. b 
 5. m. okresné kolo
 (A. Dzvoníková)
Z7 D. Vasilčíková 7. b 
 5. m. okresné kolo 
 (A. Šlepáková)
Z8 F. Ihnátová 8. a 
 4. m. okresné kolo
 (T. Markušová)

Chemická olympiáda: 
E. Raškovská 9. c 

 6. m. okresné kolo 
 (T. Markušová)

LITERÁRNO-UMELECKÉ LITERÁRNO-UMELECKÉ 

SÚŤAŽESÚŤAŽE

ZBERYZBERY

galéria najlepšíchgaléria najlepších

Šaliansky Maťko 
M. Sabanošová 3. b 

 1. m. okresné kolo (M. Müllerová)
M. Porvazová 4. a 

 2. m. okresné kolo (M. Hakošová)

Európa v škole
S. Venglarčíková 7. a 

 1. m. okresné kolo – poézia 2. kat. 
 (V. Babjáková)

M. Mikloš 9. a 
 1. m. okresné kolo – poézia 3. kat. 
 (V. Babjáková)

L. Oravcová 8. c 
 2. m. okresné kolo poézia 3. kat. 
 (P. Majer)

Hviezdoslavov Kubín
L. Kunčová 9. c 

 2.  m. okresné kolo (P. Majer)
D. Sás 8. c

 3. m. okresné kolo (P. Majer)

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám 
rád Slovensko:   
ocenené práce na celoslovenskom kole 

M. Sabanošová 3. b (M. Müllerová)
S. Venglarčíková 7. a (V. Babjáková)

Zber gaštanov

1. - 4. ročník

  1. m. - 3.b (M. Müllerová) 
  2. m. - 3. a (M. Maskaľová)                   
  3. m. - 2. c (A. Schmidtová)                       

5. - 9. ročník

  1. m. - 5. a (A. Babjáková)
  2. m. - 7. c (T. Markušová)
  3. m. - 9. a (V. Babjáková)

Zber papiera

1. - 4. ročník 

   1. m. - 2. b (Z. Zozuličová) 
   2. m. - 3. b (M. Müllerová)                   
   3. m. - 3. a (M. Maskaľová)                 

5. - 9. ročník 

   1. m. - 5. a (A. Babjaková)
   2. m. - 6. c (M. Ščerbovský)
   3. m. - 8. b (A. Dzvoníková)

D. Kron 6. a
A. Polovková 7. b
N. Balogová 9. a

M. Sklenčárová 9. c
L. Kunčová 9. c

A. Frankovičová 8. b
S. Šmiogová 8. b
M. Balický 7. c

A. Lipovská 4. b

Fyzikálna olympiáda:
F. Ihnátová 8. a 

 6.  m. okresné kolo
P. Bartová 8. c 

 8. m. okresné kolo
 (A. Hudáková)

Archimediáda: 
A. Bartková 7. b 

 6. m. okresné kolo 
 (A. Hudáková)

P. Džado 7. c 
 9. m. – okresné kolo 

Biblická olympiáda

RKN 

družstvo  I. Hudáková 8. c, E. Mižíková 8. b, 
M. Koscelníková 9. c

 1. m. okresné kolo 
 (M. Demeterová)
GKN
družstvo  A. Polovková 7. b, A. Bartková 7. b 

– 2 .m. – okresné kolo 
 (P. Charitun) 
družstvo  B. Měšťanová, D. Dzurovčínová, 

I. Vaňková zo 4. c 
  3. m. – okresné kolo 
 (P. Charitun)
družstvo  L. Danková 2. b, M. Ferčák 2. c 

– 3. m. okresné kolo 
 (P. Charitun)

VEDOMOSTNÉ 

SÚŤAŽESÚŤAŽE

GALÉRIA NAJLEPŠÍCHGALÉRIA NAJLEPŠÍCH

ROZHLASOVÉ 

OKIENKO
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vlastná tvorba žiakov 1-2vlastná tvorba žiakov 1-2

Slovensko Slovensko 

Perl ičky z PrvoukyPerl ičky z Prvouky
� Vymenuj tri poľné vtáky
 - bocian, srnka, zajac

� Čím sa živí bažant poľný?
 - mäsom, senom, kapustou

� Čo vieš o kukučke obyčajnej?
- spieva

Keď som ja bol chlapec malý, 
do školy ma zapísali. 

Učili ma písať hlásky, 
mäkké, tvrdé spoluhlásky.

Veľmi sa mi zapáčila 
naša milá slovenčina. 

Slovensko mám veľmi rád,
každý je každému kamarát. 

 Tomáš Pacola, 2. a 

Slovensko mám veľmi rád Slovensko mám veľmi rád 

Slovensko mám rádSlovensko mám rád
Rozprávky si čítam,
pesničky si spievam,
po slovensky pekne
s ľuďmi hovorievam.
Je to moja rodná reč,
mám ju veľmi rád,
nechcem odísť do sveta,
chcem tu ostať bývať.
Aj keď som len druhákom,
môžem smelo povedať 
to, čo vie aj každý z vás:
„SLOVENSKO – ja mám ťa rád“

  Dominik Ferko, 2. b

 Na výlete

Ráno sme sa zobudili a vybrali sme sa 
na výlet do Vysokých Tatier.

Už zďaleka sme videli kopce. Cesta nás 
poriadne unavila. Vodopády boli krásne. 
Menili sa v nich rôzne farby. Naspäť sme 
sa vracali veselí.

Škola v prírode
Vo štvrtok ráno sme nastúpili do auto-

busu a odviezli sme sa do Vernára. 
Vybalili sme si kufre. Čakalo nás tam 

plno prekvapení. Najkrajší bol výlet vo 
Vysokých Tatrách.

 Michal Ferčák, 2. cAnika Demková, 2. c 

OlympiádaOlympiáda

Počúvajte deti! 
Veľká správa mestom letí, 
že sa chystá paráda, 
 školská olympiáda.

 Všetci žiaci – veľkí, malí, 
 na súťaž sa prichystali. 
 Nemusíme vyhrávať, 
 len pre radosť športovať. 

 Veronika Vozárová, 2. a

 Keď ma bolí hlavička,
 pomôže mi mamička.
 Mama – lekár od prírody,
 nájde lieky na choroby.
 Na kašeľ a horúčky,
 máme medík sladučký. 
 Teplý čajík, mlieko,
 bacilov už nieto.
 Už len krúžky jabĺčka
 a som celkom zdravučká.

Katarína Porvažníková, 2. b

MOJE ZDRAVIEMOJE ZDRAVIE

M. Ivančíková, 1. bM. Ivančíková, 1. b

L. Galová, 2. cL. Galová, 2. c´

Slovensko je krásna zem,
tú ja veľmi milujem. 
Pekné hory, dlhé rieky, 
dobrí ľudia, milé deti. 
Žije sa tu všetkým krásne,
veselo a šťastne.

Kristína Grnáčová, 2. a

Aj keď je Slovensko maličké, 
v mojom srdci má veľké miesto. 
Tu som sa narodil
 a tu chcem aj žiť. 

 Lenka Danková, 2. b

Slovensko Slovensko 

I. Ilčišinová, 1. aI. Ilčišinová, 1. a
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Dnes sa teším do školy, 
lebo bude olympiáda. 
Nebudem mať úlohy 
a to je teda paráda.

My vždy radi súťažime 
a vyhrať sa snažíme. 
Ak sa nám vyhrať nepodarí, 
od športu nás to neodradí.

M. Čajka, 3. b

vlastná tvorba žiakov 3-4vlastná tvorba žiakov 3-4

OlympiádaOlympiáda

Dve slováDve slová

Smiešky z 3. aSmiešky z 3. a

Slovensko je pekný štát,
každý Slovák ho má rád.

Nad tým našim hlavným mestom
stojí Bratislavský hrad.

Máme hory, máme zámky,
veľmi krásnu prírodu,

preto veľa turistov
nájde u nás pohodu.

My sme srdce Európy, 
vo svete nás uznávajú,

a aj naše výrobky
veľmi dobré meno majú.

Patrícia Tušeková 4. c
Perličky zo 4. bPerličky zo 4. b

Tí, čo ma poznajú, hovoria, že veľa roz-
právam. Ale ako nerozprávať, keď je naša 
reč taká krásna?

Ľudia v mnohých krajinách nepoznajú 
Slovensko, slovenskú reč, a ani netušia, 
že existujú pekné slová ako napríklad: sl-
niečko, dievčatko, anjelik. Takéto slová sú 
ako čarovné drahokamy pospájané zlatou 
retiazkou. Ak sa o nich staráme, môže byť 
slovenčina našou najkrajšou ozdobou. A ja 
sa chcem starať. Nie je to vec ľahká, veď mu-
sím veľa čítať i trápiť sa s vybranými slovami. 
A ešte treba dať pozor, aby sa mi na retiazku 
nedostali kamene škaredé a špinavé.

Ale slovenčina je nielen krásna. Je nežná 
ako mamičkine pohladenie , láskavá ako 
ockova odpoveď na moju už asi stú otázku. 
Slovenčina je teplá ako babičkine buchty, 
ktoré práve upiekla a veselá, ako dedkov 
hlas v telefóne, keď mu oznámim, že som 
dostala ďalšiu jednotku.

Slovenčina má čaro rozprávok, ktoré 
mi mamička rozprávala a melódiu uspá-
vaniek, pri ktorých sa mi každý večer 
zatvárali očká.

Preto toľko rozprávam. A chcem rozprá-
vať ešte viac, aby tí, ktorí nepoznajú krásu 
slovenčiny a nevedia nič o malej krajinke 
v srdci Európy, zatúžili spoznať moju vlasť.

Miriam Sabanošová 3. b

Moja najkrajšia ozdobaMoja najkrajšia ozdoba

Tá tvár má vôňu kytice
a vidím ju aj z diaľky ulice,
tá tvár je zo všetkých najkrajšia,
ľúbim ťa mamička najdrahšia.

Tie ruky majú príchuť sily,
ale hladia nežne ako víly,
keď treba on vždy podoprie,
len otec môj, to tak vie.

Niet krajších slov na svete,
ja viem, aj vy si poviete,
kým ľúbi otec, kým ľúbi mama,
on nie je sám, ja nie som sama!

Tamara Kuzemková 4. c 

♣ Na diktáte nadiktovaná veta: 
 Motyka slúži na kopanie. 
 Žiak napísal: Matika slúži na kopanie.

♣ Kedy navštívime nemocnicu?
 – Keď nás niekto postrelí.

♣ Čo sa predáva na tržnici?
 – Drogy.

♣ Ako sa volá ten kto fotí?
 – Fotoaparatér.

♣ Kde môžeme dnes vidieť, aká bola obec 
v minulosti? 

 – V Kansase (správne: v skanzene)

♣ Viete, aké čiastočky obsahuje pôda?
 – Pôda obsahuje zemiaky a mrkvu.

•  Uveďpríklad vtáka (sovy).
 – Plamienok driemavý.

 – Človek má horné a dolné kačatiny.

•  Aký význam majú dážďovky?
 – Vylučujú hnoj do pôdy.

• Aké druhy včiel žijú v úli?
 – Kráľovná, robotnice a druty (trúdy).

• Prečo sa hovorí znelé a neznelé párové 
spoluhlásky?

 – Lebo sa paria.

 – Nad Nitrou sa vypína vrch Zubor (Zobor).

 – Naklonená rovina uľahčuje dvíhanie ple-
mien (bremien).

 – Medzi základné živiny pre naše telo pat-
ria: bielkoviny, tuky, vitamíny, minerály 
a sladkosti.

• Aký je rozdiel medzi rohmi a parohami?
 – Parohy má srnec môže ich zhadzovať, keď 

mu ale narastú rohy aj ho s nimi pochovajú.

SlovenskoSlovensko

Hokej, hokej dobrá hra,
kto dá góly vyhráva.

Tešíme sa na rok 2011
vtedy budú majstrovstvá u nás.

Dúfame, že vtedy vyhráme, 
zlatý pohár získame.  
   chlapci z 3. a

  Hokej  Hokej

P. Štofej 3. bP. Štofej 3. b

Tušeková 4. cTušeková 4. c

M. Palo 3. aM. Palo 3. a´

M. Sabanošová 4. bM. Sabanošová 4. b
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Leto s  počítačom 
10. –14. 7. 2006 – denne 9.00 – 12.00 h. 
pre deti 1.– 4. roč.– poplatok 50 Sk. 
Zábavné hry a súťaže na počítačoch. 

Práca s internetom.

Tvorivé dielne 
10. – 14. 7.2006 – denne 9.00 – 12.00 h. 

Poplatok 50 Sk

Sústredenie mladých elektronikov 
17. – 21. 7. 2006 – denne 9.00 – 12.00 h.
zhotovenie eletrotechnického výrobku, prá-
ca na počítači, pobyt v prírode, hry, súťaže

Leto s počítačom 
17. – 21. 7. 2006 – denne od 9.00 – 12. 00 h. 
pre žiakov 5. – 9. roč. – poplatok 50 Sk

Lov rýb na súkromnom rybníku
(pre členov krúžku)

 21. – 22. 7. 2006. Rybník Iňačovce. 

Okrem uvedených aktivít ponúkame 
od 3. 7. – 8. 8. 2006 v čase 10.00 – 15.00 h. 

denne množstvo hier, zábavy a prekvape-
ní na spríjemnenie prázdninových dní.

MINI PLAYBACK MINI PLAYBACK 
SHOWSHOW

JA  A  MÔJ  BICYKELJA  A  MÔJ  BICYKEL

LETNÉ PRÁZDNINYLETNÉ PRÁZDNINY  
S CVČ DÚHAS CVČ DÚHA 

Príspevky
č l enov  krúžkov

CVČ vyplní váš voľný časCVČ vyplní váš voľný čas

Začiatkom januára pripravilo krajské 
riaditeľstvo Policajného zboru v Koši-
ciach dopravnú súťaž pre deti Ja a môj 
bicykel - Bezpečne na cestách. CVČ DÚ-
HA v  spolupráci so Základnou školou 
zapojilo do tejto súťaže

Triedy 3. b a 5. a. Súťaž obsahovala 
20 zaujímavých otázok s dopravnou te-
matikou.

Táto súťaž pokračovala Dopravnou 
cyklistickou súťažou pre žiakov 5.- 9. 
ročníkov. 

Tretí ročník Krajského finále, sa usku-
točnil 16. júna na ZŠ v Družstevnej pri 
Hornáde. K triede 5.  a , ktorú reprezen-
tovali S. Jančárová, S. Vasil a M. Vraník sa 
pridalo družstvo 7. a v zložení M. Polák, 
M. Mulíková a T. Mačupa.

V teoretickej časti. členovia jednot-
livých družstiev preukázali vedomosti 
z pravidiel cestnej premávky. Praktická 
časť pozostávala z jazdy zručnosti, jazdy 
podľa pravidiel v cestnej premávke, 
technickej zručnosti i základov prvej 
pomoci.

I keď sme sa tejto súťaže zúčastnili po 
prvýkrát obidve súťažné družstvá získali 
pekné 5. miesto za čo im patrí pochvala.

  A. F.

Odmalička rada spievam, v čom ma podporuje i moja babka. Už tretí rok na-
vštevujem krúžok Stražčanik. Učíme sa tam rôzne ľudové piesne, detské hry i tan-
ce, s ktorými vystupujeme na rôznych podujatiach v našom meste. V marci som 
za zúčastnila po druhýkrát regionálnej súťažnej prehliadky Detský festival ľudovej 
hudby, ktorú organizovalo RKS v Michalovciach. V kategórií sólistov spevákov sa 
tejto súťaže spolu so mnou zúčastnila i ďalšia členka krúžku Julka Tokárová. Na 
akordeóne nás doprevádzal PhDr. Juraj Šamudovský. Spočiatku, keď sme počuli 
spievať súťažiace dievčatá i chlapcov sme mali veľkú trému, no keď sme začali 
spievať, tréma opadla. Domov sme si odniesli Diplomy za účasť, plno zážitkov 
i skúseností, ktoré nám pomôžu v ďalšej práci v krúžku. 

  K. Goroľová

Do krúžku mažoretky Bambíni, ktorý pracuje v CVČ DÚHA som sa prihlásila pred 
troma rokmi. Stále sa mi páčili vystúpenia mažoretiek, ich dôstojné vystúpenia a krásne 
kostýmy. Zo začiatku to bolo ťažké naučiť sa prvé kroky, povely a hlavne krútenie pa-
ličkou. Nebolo to ľahké, trénovali sme to nielen na krúžku, ale aj doma, pretože palička 
nás nie vždy poslúchala. Od začiatku nás viedli super vedúce – najprv to bola Janka, 
potom Anička a teraz nás vedie Majka Vozárová. Aj ich zásluhou som si mažoretky 
veľmi obľúbila. Vďaka CVČ a rodičom máme veľmi pekné kostýmy, za čo sme im vďač-
né. Snáď ani jedno kultúrne alebo športové podujatie v našom meste i v jeho blízkom 
okolí sa nezaobíde bez nášho vystúpenia. Počas troch rokov v krúžku som ich zažila 
neúrekom. Najväčšie spomienky mám na účinkovanie v STV v Bratislave. Myslím si, 
že krúžok Bambíni robí dobré meno nielen CVČ, ale aj nášmu mestu a preto ho chcem 
navštevovať i v budúcom roku. 

   V. Danková

Predškolský vek

1. Karinka Lacová
2. Natálka Barvířová

Kategória 1. – 4. roč. jednotlivci       

1. M. Lipovsky
2. V. Slišková
3. K. Goroľová

 1. – 4. roč. skupiny 

1. Z. Moleková, V. Lipovský
2. D. Hredzák, L.Tkáčová, M. Barvíř, 

A. Bočanová, M. Paľo, V. Lipovský, 
Z. Moleková, M. Mačupa, Ľ. Štofej, 
J. Tokárová 

– skupine bola udelená cena za najve-
renejšie stvárnenie

3. B. Lipovská, M. Lipovský

5. – 9. roč. jednotlivci

1. V. Surmínová
2. J. Holovčák
3. J. Ferencová

5. – 9. skupiny

1. N. Meňovčíková, M. Nazadová

Cena za kostým – D. Ngo Duncová
Cena poroty  – M. Lipovský

Zážitky zo súťažeZážitky zo súťaže

Úspechy nášho krúžkuÚspechy nášho krúžku

Po štyroch rokoch dochádza v hádzanár-
skom družstve ku veľkej zmene. Tím opúšťa 
najlepšia strelkyňa a zároveň jedna z naj-
lepších hráčok košického a prešovského 
kraja SIMONA ŠIROKÁ, ktorá od septembra 
bude hájiť už len farby Iuventy Michalovce. 
Spolu s ďalšími hráčkami postavila v meste 
tomuto športu pevné základy a prispela 
k dosiahnutiu mnohých úspechov:
2. miesto – Medzinárodný turnaj o pohár 

primátora mesta Vranov n/T. (január 2004)
1. miesto – HANDBAL ENJOY - Micha-

lovce ( január 2005) 
1. miesto – Medzinárodný turnaj o pohár 

primátora meste Revúca (júl 2005)
2. miesto Medzinárodný turnaj – Zarze-

cie – Poľsko (december 2005)
1. miesto HANDBALL ENJOY –Micha-

lovce (január 2006)
Zároveň reprezentovala aj mesto 

Strážske na Majstrovstvách Slovenska 
v rokoch 2004-2006. Kapitánsku pásku 
na konci sezóny odovzdala V. Pirovej, kto-
rá spolu s A. Polomskou a Ž. Polomskou, 
S. Likšíkovou, G. Chomovou, M. Špakov-
skou, M. Mulíkovou, K. Širokou, K. Ma-
ceňkovou, Z. Morozovou, L. Polákovou 
a brankárkou A. Berešovou, budú repre-
zentovať naše mesto v ďalšej sezóne.

 Simona ďakuje všetkým hráčkam 
za príjemne prežité chvíle: „Za každým 
mojim gólom bola presná prihrávka, 
tvrdá obrana, či dobrý zásah brankárky. 
Hádzaná je kolektívny šport.“

trénerka S. Tkáčová

Čas na odchodČas na odchod
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viera, nádej, láskaviera, nádej, láska

Blížila sa nedeľa 11. 6. 2006 – deň nášho 
prvého sv. prijímania. Šaty som už mala doma, 
žiarili na ramienku a ja som sa veľmi tešila.

Ráno sme prišli do chrámu, kde sme sa fo-
tili. Dievčatá vyzerali ako princezné a chlapci 
ako princovia. Potom sme sa presunuli pred 
faru, zoradili sme sa a čakali, kedy sa celá 
slávnosť začne. V rukách sme mali srdiečka 
s našimi menami. Každý bol šťastný, ale aj 
trochu napätý. V hlave nám vírila myšlienka 
– ako chutí Božie telo? Zaznela spev mladých 
a my sme vošli do chrámu. Spievali sme a za-
strkávali do schodíkov z papiera naše srdieč-
ka. Symbolizovalo to schody do neba a naše 
srdiečka, ktoré po nich vystupujú. 

Celá slávnosť 
bola nádherná. 

Básničky piesne aj krásne slová o. Mareka. 
Keď som prijala Božie telo, uvedomila som 
si, že to bol jeden z mojich najkrajších dní. 
Aj naši rodičia boli šťastní. Otec Marek na 
záver povedal, že naše mená sú zapísané 
v nebi, a aby sme žili tak, aby pri nich bolo 
dopísané - spasený. Myslím si, že každý kto 
bol na slávnosti mal z toho krásny pocit. 

 Keď sa obrad končil, spolužiačky: Julka, 
Karinka a spolužiak Martin sa poďakovali 
všetkým, ktorí nám pomáhali dôstojne sa 
pripraviť na tento deň. Spoločné fotografie 
a DVD nám budú pripomínať tento výni-
močný deň.

  Lenka Pavolková 3. a

Moje prvé sv. prijímanieMoje prvé sv. prijímanie

Náš Náš 
veľký deň

Ak máte súrodencov, určite si s ni-
mi nie vždy rozumiete. Možno si aj 
závidite. Závisť však môže človeka 
priviesť až tak ďaleko ako jedného 

z dvoch bratov v biblickom príbehu. 

Biblický príbeh

Za hrsť vtipov
„Janko“, vraví učiteľka, „utvor množné čís-

lo od slova nedeľa!“ „ Prosím, prázdniny.“

Vráti sa prváčik Števko zo školy a vraví 
mame: „Učiteľom je byť veľmi ľahké. Keď 
čosi nevie, tak sa opýta niektorého z nás...“

Malý Jurko sa pozerá večer na oblohu 
a pýta sa otecka:
„Oci, čo myslíš, je na tej hviezde život?“
„Čo sa tak hlúpo pýtaš, čo nevidíš, že sa 

tam svieti?“

ˇ

Raz sa stalo, že Abrahámov syno-
vec Lót padol do zajatia. Abrahám ho 
vyslobodil. Keď sa vracal ako víťaz, 
vyšiel mu v ústrety kráľ a veľkňaz Sa-
lema s chlebom a vínom. Abrahám sa 
pred ním poklonil a dal mu jednu de-
satinu z koristi. Je to tajuplná postava 
Starého zákona. Hovorí sa o ňom ako 
o predobraze Ježiša Krista, najvyššieho 
veľkňaza.  Ako sa volal? Vylúšti rébus 
a dozvieš sa to.

A B C D E F G

1 N I A R A B E

2 Y O M A J A G

3 J H A R T É DZ

4 A S CH Ľ A Á Č

5 Ň Ó A F Ž Ä S

6 U D P A K Ď Š

7 Á R I L U Z Y

C/2G/1D/7C/4 B/1 F/7 G/1B/6G/1C/4

RébusRébus

Pýta sa farár miništranta po svätej liturgii:
- Tak čo, Janko, o čom bola kázeň?
Zaskočený miništrant odpovedá: 
- Žatva je veľká, družstevníkov málo...

Pýta sa katechéta svojich žiakov:
- Akého hriechu sa dopustil Adam?
- Zjedol ovocie zo zakázaného stromu.
- A ako ho Boh potrestal?
- Musel sa oženiť s Evou
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Záhadná krajinaZáhadná krajina

Radosť zo životaRadosť zo života

vlastná tvorba žiakov

S. Venglarčíková, 7. a
1. miesto v okr. kole Európa v škole

Keby mala Európa srdce ako jabĺčko,
každému by dala kúsok,
chutila by sladučko.

Keby každý v Európe iba lásku v srdci mal,
veselosť a milý úsmev
ostatným by venoval.

Žiadne hádky, žiadne spory,
dobré vzťahy, čistý stôl.
Bez rasizmu, nenávisti
nás život by krajší bol.

Stačí k tomu iba málo,
každý musí trochu chcieť,
Láska, dobro a priateľstvo
zmení starý smutný svet.

Tak spoznať nové
a nepoznané
pohľadom
do diaľky sveta
vyriešiť otázky
čo vyvierajú
neustále
okolo teba
hlad poznania
ženie ťa vpred
nedá ti na výber
udáva tempo
a ukáže smer
no len
ak dokážeš
nájsť svoj tím
prebrodíš rieku
čo naplnená je
skutočným
poznaním

Idem ..., stále idem. Hľadám, čo som ešte nenašla.
Oči mám otvorené,
moje zmysly ma vedú poznávať nepoznané.
Poznávam nepoznané .... Poznávam, čo sa iba stane.
Až raz zastanem ...
Zastanem a budem stáť,
ruky od zimy si hriať.
Pozriem sa okolo seba.
Nikde ani duše.
Všade je chlad, vietor tíchne.
Až v diaľke vidím svetlo.
Žltá dúha naružovo! Je to možné?
Pýtam sa sama seba.
Nikto neodpovedá.
Po chvíli mi odpovie hrubý zamatový hlas:
„Je, v tejto krajine je možné všetko,
je to krajina lásky a tolerancie!“
Obzriem sa.
V diaľke vidím prichádzať človeka.
Naše pohľady sa stretnú.
Neprestávame sa na seba pozerať.
Prichádza čoraz bližšie.
Moje telo začína oteplievať, je mi čoraz teplejšie.
Podá mi svoju ruku.
Je nevšedná, ešte som takú nevidela.
Spojíme naše dlane
a on sa spýta: „Kam kráčaš?“
Som ticho, neodpovedám,
veď som našla to, čo som tak dlho hľadala.

Európa Európa 
v školev škole

TÍMTÍM

Keby mala Európa ...Keby mala Európa ...

M. Mikloš, 9. a
1. miesto v okr. kole 

Európa v škole
L. Oravcová, 8. c

1. miesto v okr. kole Európa v škole

M. Bodnár, 6. d

Zdravie je poklad
Každý to svoje vlastné

V sebe má
A niekedy ho
Vedome alebo

Nevedome
Do banku zrazu dá

A potom hrá
A o nič iné sa

Nestará
Až keď sa zdravie

Nečakane
Stráca

Vtedy pocíti
Jeho pravú cenu
Nikým a ničím
Neskreslenú

Preto, nech to
Nie sú

Len prázdne slová
Veď je to zdravie
Čo dnes i zajtra

Ozajstnú hodnotu má.

ZdravieZdravie

M. Mikloš, 9. a

Slovensko je moja vlasť,
chrániť ju má každý z nás.
Je to krásna krajina,
je to moja domovina.

Má bohatú históriu
a ja čerpám z toho silu.
Učil som sa o Štúrovi
a ohúrený zostal som,
aj keď uzákonil ypsilony,
on bol veľkým Slovákom.

Na Slovensko on bol hrdý,
Slovákov mal veľmi rád.
A ja som mu za to vďačný,
tiež som Slovák, jeho brat.

Jeho odkaz verne nesiem,
na Slovensko hrdý som,
bo svoju vlasť veľmi ľúbim
a viem, že chcem byť Slovákom ...

Keď zahrmia delá korzára,
vlní sa voda,

hmla ju zacláňa.
On nevidí obzor,

jak keď orol stratí zrak,
svoju zem si hľadá,

letí nad oblak.

Hľadá si vlasť,
ktorá za kopcami drieme,

keď pristane koráb,
spadne z neho bremä

a konečne nájde teplé hrudy zeme.

HMHMLA LA 
VLVLASTIASTI

P. Prezbruchý, 9. c

Moja vlasťMoja vlasť

M. Rejta, 6. c

Je jedna krajina,
na svete jediná.

Skromná a žičlivá,
poklady v srdci má

Nitra je jedným z nich
z čias Veľkej Moravy.

Cyril a Metód tu
kresťanstvo vítali.

Nad riekou Dunaj,
hrad Devín dlho stál.
štúrovcov prichýlil

a cudzím vzdoroval.

Orava skrýva zas
rodisko básnika

Hviezdoslav, klenot náš
veršami vyniká.

Na Trenčianskom hrade
aj Riman chvíľu stál.
Na krásnu našu zem
s úžasom pozeral.

Pán Tatier Gerlach
hrdo sa týči,

chráni si končiare,
nič ich nezničí.

Radosť zo života v sebe mám,
všetky prekážky hravo prekonám.
Ale keď bolí ma zub, bruško či čielko,
zbledne či posmutnie mi líčko.

Po líci sa kotúľa slzička,
po brušku pohladí ma mamička.
Neplač moje milé srdiečko,
vonku predsa svieti slniečko.

Slovensko je štátom malým, 
no v EÚ ho privítali.
Zaujali sme v nej miesto
a v Bruseli nové kreslo.

Už tvoríme jeden celok,
aby sa nám dobre žilo.
Nové plány predložíme,
pomoci sa doprosíme.

Aby sme sa dobre mali,
žili v mieri, pracovali.
Všetkým prácou dokážeme,
že eurá sú zaslúžené.

Aj keď more nemáme,
za hory sa schováme.
Tatrami sa nazývajú,
všetkých ľudí privítajú.

Hradmi sa tiež popýšime
a hosťom ich predstavíme.
Že sú všetky prekrásne,
to snáď nikto nezaprie.

Naše krásy – o tých vieme,
na iné sa pozrieť chceme.
Angličtinu sa svedomite učíme,
raz Európu celú pochodíme.

Š. Moroz, 6. c

Slovensko a EurópaSlovensko a Európa
Slovensko, máš ty vraj

prekrásny malý raj.
Tiesňavy Hornádu
ukrýva spišský kraj.

Veľa krás v sebe máš,
pýchu však nepoznáš.

Teplá je tvoja dlaň.
najväčší poklad náš.

SEDEM SEDEM 
POKLADOVPOKLADOV

S. Venglarčíková, 7. a
práca ocenená v celoslov. kole

Prečo mám rád Slovenčinu Z. Demčáková, 5. b

M. Bodnár, 6. d

M. Bodnár, 6. d
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súťaže, kvízy, krížovkysúťaže, kvízy, krížovky

Najnepochopiteľnejším vo vesmí-
re je to, že je pochopiteľný.

Albert Einstein

Vzdušná, plastická nebeská ar-
chitektúra sa nám javí o to dôve-
ryhodnejšia, keď vieme, že nemá nič 
spoločné so stavbou pozemskou. Tá 
hoci je nová, pomýšľa na svoj zánik. 
Nebeská konštrukcia je stavaná na 
čas bez konca a začiatku, v nekoneč-
nom priestore bez obmedzenia.

Jules Supervielle

Najbizarnejšie objekty vesmíru, 
čierne diery, sú veľmi pomenované 
- nevysielajú žiadne viditeľné svetlo. 
Väčšina čiernych dier je posledná fáza 
najžiarivejších objektov vo vesmíre 
- hviezdnych obrov spejúcich k super-
nove. Extrémne stlačené jadro, ktoré 
zostane po explózií má takú veľkú prí-
ťažlivosť, že z neho nemôže uniknúť ani 
svetlo, preto je objekt čierny. A keďže 
sa nič nemôže pohybovať rýchlejšie 
ako svetlo, čokoľvek čo do nej spad-
ne zostane v nej navždy, preto je to 
aj akási jama vo vesmíre. Gravitácia 
v nich je taká obrovská, že z nich nič 
neunikne.

Je tu však ešte viac bizarných 
efektov: gravitácia diery deformuje 
priestoročas a zákony fyziky v jej stre-
de neplatia. Nik nemôže nahliadnuť do 
vnútra čiernej diery, ale fyzici ich skú-
majú pomocou Einsteinovej teórie re-
lativity. Tá hovorí o zvláštnych efektoch 
na okraji čiernej diery a hlboko v jej 
vnútri je hmota zrútená do nekonečne 
malého bodu s nekonečnou hustotou.

Podľa niektorých výpočtov čierne 
diery môžu byť tunelmi do nových 
vesmírov. Tunel vytvorený Čiernou 
dierou je nestabilný. Jeden spôsob, ako 
ním prejsť, by bolo zostrojenie umelej 
čiernej diery so stenami z určitého dru-
hu antigravitačnej hmoty (hoci žiadnu 
takú látku ešte nepoznáme).

Tajomný svetTajomný svet

PREŠMYČKYPREŠMYČKY
ROTNEELEKMAGCKÁTI   CIADUKIN 
Jav, pri ktorom vzniká indukovaný 
prúd

ZÁKONCIADEN
Dej, pri ktorom sa para mení na 
kvapalinu

YHPOVÁBO A HOOOLPVÁ NEGRE-
IA 
Dva druhy energií

FORÁMROTSNART 
Zariadenie, ktoré mení napätie a 
prúd

TENTEMEROPCIO 
Delič napätia

OVAVYRAPNIE
Dej pri ktorom sa kvapalina mení 
na paru

IANCVEEKFR 
Počet kmitov za sekundu

ÉDRAN ARIÁM RPEMA 
Francúzsky fyzik

F. Ihnátová,
A. Mitrová 8. a

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.  Názov vedného odboru, ktorý skúma žia-
renie vesmírnych telies

2.  Znamenie zverokruhu
3.  Najchladnejšie miesto slnečnej sústavy
4.  Zimné súhvezdie
5.  Zimné súhvezdie
6.  8. planéta v poradí
7.  V čom je vidieť protuberancie
8.  Nami pozorovaný vesmír nazývame....
9.  Galileov mesiac
10.  Grécky učenec

TAJNIČKA: názov vedného odboru fyziky

M. Sklenčárová, 
L. Kunčová  9. c

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

1.  Človek, ktorý sa zaoberá fyzikálnymi vedami
2.  Všetky predmety, ktoré nás obklopujú
3.  Prístroj, ktorým zisťujeme, či elektrickým 

obvodom prechádza elektrický prúd
4.  Pomôcka na určovanie svetových strán
5.  Pomôcka na zisťovanie zvislého smeru
6.  Neutrálna častica v atómovom jadre
7.  Častica v atómovom obale
8. Trasľavý pohyb molekúl vody je…pohyb
9.  Meradlo času
10. Fyzikálna veličina, ktorá má značku R
11. Jednotka času

TAJNIČKA: meno slávneho fyzika

Dávid Kron 6. a PRÍ     ̌

ˇ

×  ×

CIAV
B↔K

po 
ang.

REZI PRÍBEH po ang.

PO    CIO10 
po ang. 100 cm

SILO
↓
↓

ˇ
ˇ

×  ×
ZÁCIA

ˇ×

RÉBUSYRÉBUSY

Súhvezdia

Súhvezdia P O V O Z N Í K

A E E Á Š D A H

S L G K H O K A

T Í A A R Y R D

I Š R Y S H Á O

E K Y I P Á L N

R A B I U V O O

Ó B Y K N S P S

V osemsmerov-
ke sú ukryté názvy 

súhvezdí. Po vyškrt-
nutí názvov niektorých 
z nich zostane nazov 
súhvezdia zobrazené-
ho na obrázku.

R. Florian 9. c
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Pán učiteľ sa pýta Peťka:                                                
– Peťko, už si niekedy spravil
niečo pre prírodu?
– Áno, ockovi som skryl
mucholapku.

V škole:
– Deti, povedzte  mi vetu, v kto-
rej bude slovo ananás.
Prihlási sa jednotkárka Anka:
– Ananás je sladké ovocie.
– Výborne!
Prihlási sa Jurko:
– Otec dnes pripravoval raňajky 
A NA NÁS zabudol...

V škole na hodine chémie sa 
pýta pani učiteľka:
– Ferko, čo sa vyparuje rýchlej-
šie ako voda?
– Peniaze! – odpovedá pohoto-
vo Ferko.

Móricko sa nepripravil do školy 
a pani učiteľka sa mu chystá 
dať päťku:
– Pani učiteľka, nechcem vás 
strašiť, ale otec povedal, že 
ešte jedna  päťka, a niekto do-
stane pár po zadku!

– Janko, poďme sa hrať na 
školu.
– Dobre, ale ja budem chýbať.

– Janko, je otázka, ktorú som 
ti položil, ťažká? – pýta sa pán 
učiteľ.
– Otázka ani nie, ale tá odpo-
veď veru ťažká je, – odpovedá 
Janko.

Na hodine fyziky:
– Telesá sa teplom rozťahujú 
a zimou sťahujú, – vysvetľuje 
novú učebnú látku pán učiteľ.
– Vedel by niekto uviesť prí-
klad?
– No, napríklad prázdniny sú 
v lete dlhšie a v zime kratšie, 
– pohotovo odpovedá žiak.

– Peťko, vieš abecedu?
– Áno, ale iba do sto.

Syna sa po návrate zo školy 
pýta otec:
– No čo, poznal učiteĺ, že som 
ti napísal domácu úlohu?
– Nie, len mi povedal, že som 
zo dňa na deň sprostejší.

ZASMEJME SAZASMEJME SA
H

LA
VO

LA
M

Y
H

LA
VO

LA
M

Y

O
se

m
sm

er
ov

ka
O

se
m

sm
er

ov
ka

zabavme sa zabavme sa 

naše omyly:naše omyly:1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1. Doplň našu hymnu: Nad Tatrou sa...
2. Autorom trillógie Pán prsteňov je...
3. Antoine de Saint -... napísal rozprávku pre deti i dospelých
4. Jedna z najvýznamnejších Shakespearových tragédií je Rómeo a ...
5. Láskou Ľ. Štúra bola Adela...
6. Inak uvažovanie, premýšľanie?
7. Kto vynašiel žiarovku?
8. Ako nazývame poradie slov vo vete?
9. Zdrojom inšpirácie umelca je...
10. Ako sa volá umelecký pracovník, ktorý navrhuje vizuálnu 

stránu verejnej produkcie?

Náš obľúbený spisovateľ:

N A J A R I T A S S

M L S T O P A F H M

R U Š R E V Z O Y Y

Ý M Z Á J N V R M N

M K N I E Á O T N O

A A E L K J B S A D

R Š K D R Á M A J U

E A Í Ó B Ú L E E E

P Á J D Z K S A S S

O R H A S E R P E P

presah, muzikál, znelka, múza, óda, opera, hymna, 
pseudonym,stopa,sonet, dráma, esej, umka, verš, 
rým, strofa, satira, báj, esej  S.Kaščaková, 9. a

EZOP je .....

ÝŤAH

ASPRÁ

AOOSN

Natália Balogová 9. a

1. 2. 3. 4. 5.

R D O K

- H. CH. ANDERSSEN – Labutia 
kráľovná

 (Snehová kráľovná)

- Stíhačka so zlatým chvostom
 (Raketa so zlatým chvostom)

- J. Smrek – Cválajúce kone
 (Cválajúce dni)

- S. Chalúpka – Rytiersky väzeň
 (Likavský väzeň)

- A. Christie – Diamantové kone
 (Diomedové kone)

- J. C. Hronský – Zajačik cestoval 
do Afriky

 (Smelý zajko v Afrike)

- J. Botto – Strieborná ľalia
 (Žltá ľalia)

- Bájka – Kohútik a sliepky
 (Vrabce a kohút)

- Pernosifikácia
 (Personifikácia)

- J. Kostra – Iba raz
 (Len raz) 

Rozhádzané písmenáRozhádzané písmená

1. 2. 3. 4.

L V S

Neohybné slová, ktoré vyjadrujú vyjadru-
jú vzťahy medzi slovami.

Slová, ktoré vyjadrujú 
činnosť, dej.

Doplňovačka

1. alkoholický nápoj
2. Adam a … (zdrobnenina)
3. prilepuje, ináč
4. kosila
5. anglická dĺžková miera

1. mliečne výrobky
2. obilnina
3. znaky miest
4. svetadiel

a) francúzsky bájkar:
    TÓN F  LA A  INÉ
b) autor básne krvavé sonety:
    HVIZD O  SLÁVE
c) autor básne Mor ho!
    MACH SA OKÚPAL
d) autor básnickej skladby Detvan:
    VODIČ SLÁK
e) autor knihy Africký zápisník:
    OR JEDNO V
f) autor balady Žltá Ľalia:
    OTTO B
g) autor knihy Maroško:
    SÚ RAZ
h) autorka knihy: Tri gaštanové kone:
    FÍ LIGU
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Prírodoveda, informácie, sebapoznávaniePrírodoveda, informácie, sebapoznávanie

Vďaka vyrovnanej strave je človek zdravý a fit. Ale iba ten, kto svoje telo dosta-
točne zásobuje všetkými životne dôležitými látkami, ako sú bielkoviny, tuky, cukry, 
vitamíny a minerálne látky. Minerálne látky zohrávajú dôležitú úlohu pri látkovej pre-
mene, preto je dobré vedieť, že napr.:

- síra odbúrava jedovaté látky
- chlór sa zúčastňuje na trávení
- železo ako súčasť farbiva červených krviniek umožňuje transport kyslíka a oxidu 

uhličitého
- zinok má vplyv na imunitný (obranný) systém, urýchľuje napr. aj hojenie rán
- meď pomáha pri tvorbe červených krviniek
- mangán chráni pred chorobami
- fluór podporuje tvrdosť zubov a chráni pred kazmi
- kremík zabezpečuje elasticitu a pevnosť krvných ciev...

NAJsilnejšie zemetrasenie  – v r. 1763 v Komárne
NAJkrajší vrch  – Kriváň – symbol Slovenska, má mierne naklonený vrchol
NAJhlbšia jaskyňa  – Starý hrad (432 m) na severnej strane Nízkych Tatier
NAJteplejšia oblasť  – Štúrovo (priemerná ročná teplota 10,4 °C)
NAJchladnejšia oblasť  – na vrchole Tatier (priemerná ročná teplota vzduchu - 3,7 °C)
NAJdlhšia rieka  – Váh (dĺžka 406 km)
NAJväčší rybník  – systém rybníkov Iňačovce-Senné (plocha okolo 4,5 km2)
NAJstarší dub  – údajne sa nachádza v obci Dubinné neďaleko Bardejova, 

jeho vek sa odhaduje na 700 rokov
NAJvzácnejší jarný kvet  – bleduľa jarná, jedna z najvýznamnejších lokalít je na úpätí 

Vihorlatu
NAJrýchlejšie mávanie krídlami  – komár – s rýchlosťou 300-krát za sekundu; rýchlo sa pohybu-

júce komárie krídla sú zdrojom prenikavého piskľavého zvuku

Šťastie je cesta, nie cieľ cesty. Nie je 
lepšia chvíľa, kedy byť šťastný, ako práve 
teraz. Ľudia, ktorí niečo vo vašom živote 
znamenajú, nie sú tí úplne najlepší, nema-
jú najviac peňazí, nevyhrali najvýznamnej-
šie ceny. Sú to tí, ktorí sa o vás starajú, 
záleží im na vás a sú vám na blízku, keď 
to potrebujete. Premýšľajte o tom chvíľu. 
Život je veľmi krátky...

Fajčenie vážne poškodzuje zrak

U fajčiarov je až dvakrát vyššie riziko, 
že oslepnú, než u nefajčiarov. U mnohých 
fajčiarov sa vyvinulo ochorenie zvané de-
generácia sietnice súvisiace s vekom. Spo-
jitosť medzi fajčením a slepotou je rovnaká 
ako medzi cigaretami a rakovinou pľúc.

Nová droga
V Brazílii sa objavila nová droga, ktorá 

je nebezpečnejšia než crack. Droga je deri-
vátom kokaínu, ale má omnoho zhubnejšie 
účinky. Narkomani ju nazývajú „oxi“ alebo 
„oxidado“ a vyrába sa zo základnej kokaí-
novej pasty (polotovar, z ktorého sa bežne 
vyrába kokaín), ku ktorej sa pridáva neha-
sené vápno a kerosín. Konzumácia drogy 
vyvoláva nielen pohybové a psychické 
vzrušenie, ale tiež srdcovú nepravidelnosť, 
dýchacie problémy, zvracanie, hnačky. Uží-
vatelia crack-u oxi nekonzumujú, lebo ho 
považujú za veľmi silný. Podobne ako crack, 
aj oxi sa predáva vo forme malých guličiek. 
Zvykne sa fajčiť v improvizovanej fajke ale-
bo v zmesi s tabakom či marihuanou.

NA ZAMYSLENIENA ZAMYSLENIE

ABY SME BOLI FIT ...ABY SME BOLI FIT ...

Zaujimavosti z internetuZaujimavosti z internetu

NAJ REKORDY SLOVENSKANAJ REKORDY SLOVENSKA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18. 1.   H
2
O

2.   Kovy pred vodíkom v rade napätia 
kovov

3.   Mikročastica bez náboja
4.   8% kyselina octová
5.   NH

3
6.   Najjednoduchší alkín
7.   Leštený vápenec
8.   Stĺpec periodickej tabuľky sa nazýva ...
9.   Síra po latinsky
10. Experiment
11.  Zmes zložená z rozpúšťadla a rozpus-

tenej látky je...
12.  Li je typický alkalický...
13.  Au
14.  Fe sa nachádza v železnej...
15.  Al po latinsky
16.  Dusíkaté hnojivo
17.  Prvok IV.A skupiny a 3. periódy
18.  Kvapalný kov

„Ničoho sa v živote netreba 
báť, treba len ... “

Dokončenie výroku známeho 
vedca Curieho sa skrýva 

v tajničke 
doplňovačky.

ZAUJÍMAVOSTIZAUJÍMAVOSTI

B V K U Ľ S O E I
A A G U F D O T R
V N R O N L G U U
T Ó O O N Č R D D
E T R E K L A A S
D T E M P O L O A

Vyškrtaj tieto slová: 
baroko, rondo, SĽUK, etu-

da, As-dur, Detva, tón, largo, 
fuga, tempo

OSEMSMEROVKAOSEMSMEROVKA

Rozlúšti autora a dielo
������� ��	
��  ������� 
������

� � � � � � � � � � � �
A,    B,    C,   D,    E,    F,    G,     H,    I,    J,     K,    L,
� � � � � � � � �  
 ⌧ 	 � 
M,  N,   O,   P,   R,  S,  Š,   T,   U,   V,   Z,   X,    Y,   W

Serbák 7. d

Kočanová, Balintová 7. d
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Leto volá, už som tu,
slnko láka k výletu.
Vysvedčko dáme mame
a hneď na dvor utekáme.

Lúky sú už vykosené,
váľame sa na sene.
Voda, lopta, slnko, žart,
je náš dobrý kamarát.

LETOLETO

Čo sa udialo počas roka v ŠKČo sa udialo počas roka v ŠK

ŠK - radosť, hravosť, bezpečieŠK - radosť, hravosť, bezpečie

M
. O

lš
av

,
M

. O
lš

av
, I

I. 
O

D
D

.

Pridaj sa 
dnes 
k nám 
aj ty 

a pomôž 
deťom 
z ŠKD 
vyriešiť 

niekoľko 
doplňovačiek

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

!

Pani učiteľka vyšla s detmi do 
lesa. Po chvíli zazrela strom 
s ohlodanou kôrou.
– Čo poviete, deti, kto to 
spravil? – spýtala sa. 
– My, prosím, nie, (dokonče-
nie v tajničke). 

Chceš sa dozve-
dieť, koľko medovníkov 
zjedli Janko a  Marienka? 
Skús zrátať, koľko ich na 
chalúpke chýba. Chytro 
ich dokresli a domaľuj, 
aby sa ježibaba  veľmi 
nenahnevala.

Vyhľadaj si na štvorčekovanom papieri 
čiernú bodku. Tam je začiatok kreslenia ob-
rázku. Potom kresli čiary podľa smeru šípiek, 
všdy cez toľko štvorčekov, koľko je pri šípke 
bodiek. Obrázok, ktorý takto nakreslíš, nako-
niec vyfarbí.

´

N. Pristašová,N. Pristašová, I. ODD.
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výsledky športových súťaži v šk. roku 2005/2006
Cezpoľný behCezpoľný beh

Hokejbal chlapciHokejbal chlapci

ŠachŠach

PlávaniePlávanie

HádzanáHádzaná

Streľba zo vzduchovkyStreľba zo vzduchovky

VybíjanáVybíjaná

VolejbalVolejbal  1. - 4. roč.  5.  - 9. roč.
1. miesto 2. b   6. c
2. miesto 2. c   9. c
3. miesto  4. c  6. a

Základný plavecký výcvik absolvovalo 53 
žiakov 4. roč. Žiaci  zdolávali jednotlivé 
plavecké spôsoby počas 20 hodín. Z 21 
neplavcov nepreplávalo 15 metrov iba 5 žia-
kov. Plavecká úspešnosť je 90,6 %. V závere  
kurzu sa uskutočnili plavecké preteky v jed-
notlivých spôsoboch a plávanie na výdrž.

Základný lyžiarsky výcvik: uskutočnil 
sa v dňoch 3. I. - 8. I. 2006 v lyžiarskom 
stredisku Kubašek v Spišskom Bystrom. 
Základy lyžovania perfektne zvládlo 57 
žiakov 6. - 9. ročníka.

Rekordy XVII. roč. ŠŠORekordy XVII. roč. ŠŠO

športšport

XVII.  roč.  ŠŠOXVII.  roč.  ŠŠO

Časopis Školský mix vydáva ZŠ Strážske. Šefredaktor Mgr. M. Polák. Vedie redakčná rada v zložení: RNDr. A. Hudáková, Mgr. M. Kara-
fová,  RNDr. D. Kocibanová, Mgr. M. Müllerová, Mgr. M. Feňková, Mgr. M. Miklošová, Mgr. M. Demeterová, Mgr. P. Majer, Mgr. V. Babjáková-
Mgr. A. Babjaková, Mgr. M. K. Janová, Mgr. M. Paľo, Bc. M. Kordeľová, p. M. Balogová. Tlač: TLAČIAREŇ BURAĽ, Jovsa.

chlapci:  3. m.
M. Švihura, A.  Magyar, T. Kubalík 

dievčatá:  4. m. 
G. Chomová, B. Hamašová, L. Sabová 

 chlapci: 1. m. OF
  1. m. KF
  Slovensko

reprezentovali: M. Krivý, M. Do-
nič, O. Koc, P. Kanči, T. Hirják, 
M. Švihura, J. Pavúk, G. Bereš, 
J. Mižík, M. Maroši, R. Tokár, M. Beň 

dievčatá: 1. m. OF
  5.- 6. m. KF
 reprezentovali: B. Popíková, 

L. Kunčová, D. Gažiová, V. Pirová, 
G. Chomová, A. Berešová, M. Špa-
kovská, H. Ivanová, A. Polomská

Gymnastický štvorbojGymnastický štvorboj
1.- 2. ročník: 

chlapci: 2. miesto OF
reprezentovali: T. Pacola, 

T. Mundír, D. Dzura, J. Misár, 
J. Džavan, R. Venger

dievčatá: 4. miesto OF
reprezentovali: L. Danková, 

K. Grnáčová, K. Mazárová, 
D. Bermanová, T. Misárová,  
S. Poláková

3. - 4. ročník: 
chlapci: 1. miesto OF
  3. miesto KF
reprezentovali: M. Soltész, 

A. Grigeľ, M. Besterci, P. Ro-
man, P. Porvažník

 jednotlivci: 
A. Grigeľ - 1. m
M. Soltész - 2. m
M. Besterci - 3. m
dievčatá: 1. miesto OF
  2. miesto KF 
reprezentovali: V. Slišková, 

V. Pacolová, D. Ngo - Ducová, 
Z. Moleková, K. Fedáková

 jednotlivci: 
D. Ngo - Ducová - 1. m
 V. Pacolová - 2. m
 Z. Moleková - 3. m

5. - 7. ročník: 
chlapci: 1. miesto OF
  2. miesto KF 
reprezentovali: D. Vaňko, 

M. Mitro, M. Meňovčík, P. Stach, 
M. Varga 

jednotlivci: 
D. Vaňko - 1. m
M. Mitro - 3. m
dievčatá: 1 miesto OF
  4. miesto KF
reprezentovali: V. Ferčáko-

vá, B. Romanová, F. Slepáková, 
B. Rusinková,  N. Papinčáková

Jednotlivci: 
V. Ferčáková - 1. m 
 B. Romanová - 2. m
 F. Slepáková - 3. m

 60 m: 
 T. Drábik 6. c  8,6 s
  K. Majerníková 6. a 9,2 s 
 400 m:
 A. Grigeľ 4. a     1:14,1 min
 výška: V. Pirová 8. b 145 cm
 diaľka: 
 A. Grigeľ 4. a 389 cm
  S. Šipošová 6. c  410 cm
  B. Popíková 9. c  425 cm
  M. Švihura 9. c  526 cm
 kriket:  
 D.Ferko 2. b    33,60 m
 4 x 60 m:
  chlapci 6. c  38,9 s
  chlapci 9. c  32,4 s

Športový beh
Športový deň prišiel k nám,
Už sa naňho aj chystám.
Oheň sme už zapálili,
Disciplíny pripravili.
Disciplíny ťažké sú,

poznatky nám prinesú.
Behy veľmi rada mám,

Vždy sa pri nich namáham.
Športový deň končí sa,
Na druhý rok teším sa.

Františka Duncová, 7. a

FutbalFutbal
dievčatá 5.-9.roč. 3. m. OF
reprezentovali: V. Pirová, 

M. Špakovská, S. Lokšíková, 
S. Široká, D. Gažiová, R. Mole-
ková,  L. Podbehlá, G. Chomová

dievčatá 5. - 6. roč. 2. m. OF
reprezentovali: B. Moravská 

V. Ferčáková, L. Poláková, S. Ši-
pošová. K. Majerníková, D. Šepe-
ľová. A. Schmidtová, T. Ovšonko-
vá, N. Bartková, A. Hrabeková, 
N. Papinčáková, M. Tokárová, 
L. Bereznaninová

dievčatá   chlapci
 60 m 
B. Popíková - 9,0 s - 5. m OF  M. Bača - 7,9 s
G. Chomová - 9,8 s  F. Lugoš - 7,9 s
A. Magyar - 8,1 s
 300 m 
K. Široká - 55,9 s - 12. m.  F. Lugoš - 43,5 s - 6. m.
L. Lipovská - 57,3 s - 18. m.  O. Koc - 43,9 s - 7. m.
 800 m   1000 m
S. Široká - 3:07,3 min - 9. m   O. Koc - 3: 05,9 - 2. m.
S. Lokšíková 3:06,4 min - 8. m  M. Kucan 3: 15,8 min - 7. m.
 diaľka 
V. Pirová - 350 cm - 18. m  M. Bača - 500 cm - 5.- 6. m.
S. Lokšíková - 386 cm - 9. m  M. Švihura -500 cm -5.- 6. m. 
 výška 
V. Pirová - 135 cm - 2. m  D. Madala - 135 cm - 11. m. 
 B. Popíková - 130 cm - 5. m  A. Magyar - 130 cm - 16. m.
 kriket 
K. Široká - 32,80 m  G. Bereš - 58,40 m - 11. m.
 D. Gažiová - 42,70 m  J. Cina - 55,30 m - 16. m.
 M. Špakovská - 44,60 m - 7. m 
 guľa 
S. Široká - 7,24 m - 15. m  M. Švihura - 9,84 m - 9. m.
D. Gažiová 7,01 m -18. m  J. Cina - 8,00 m - 25. m.
 4 x 60 m 
G. Chomová, M. Špakovská O. Koc, F. Lugoš
B. Popíková,  V. Pirová  - 3. m  A. Magyar, G. Bereš
 Družstvo dievčat:   Družstvo chlapcov:
4. miesto OF   2. miesto OF

AtletikaAtletika

1. m. OF reprezentovali: 
T. Hirják, O. Koc, R. Meňovčík, 
M. Krivý, P. Dunaj, M. Donič, P. Re-
šovský, M. Džado, G. Bereš, J Pavúk

dievčatá:  3. m. OF
reprezentovali: K. Široká, S. 
Lokšíková, A. Polomská

chlapci: jednotlivci
O. Koc – 2. m. OF 

L. Kunčová – 2. m. OF
D. Konečná – 5.- 6. m. OF

chlapci: 
O. Koc – 3. m - kraul

         3. m - prsia
O. Dzvoník – 1. m - polohové preteky

 3. m - znak
L. Vaľovčík –  4. m - znak

 5. m - kraul
štafeta: 2. m. reprezentovali: 

O. Koc, O. Dzvoník, L. Vaľovčík, 
M. Švihura

dievčatá: 
G. Chomová – 5. m - kraul
D. Gažiová – 6. m - kraul

štafeta: 2. m. reprezentovali: 
M. Špakovská, G. Chomová, 
A. Hrabeková, D. Gažiová

2. miesto OF reprezentovali:
V. Pirová, M. Špakovská, G. Lokšíková, 

S. Široká, A. Polomská, Ž. Polomská, A. Be-
rešová, M. Mulíková, L. Oravcová

 Mladší žiaci:   Starší žiaci: 
1. ZŠ Strážske - 7. roč. 1. ZŠ Strážske „B“
2. ZŠ Strážske - 6. roč.  2. ZŠ Strážske „A“
3. VO Chemes Hn  3. ZŠ Veľké Kap.
4. VO Vranov nad Topľou  4. VIII. ZŠ Michalovce
Žiačky:  Vianočný turnaj žiačok: 
1. ZŠ Strážske  1. ZŠ Strážske
2. VII. ZŠ Michalovce  2. VIII. ZŠ Michalovce
3. III. ZŠ Michalovce  3. VI. ZŠ Michalivce
4. VIII. ZŠ Michalovce

Volejbalový turnaj o „Pohár Volejbalový turnaj o „Pohár 
riaditeľa školy“riaditeľa školy“

 1. Poľsko, 2. ZŠ Strážske, 3. VO Chemes Humenné
reprezentovali: J. Mižík, M. Polák, T. Varšo, 
G. Bereš, J. Cina, M. Beň, L. Tokár

Medzinárodný turnaj mladších Medzinárodný turnaj mladších 
žiakov vo Vranove nad Topľou:žiakov vo Vranove nad Topľou:


