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Hurá
Hurá

prázdniny

prázdniny

Príjemné prázdninyPríjemné prázdniny  
vám želá vám želá 
váš MIXváš MIX

Starkí na nás mávajú,
hrady, zámky volajú.
Každý sa už teší zas,
na ten prázdninový cas.˘

PRÁZDNINYPRÁZDNINY

Leto je už v plnom prúde, 
prázdniny nás cakajú. 
Kúpaliská plné vody 
o detoch len snívajú.

V mori sme sa vyšantili,
na slniecku opálili.
Po prázdninách naberieme nové sily,
aby sme sa nieco pekné naucili.

žiaci 8. a

˘

˘

˘˘

˘
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Geografická olympiáda: 
 Okresné kolo: 

Ihnátová 9. a – 1. miesto  
Vozár 9. a – 3. miesto
Hudáková 6. b – 4. miesto
Saxová   8. b – 7. miesto 
Jančárová  6. a – 7. miesto
Varšo  7. b – 8. miesto
Kovaľová  5. b – 16. miesto
 Krajské kolo: 

Ihnátová  9. a – 8. miesto 
 (p. uč. Murínová)

Matematická olympiáda:
 Okresné kolo: 

Jančárová, 6. a – 1. m. (p. uč. Marcinová)
Varšo, 7. b – 9. m. (p. uč. Dzvoníková)

Chemická olympiáda:
 Okresné kolo: 

Mižíková, 9. b – 6. m. (p. zást. Karafová)

Olympiáda slovenského jazyka:
 Okresné kolo: 

Mižíková, 9. b – 2. m. (p. uč. Majer)
Ihnátová, 9. a – 7. m. (p. uč. Miklošová)

Olympiáda anglického jazyka:
 Okresné kolo: 
Cacara, 7. a – 2. m. (p. uč. Šenitková)

Biblická olympiáda:
 Okresné kolo: 
Rímsko-katolícke náboženstvo:
Družstvo 5. – 9. roč.: Mižíková 6. a, Mi-
žíková 9. b, Hudáková 9. c – 3. miesto
 (p. uč. Demeterová)
Grécko-katolícke náboženstvo:
Družstvo  1. –  4. roč.: Paľo, Lipovský, 
Barvíř zo 4. a – 4. miesto
5. – 9. roč.: Polovková 8. b, Bartková  
7. a, Danková 7. c – 4. miesto
   (p. uč. Charitun)

Biologická olympiáda:
 Okresné kolo: Kat. D: 
Škarupová 6. a – 6. miesto 
 (p. zást. Karafová)
Kat.E: úspešné riešiteľky 

Saxová, Bartková 8. b (p. uč. Kocibanová)

Rastliny a zvieratá našich lesov:
Družstvo 3. roč.: Jančárová, Pacola z 3. a, 
Dankaninová 3. c – 3. m. (p. uč. Hudáková)
Družstvo 4. roč.: Geľatková, Plitková, 
Sabanošová zo 4. b – 4. m. (p. uč. Mül-
lerová)

LITERÁRNO-UMELECKÉ LITERÁRNO-UMELECKÉ 

SÚŤAŽESÚŤAŽE

galéria najlepšíchgaléria najlepších

Šaliansky Maťko:
 Okresné kolo: 

Dankaninová, 3. c – 3. m. (p. uč. Hricíková)
Sabanošová, 4. b – 3. m. (p. uč. Müllerová)

Európa v škole:
 Okresné kolo: 
Venglarčík, 3. c – 1. m. (p. uč. Hricíková)
Sabanošová, 4. b – 2. m. (p. uč. Müllerová)
Kalafusová, 8. d – 3. m.  (p. uč. Paľková)
 Čestné uznanie: 
Vozárová, Jančárová z 3. a (p. uč. Hudáková I.)
Moroz, 7. c  (p. uč. Paľková)
 Celoslovenské kolo: čestné uznanie

Vozárová, 3. a (p. uč. Hudáková I.)

Slávik:
Okresné kolo: 

Mazár, 9. b – 1. m. (p. uč. Dušková)
Slepáková, 6. a – 2. m. (p. uč. Šenitková)
Krajské kolo:  
Mazár, 9. b – 3. m. (p. uč. Dušková) 

Súťaž VSE:
Krajské kolo: 

Cacara, 7. a – 2. m. (p. uč. Babjáková V.)

Môj svet, môj výber:
Okresné kolo: Ocenené práce: 

Dankaninová, 3. c (p. uč. Hricíková)
Paľo, 4. a (p. uč. Maskaľová)  
Mihoková , 6. b (p. uč. Korpa-Janová)
Mižíková, 9. b (p. uč. Korpa-Janová)

Zber gaštanov
1. - 4. roč.:

 1. m.: 3. b  (tr.uč. Zozuličová) 
 2. m.: 1. b  (tr.uč. Dzurillová) 
 3. m.: 4. a  (tr. uč. Maskaľová)

5. - 9. roč.:
 1. m.: 5. a  (tr.uč. Babjáková V.)
 2. m.: 6. b  (tr.uč. Marcinová)
 3. m.: 7. b  (tr.uč. Müller F.)

Zber papiera
1. – 4. roč.:

 1. m.: 2. a  (tr.uč.Feňková)

 2. m.: 3. c  (tr.uč. Hricíková)  
 3. m.: 4. a  (tr.uč. Maskaľová)

5. – 9. roč.:
 1. m.:    6. a  (tr.uč Babjaková A.)
 2. m.:    5. a  (tr.uč.Babjáková V.)
 3. m.:    9. b  (tr.uč. Dzvoníková)

Družstvo 5. roč.: Besterciová, Šalachová, Mo-
rozová, Miklošová z 5. b –  6. m. (p. uč. Ko-
cibanová)

Pytagoriáda:
 Okresné kolo:

P3: Jančárová, 3. a – 3. m. (p. uč. Hudáková)
P4: Bikár, 4. b – 8. m. (p. uč. Müllerová)
P5: Tušeková, 5. c – 7. m. (p. uč. Jusková)
P8: Palašta, 8. d – 8. m. (p. uč. Markušová)

Klokan 2007 
– najúspešnejší riešitelia 5 klokanov:

Poláková 2. a (p. uč. Feňková)
Ivančíková 2. b (p. uč. Dušková)
Jančárová 3. a     (p. uč. Hudáková)
Pacola 3. a  (p. uč. Hudáková)
Bikár 4. b  (p. uč. Müllerová)
Tušeková 5. c (p. uč. Jusková)
Jančárová 6. a (p. uč. Marcinová)
Varšo 7. b  (p. uč Dzvoníková)
Palašta 8. d  (p. uč. Markušová)
Ihnátová 9. a (p. uč. Markušová)

Archimediáda:
 Okresné kolo: 

Danková, 7. c – 9. m. (p. uč. Hudáková)

Korešpondenčný seminár z fyziky:
v kraji 2. – 4. miesto, na Slovensku 37. – 42. miesto
Palašta, Čajková, Kalafusová z 8. d 
 (p. uč. Hudáková)

VEDOMOSTNÉ 

SÚŤAŽESÚŤAŽE

GALÉRIA NAJLEPŠÍCHGALÉRIA NAJLEPŠÍCH

ROZHLASOVÉ OKIENKO

Záhrada očami detí:
Okresné kolo:  Ocenené práce:  

Štofej, 4. b (p. uč. Müllerová)
Cimprichová, 6. a (p. uč. Korpa-Janová)
Hudáková, 6. b (p. uč. Korpa-Janová)
Frankovičová, 9. b (p. uč. Korpa-Janová)
Celoslovenské kolo: Ocenené práce:

Cimprichová, 6. a (p. uč. Korpa-Janová)
Hudáková, 6. b (p. uč. Korpa-Janová)
Frankovičová, 9. b (p. uč. Korpa-Janová)

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám 
rád Slovensko:
Celoslovenské kolo: Ocenená práca:  

Sabanošová, 4. b (p. uč. Müllerová)

Ej Zalužicki poľo:
Regionálne kolo: Cena poroty: 

Poláková, 2. a Zambory, 2. b
Koscelník, 6. a Slepáková, 6. a 
(p. uč. Dušková, hudobný doprovod p. J. Šamudovský)

V. Mišková 8. c  A. Berešová 8. c,
K. Široká 8. c M. Ivančíková 8. c
M. Balický 8. c P. Džado 8. c
S. Šmigová 9. b A. Frankovičová 9. b
M. Barvíř 4. a A. Lipovská 5. b
D. Kron 7. a K. Majerníková 7. a
A. Polovková 8. b

(p. uč. Dušková, p. uč. Maskaľová)

1. – 4. roč.:
 1. m.: 2. a (tr. uč. M. Feňková)
 2. – 3. m.: 4. a, 4. b   
  (tr.uč. M. Maskaľová, M. Müllerová)

5. – 9. roč.:
 1. m.: 6. a (tr.uč. Babjaková A.)
 2. m.: 6. b (tr.uč. Marcinová)
 3. m.: 9. b (tr. uč. Dzvoníková)

Súťaž o najaktívnejšiu Súťaž o najaktívnejšiu 

triedu:triedu:
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vlastná tvorba žiakov 1-2vlastná tvorba žiakov 1-2

Môj koníkMôj koník

MÔJ MÔJ 
 ZAJKO ZAJKO

HračkyHračky
S hračkami sa deti hrajú,
fantáziu rozvíjajú.
Deti veľké a aj malé
hneď sú všetky rozihrané.

S hračkami je zábava,
aj s dospelými to zamáva.
Bez nich by bol život nudný,
a my z toho veľmi smutní.

Preto veľmi radi sme,
že sa s nimi pohráme.

 Ch. H. Mokaňová, 2. b

Mám doma koníka,
k nemu malého macíka.
Pri ňom je i domček,
pred domčekom stromček.

Hrám sa ja s ním každé ráno,
pozdravím ho: „Dobré ráno!“
Umyjem ho, učešem ho,
a potom hybaj šantiť von.

V zime ho zabalím do periny,
aby mu nebola zima uprostred zimy.
Potom ho zoberiem von,
posánkovať a zahrať sa so snehom.

V jari sa pôjdeme pozrieť na snežienky,
a potom šup naspäť do postieľky.
Aj v lete sa spolu bavíme,                      
vo vode si zaplávame.

V jeseni sa dobre oblečieme,
na lúke šarkana si púšťame.
Takto spolu žijeme celý rok,
s hŕbou krásnych spomienok.

M. Ivančíková, 2. b

 Slovensko sa mi páči. Tu som 
sa narodila, tu bývam. Mám tu 
svoju rodinu a veľa kamarátov. Je 
tu všetko, čo potrebujem. V zime 
sneh a kopce na sánkovanie, v le-
te slnko a vodu na plávanie. Sú tu 
lesy, kam chodím s dedkom na 
huby. Chcela by som vidieť aj iné 
krajiny, ale Slovensko budem mať 
vždy najradšej.

 E. Paneková. 2. a

Prečo mám rád Slovensko
Moja krajina je krásna a zaujímavá. Má veľa 

hôr a dolín. Cez moje mesto tečie rieka Labo-
rec, v ktorej chytám ryby na moju novú udicu. 
Máme tu aj veľa pekných lesov, kam chodím 
s rodičmi zbierať hríby.

Na Slovensku rozprávame po slovensky. Je 
to moja rodná reč. Dá sa ňou vyjadriť všetko, 
čo si myslím, čo cítim. Najkrajšie znejú slová: 
mamka, ocko.

Som rád, že žijem práve tu, na Slovensku.

           A. Čurma 2. a

Elektrina je 
pre nás veľmi 
potrebná. Dnes 
ju už využíva-
me všade. Keď 

sa učím a čítam, potrebujem svetlo. Pri 
učení a pri hre používam počítač, ktorý 
nemôže fungovať bez elektriny. Cez po-
čítač sa veľa nového naučím.

Keby nebolo elektriny, nemohla by 
som počúvať rádio, pozerať televízor ale-
bo počúvať hudbu.

Stromček na Vianoce by krásne ne-
svietil. Aj moje rybky v akváriu by bez 
elektriny nemali vo vode vzduch. Vďaka 
elektrine máme zmrzlinu v chladničke. 

Osvetľuje ulice a domy, poháňa vlaky 
a električky. Elektrina slúži všetkým.

 D. Sabová,  2. a

� Ktorý predmet máš najradšej?
Evka:  TV
Tomáš:   Čítanie
Lukáš:   M
Simonka:  TV

� Ktorý predmet nemáš rád?
Ivka: matematiku, lebo sa musím 

s mamkou trápiť, aby som sa 
ju naučila

Jakub: matematiku, lebo je tam 
veľa príkladov

Helenka: prvouku, lebo je to veľa 
učenia a ja sa to neviem 
naučiť

Matúš: slovenský jazyk, lebo keď 
veľa píšem, vždy ma bolí 
ruka

� Čo sa ti v škole najviac páči?
Mária:  naši chlapci
Norika:  naša trieda
Kamil:  keď som v družine
Sebastián:  naša učiteľka

� Čo by si v škole zmenil?
Jakub:  šatne
Matúš:  aby sa nedávali DÚ
Majka:  aby sme sa nemuseli cez 

prestávku prechádzať
Jožko:  aby sedel každý sám

� Tešíš sa do 3. roč?
Adam:  áno
Dávid:  áno
Dominika:  áno
Kamil:  nie

Opýtal i sme sa našich Opýtal i sme sa našich 
druhákovdruhákov

V detskej izbe sedí na poličke,
zajko s mašľou na hlavičke.
Bielou mašľou s bodkami,
s ružovými labkami.

Sedí, smutne pozerá,
na ostatných zazerá.
Nemusí sa vôbec báť,
veď sa budem dnes s ním hrať. 

S. Poláková, 2. a

ELEKTRINAELEKTRINA

Jakubová, 1. bJakubová, 1. bGnorová, 1. bGnorová, 1. b

Benköová, 1. aBenköová, 1. a
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Slovensko je maličké
v Európe leží.

Skrýva sa v ňom veľa krás,
hradov, riek i veží.

Na Slovensku žijem rád,
chcem ho spoznať celé

Kriváň, Dunaj, Spišský hrad,
čaká na mňa stále.

Už sa teším na všetko,
čo sa nové dozviem,

o Slovensku, o ľuďoch,
potom vám to poviem.

I. Venglarčík,  3. c
1. m. v okresnom kole 

„Európa v škole“

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

Moje SlovenskoMoje Slovensko Srdce EurópySrdce Európy

Smiešky zo 4. aSmiešky zo 4. a

Európska vlajkaEurópska vlajka

Bol mrazivý februárový deň a ja som sa 
s rodičmi vracala zo súťaže v prednese slo-
venských povestí „Šaliansky Maťko“. Ne-
vyhrala som, a preto som bola veľmi smut-
ná a nahnevaná.. V tej chvíli by mi náladu 
nezlepšila ani najsladšia oriešková torta so 
šľahačkou. Moja námaha bola úplne zby-
točná. Namiesto recitovania som mohla 
pozerať telku alebo sa hrať s kamarátkami.

Z mojich myšlienok ma vyrušil až prí-
chod domov. Vošla som do svojej izby 
a na stole bola položená kniha povestí, 
ktorú som ešte nestihla dočítať. A vtedy 
som všetko pochopila. Čo na tom, že som 
nebola prvá? Veď vďaka tejto súťaži som 

objavila krásne slovenské povesti. Do-
zvedela som sa niečo o bohatej slovenskej 
histórii, o dobrých a múdrych slovenských 
ľuďoch, mocných kráľoch a rytieroch. Kaž-
dý slovenský hrad, o ktorom som čítala, 
má teraz pre mňa zvláštne čaro.

Už sa teším na ďalší ročník Šalianskeho 
Maťka. Možno znova nevyhrám, ale krásne 
slovenské povesti aj mojou zásluhou aspoň 
na chvíľu ožijú, a to mi za tú námahu stojí. 
Čo sa so mnou stalo? Nie som si istá, iba 
tuším. Recitačná súťaž prebudila vo mne 
lásku k mojej vlasti plnej bohatstva, ktoré 
sa kúpiť nedá, k môjmu Slovensku.

M. Sabanošová 4. b
ocenená práca v celoslov. kole „Prečo mám 
rád Slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“

Víťazná prehraVíťazná prehra

Nastali už také časy, 
že Slovensko sa hrdo hlási. 
Veď je srdcom Európy, 
každý človek pochopí.

Ako zdravé srdce bije, 
tak slovenský národ žije. 
V tom rytme ako zdá sa, 
pracuje i zabáva sa.

A ty, Európa premilá, 
ako by si bez Slovákov prežila? 
Slovensko ti predsa treba, 
bez srdiečka sa žiť nedá.

V. Vozárová, 3. a
čestné uznanie v celoslovenskom kole

„Európa v škole“ 

Čo vám pripomína európska vlajka? Pod-
ľa mňa sa podobá na hviezdnatú oblohu. V 
noci žiaria na nebi hviezdy veľké, malé i tie 
najmenšie. Spolu tvoria prekrásny obraz. Ke-
by prestala svietiť i tá najmenšia hviezdička, 
obrazu by to chýbalo. Hviezdy na vlajke ne-
predstavujú ďaleké svety. Naopak. Sú sym-
bolom krajín, ktoré sú si veľmi blízke. Sú to 
krajiny veľké i malé. No všetky sú doma v 
Európe. Ľudia v týchto štátoch sú rozdielni. 
Ale všetci túžia žiť v pokoji a v láske tak, ako 
aj my na Slovensku. Hoci Slovensko nieje 
veľké, je krásne, má bohatú históriu a veľa ši-
kovných ľudí. Môže svietiť na oblohe Európy 
ako malá, ale žiarivá hviezda.

M. Sabanošová,  4. b
2. m. v okresnom kole „Európa v škole“

♣ Napísal náš spolužiak do previerky: 
 Trnava je staré mesto, Nitra je staršie 

mesto a Prievidza je také isté mesto, ako 
ostatné mestá…

♣ Podarilo sa napísať spolužiačke: 
 Naša známa spisovateľka sa volá Krisa 

Bendová.
♣ Na otázku ako sa dostávajú nestrávené 

zvyšky z tela von bola napísaná takáto 
odpoveď:

 Nestrávené zvyšky sa dostávajú z tela 
von východom.

♣ Do previerky z matematiky bolo napí-
sané: 

 Úsečka sa označuje tvrdými písmenami.
♣ Čo rastie na poli? 
 Cukrová vata (podľa našej spolužiačky).
♣ Ako sa pohybuje Mesiac?
 Pohybuje sa skákaním, lebo tam nieje 

zemská príťažlivosť.
♣ Na otázku čím sa živí krt sme dostali ta-

kúto odpoveď: 
 Krt je mravce, preto je mravožrút.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1. Naša najdlhšia rieka
2. Rieka na vych. Slovenska
3. Hlavné mesto SR
4. Rieka pri Rožňave
5. Naše najstaršie mesto
6. Rieka na hranici s Maďarskom, pri 

meste Šahy
7. Mesto pri Strážskom
8. Mesto pri Spišskom hrade
9. Druhé najväčšie mesto na Sloven-

sku
10. Sídlo Matice Slovenska

TAJNIČKA: jeden z našich obľúbených 
predmetov je …

Štofej 4. bŠtofej 4. b
Štofej 4. bŠtofej 4. b

V. Vozárová, 3. a
„Srdce Európy“
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Prímestský denný tábor pre deti
1. – 6. ročníka ZŠ

1. turnus 2. 7. – 6. 7. 2007 „Indiánske leto“ 
Poplatok: Sk 280,- + poistné Sk 32,–

2. turnus 9. 7. – 13. 7. 2007 „Týždeň priateľstva“
Poplatok: Sk 350.- + poistné Sk 40,-

Odborné sústredenia:
Leto s počítačom - CVČ 16.7. – 20.7.2007  
denná dochádzka 9.00– 12.00 h, strava 
z vlastných zdrojov.     Poplatok: Sk 50,-

V čase mimo prímestského tábora a odbor-
ných sústredení Vás pozývame na jednorazo-

vé podujatia od 10.00 – 12.00 h.
16. 7. 2007 Veselé farbičky – maľujeme leto
17. 7. 2007 Hráme dámu
18. 7. 2007 Čarujeme s papierom –papierové všeličo
19. 7. 2007 Vychádzka do prírody
20. 7. 2007 Pracujeme s hlinou

Nočný rybolov – rybník Budkovce 
20. 7. – 21. 7. 2007 pre členov rybársko-po-
ľovníckeho krúžku.  Poplatok Sk 100,-

Sústredenie: Letś Dance - CVČ 
23.7. – 27. 7. 2007, denná dochádzka 9.00 
– 12.00 h, strava z vlastných zdrojov.
  Poplatok: Sk 50,- 

Sústredenie: Ruky rukaté - CVČ 
30. 7. – 3. 8. 2007 denná dochádzka 9.00 
– 12.00 h, strava z vlastných zdrojov.
  Poplatok: Sk 50,- 
Malá škola športu: 
6. 8. – 10. 8. 2007 Športové zariadenia 
mesta denná dochádzka 9.00 – 12.00 h., 
strava z vlastných zdrojov. 
  Poplatok: Sk 50,-

Sústredenie hádzanej dievčat – prípravka
27.8. – 31.8.2007 Športové zariadenia mes-
ta, denná dochádzka 9.00 – 12.00 h., strava 
z vlastných zdrojov. Poplatok: Sk 50,-

Priestory CVČ budú počas letných prázdnin 
otvorené v pracovné dni od 8.00 – 16.00 h, 
vo vyhradenom čase možnosť hrať spoločen-

ské hry, stolný tenis, videoprogramy...

Od 13. 8-24. 8. 2007 celodomová dovolenka.
Informácie: www.cvcstrazske.edu.sk
Telefón: 056/6491107

MINI PLAYBACK MINI PLAYBACK 
SHOWSHOW

LETO S CVČ DÚHALETO S CVČ DÚHA 
CVČ vyplní váš voľný časCVČ vyplní váš voľný čas

Deti MŠ:  
1. miesto G. Dzurillová
                N. Polák a L. Čurmová
2. miesto  B. Misárová

1. – 4. roč. jednotlivci:                                       
1. miesto  K. Fedáková
2. miesto  M. Lipovský
3. miesto  K. Lacová 

 1. – 4. roč. skupiny:
1. m.  K. Goroľová, V. Slišková, D. Piskorová
2. m.  N. Ivančíková, J. Tokárová
3. m.  R. Adamová, E. Demeterová

 5. – 9. roč. jednotlivci:
1. miesto  V. Slišková
2. miesto  A. Lipovská

Cena za kostým – E.Demeterová
Cena poroty – L. Čurmová a N. Polák
Najvernejšie stvárnenie – V. Jančárová

Táto sezóna bola pre družstvo žiačok výnimoč-
ná. Po päťročnej práci, prvých neistých začiatkoch, 
tvrdých tréningoch, kondičných prípravách, bolesti 
i radosti, končí ich pôsobenie v žiackej súťaži z dô-
vodu dosiahnutia vekovej hranice pre dorast.

Žiačky - Lokšíková S., Mulíková M., Chomová 
G., Špakovská M., Polomská Ž., Polomská A., Pirová 
V., Široká K., Bérešová A., dokázali tvrdo na sebe 
pracovať a neraz boli rovnocenné so svojimi súper-
mi. Veríme, že nás nesklamú a niektoré z nich do-
kážu svoje schopnosti zúročiť v dorasteneckej lige. 
V tomto ročníku skončili na 5. mieste s tesným bo-
dovým rozdielom hneď za Vranovom n/Top. a Pre-
šovom. V decembri 2006 na medzinárodnom turnaji 
v Zarzecie v Poľsku obsadili 5.-8. miesto a v januári 
2007 na turnaji Handball Enjoy 4.miesto. Družstvo 
tvorili i žiačky Maceňková K., Morozová Z., Pavlová 
M., Poláková L. ,ktoré trénujú naďalej.

Nové nádeje – Mulíková K., Fedáková K., Ma-
gurová P., Geľatková K. sa pripravujú v prípravke 
a spolu s tými, ktoré sa prihlásili počas náboru, 
nadviažu na dobré meno hádzanej dievčat. Ale ča-
káme aj ďalšie. Ak máš chuť športovať a hrať, ukon-
čila si 3. a 4. ročník, príď medzi nás do CVČ – Dúha, 
do krúžku hádzanej dievčat.

Tkáčová Svetlana – vedúca krúžku

Krajská súťaž v hádzanej  Krajská súťaž v hádzanej  

Každý štvrtok sa stretáva v CVČ skupinka dievčat, ktorej učarila práca s paličkou. 
Vedie nás naša dobrá vedúca Majka Hajdučková, ktorá má s nami veľkú trpezlivosť. 
Učí nás nové prvky s paličkou, ktoré sú niekedy veľmi ťažké a preto si vyžadujú sú-
stredenosť i trpezlivosť, ktorá nám niekedy chýba.

Spoločne sme nacvičili niekoľko choreografií, s ktorými sme sa predstavili nielen 
v Strážskom, ale i v Pustom Čemernom, v Nacinej Vsi a vo Vinnom. Svojim vystúpe-
ním v Michalovciach sme otvorili športové ihrisko aj s našimi menšími kamarátkami 
Bambínkami. Sme radi, že môžeme chodiť do krúžku a medzi sebou privítame ďalšie 
dievčatá, ktoré rozšíria náš krúžok. 

Od vedúceho nášho poľovníckeho krúžku sme sa dozvedeli, že výstava poľovníckych 
trofejí sa koná každoročne a to striedavo v Sobranciach, Michalovciach a Trebišove. V pries-
toroch výstavy, v suteréne sme si pozreli výstavu obrazov s poľovníckou tematikou a stánky 
s množstvom pekných a praktických pomôcok poľovníka, napr. nožíky a poľovnícke odzna-
ky. Vo výstavnej sieni sme uvideli množstvo parožia, boli tam trofeje jeleňov, danielov, srn-
cov a diviakov, od tých najmenších po kapitálne. Videli sme aj lebky líšok, jazvecov a psíka 
medvedíkového. Vo vedľajšej miestnosti sa premietal film o srnčej zveri a boli i odborné 
prednášky. V blízkej poľovníckej reštaurácii, sme videli množstvo poľovníckych trofejí nielen 
našej zveri, ale aj z Afriky a ďalekého Sibíru. Mňa najviac upútala obrovská trofej losa, ktorá 
vážil až niekoľko desiatok kíl. Z tohto výletu mi ostali krásne spomienky. 

S. Lipovský – člen krúžku

Krúžok mladý moderátor bol znovu obnovený tento rok. Veľmi sme sa mu potešili, 
pretože rady vymýšľame nové veci. Na stretnutiach krúžku sme zistili, že máme talent 
na moderovanie.

Moderovali sme viac podujatí: Vianočný koncert v ZŠ, Maškarný ples CVČ, Mini play-
back show, Deň matiek v DSS , v mestskom rozhlase sme vysielali reláciu o CVČ Dúha. 

Pri moderovaní sa striedame: Vierka, Nika, Mirka, Miška, Veronika. Sme rady, že 
môžeme tráviť voľný čas v dobrom kolektíve a navyše sa naučíme niečo nové, čo neskôr 
využijeme. Doposiaľ sme sa naučili ako správne artikulovať, pracovať s mikrofónom, ako 
sa máme správať a ako si pripraviť texty a urobiť rozhovor. Toto všetko nás učí naša 
vedúca G. Grmolcová. Na záverečnom stretnutí krúžku sme sa porozprávali o dočasnej 
činnosti a o tom, čo budeme robiť v budúcom roku.

M. Ivančíková a V. Mišková

Zemplínske poľovné dni s SobranciachZemplínske poľovné dni s Sobranciach

Moderovanie aj hrouModerovanie aj hrou

Mažoretky Bambíni o sebeMažoretky Bambíni o sebe

L. Ivaničková

Dopravné ihrisko Košice
Dňa 15.06.2007 sa 40 detí – členov krúž-
kov CVČ- za odmenu zúčastnilo výletu, kde 
získali „vodičský preukaz“ na bicykel.

Už piaty rok naše zariadenie spolu-
pracuje s detskou organizáciou UNICEF. 
Okrem propagačnej a informačnej činnos-
ti, sedem dobrovoľníčok, z toho 2 zo ZŠ 
– Lívia Hamašová a Andrea Bočanová – sa 
v tomto školskom roku venovalo predaju 
vianočných a veľkonočných pohľadníc a na 
akcii Týždeň modrého gombíka predali vy-
še 200 gombíkov, kde finančný zisk popu-
tuje na pomoc deťom v Ugande. Malou, 
ale milou dobrovoľnou činnosťou sme po 
celý rok pomáhali tým, ktorí to veľmi po-
trebujú a preto veľmi radi v našich radoch 
privítame ďalších ochotných mladých ľudí.

CVČ a UNICEF CVČ a UNICEF 

Príspevky
č l enov  krúžkov
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viera, nádej, láskaviera, nádej, láska

Ako každý rok aj v tomto školskom 
roku sa naša škola zapojila do Biblickej 
olympiády. Našu školu reprezentovalo 
v okresnom kole v Michalovciach dňa 
14. 3. 2007 3-členné družstvo v zložení: 
Eva Mižiková 9. b, Ivona Hudáková 9. c 
a Nikola Mižiková 6. a – víťazky školské-
ho kola. Tento rok boli súťažnými kniha-
mi 1. kniha Mojžišova – Genezis a List 
Rimanonom. Úlohy boli zamerané hlav-
ne na pochopenie textov jednotlivých 
kníh, ale i súvislostí medzi nimi. Sa-
mozrejme nechýbala ani osemsmerovka 
a statické obrazy – úloha, v ktorej veľa 
bodov nezískate, ale zároveň môžete aj 
všetko stratiť. Nášmu družstvu sa vďaka 

dobre vybratej 
téme – Bratovražda a dobrému herec-
kému výkonu podarilo získať plný počet 
bodov. Celková atmosféra počas súťaže 
bola príjemná, ale tiež napätá – počas 
súťaže sa úlohy postupne vyhodnoco-
vali. O tom ale, že úlohy sa zvládnuť dali 
svedčí aj naše 3. miesto, za ktoré sme si 
domov doniesli Knihu žalmov, diplom, 
pero, ale hlavne krásny zážitok. Ak vás 
to zaujalo a o Sväté písmo máte záujem, 
tento článok môže na budúci rok písať 
ktokoľvek z vás a dokonca si môžete 
urobiť aj výlet do Trnavy, kde sa koná 
každý rok celoslovenské kolo.                                               

E. Mižiková, 9. b

Biblická olympiádaBiblická olympiáda

Náš 
veľký deň

Milé deti, v živote sa často stáva, 
že Boh nám postaví do cesty nejakú 
prekážku. To, prečo to takto urobil, 
pochopíme až oveľa neskôr. Aj Ba-
lám mal podobnú skúsenosť, keď 
ho kráľ Balak žiadal, aby preklial iz-
raelský národ.

Biblický príbehBiblický príbeh

V novinách sa objavili drob-
né oznamy. Skúste určiť, kto 
ich podal!
♣ Príjmem robotníkov na stavbu chrámu.

Zn. Múdrosť

♣ Kto mi poradí niečo na podporenie rastu 
vlasov?

Zn. Súrne

♣ Hľadám kňazov na pešiu túru.
Zn. Znalosť hry na trúbu je podmienkou

♣ Mladý muž prijme zamestnanie u psy-
chicky chorého muža.

Zn. Hrám na harfe

♣ Kancelária vykladačov snov sa presťaho-
vala do faraónovho domu.

Zn. Sedem vychudnutých kráv

Prikázané sviatkyPrikázané sviatky
Dnes je veľký deň, 

keď sa deťom splní sen. 
Deväťročné detičky,
stávajú sa lepšími.

Veď po svätej spovedi,
kameň zo srdca spadne,
a deti sa cítia vyliečené.

A na druhý deň po spovedi,
s radosťou vstávame,

veď do svojho srdiečka,
Pána Ježiša prijímame.

Dievčatá i chlapci pekné šaty majú,
svoju vieru v skutok premieňajú.

Aj pre ich blízkych,
je to veľký deň. 

Keď sa svojím milovaným, 
podarí mať úsmev na tvári.

V. Vozárová, 3. a

Prvé sväté prijímaniePrvé sväté prijímanieMoja prvá svätá spoveďMoja prvá svätá spoveď
Dnes sa po prvýkrát spovedám, 

a veľkú radosť z toho mám, 
že svoje hriechy konečne vyznám. 
Ráno som ešte veľkú trému mal, 

no potom som ju prekonal. 
Už je to za mnou tak som rád, 

že konečne môžem čisté srdce mať. 
J. Holejová 3. a

Sviatky Pána Ježiša
1. N_ _ _ _ _ _ _ _  Pána
2. Z _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Pána
3. N _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Pána
4. Naj _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Kristovho _ _ _ _  a _ _ _ _ 

Sviatky Panny Márie
5. B _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Panny Márie
6. Naneb _ _ _ _ _ _ _  P _ _ _ _  Márie
7. Nepoškvrnené p _ _ _ _ _ _  Panny Márie

Sviatky svätých
8. Svätých a _ _ _ _ _ _ _ _  P _ _ _ _  a P _ _ _ _ 
9. Všetkých s _ _ _ _ _ 
10. N _ _ _ _ _ 
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Každý iný, všetci rovníKaždý iný, všetci rovní

Slovo drogySlovo drogy

vlastná tvorba žiakovvlastná tvorba žiakov

E. Kalafusová, 8. d
3. miesto v okr. kole Európa v škole

Napíšem si slovko k slovku, 
vznikne celá veta. 
V ktorom kúte sveta žijem, 
ten najkrajším je kúskom sveta.
Liptovská bryndza a z nej halušky, 
krásny kroj, pieseň zvonivá mojej babičky. 
Voňavé seno, liečivé bylinky, 
to je ten zázrak hoci len malinký.
More je krásne, nehádam sa ani, 
že krásne je ležať tiež i pod palmami. 
Verte mi, nuž, tak to je, každý chváli 
to svoje!
Niekto sa hrdí tým, iný zasa oným.
Nemôžeme mať všetko. Svet by bol nudný
a nelákal by spoznávať krásy. V poriadku 
je všetko? Tak to má byť asi.
Čo všetko nájdeš v krajine našej mladej?
Dôležité je,
že v srdciach ľudí žije viera,
láska, nádej.

Každá rasa rovnaká je, 
niektorá sa pozdvihuje. 
Rovnocenní sme si všetci, 
či sú to smetiari, lekári alebo vedci.
Ten je dobrý staviteľ, 
iný zasa riaditeľ. 
On sa v škole dobre učí, 
ona na telesnej pekne cvičí.
Po anglicky sa učíme, 
tým jazykom sa dohovoríme. 
Rozumie mu človek z únie, 
Slovák, či obyvateľ Británie.
Nielen jazyk nech nás spája, 
ale láska nech vyhráva. 
Preto sa my radi majme, 
vo všetkom si pomáhajme.
Aby nám vždy bolo dobre, 
kvôli tomu sa my spojme. 
Podajme si srdcia, ruky, 
poďme všetci do Európy.

Krása v srdci skrytáKrása v srdci skrytá

Š. Moroz, 7. c
Ocenená práca v okr. kole Európa v škole

Slováka dnes stretneš všade, 
pracovitosť v krvi má.
V srdci kúsok rodnej zeme 
starostlivo ukrýva.

V cudzine si miesto hľada, 
cudziu reč i zvyky zvládne. 
Na všetko, čo nechal doma, 
nikdy veru nezabudne.

Keď mu smútok stisne srdce,
pesničku si zaspieva. 
Len čo svoju prácu skončí, 
už sa domov ponáhľa.

Nádherné sú cudzie mestá,
chrámy, veže spanilé. 
Domov je však iba jeden 
Slovensko naše krásne.

S. Venglarčíková, 8. a

(Úryvok)
Podľa názoru mojej mamy, je táto téma pre mňa 

ako ušitá. Vraj som najväčší nešetrič energie na 
tejto zemeguli. Môj otec je energetik a vždy, keď za 
mnou zhasína svetlo, tak mi prízvukuje, aké dôle-
žité je šetriť.

Mojou najväčšou „špecialitou“ je zasvietiť skoro 
všetky svetlá, čo máme v byte. Ráno odchádzam z by-
tu posledný. Keď vstávam, vonku je ešte tma. Najprv 
zasvietim svetlo v mojej izbe a zapnem si televízor. 
Potom si zasvietim na chodbe a v kuchyni, lebo idem 
vypiť mlieko. V kúpeľni si okrem veľkého svetla zasvie-
tim aj svetlo nad zrkadlom a umývam sa. Keď skončím 
rannú hygienu, zatvorím za sebou dvere do kúpeľne 
a častokrát zabudnem zhasnúť svetlo. Už sa tiež stalo, 
že som zabudol vypnúť televízor, keď som odišiel do 
školy. Domov prichádzam prvý. Idem si do kúpeľne 
umyť ruky a niekedy hútam, prečo sa tam svieti, keď 
ja som svetlo určite zhasol. Prídem do kuchyne, žalú-

zie sú od rána zatiahnuté. Namiesto toho, aby som ich 
odtiahol, zasvietim si svetlo. Najem sa a idem si urobiť 
úlohy, na svetlo v kuchyni často zabudnem. V mojej 
izbe si zapnem televízor a lampu na stole a hneď k to-
mu si zapnem počítač, či som náhodou nedostal nejakú 
správu. Prezriem si na internete poštu a noviny. Aj 
napriek tomu, že televízor hučí na celý byt, ja ho akosi 
nevnímam a nedám sa rušiť pri písaní domácich úloh. 
Keď si dorobím úlohy, pustím si na veži moje obľúbené 
CD a dám si na uši slúchadlá. Popri tom so záujmom 
„sledujem“ televízor. Mama mi vždy pripomína, že 
si mám vyvetrať izbu. Tesne pred tým, ako má prísť 
domov, roztvorím okno dokorán, len nevypnem ra-
diátor. A únik tepla je ako na dlani. Mama vojde do 
bytu a urobí taký vietor (a to nielen tým, že pootvára 
ostatné okná a na chvíľu vypne radiátory), že sa mi 
hneď zatmie v ušiach a očiach.

Ja viem, že o šetrení počúvame už od malička, 
horšie je to dodržať. Môj prípad.

DrogyDrogy

Ako doma (ne)šetrím energiouAko doma (ne)šetrím energiou

Vstrek…
Všetko je  zrazu iné…
Omámny vstrek…
Ktorým všetko vzniká,
a ktorým aj zaniká.
Ktorému všetko dáva
a ktoré od neho nič neberie.
Aspoň zatiaľ…
Mučivé ráno…
Vstaň!
Nedarí sa?
Znova, znova…
Bolesť hlavy
a telo ho ku tomu zase volá…
Mučivý pocit zase zaháňa… 
Mučivý pocit blaženosti oddáva… 
A mučivý pocit nič mu neberie…
Vstrek a zdĺhavé skonanie…

Prečo mám rád slovenčinu?
Lebo neviem žiadnu inú
reč, Čo znie tak prekrásne,
keď píšem verše do básne.

Keď slovíčka spolu splietam
o Slovensku prekrásnom, 
pospájam si všetky rýmy, 
by veršíky dostal som.

Krásne lúky, strmé bralá, 
zakvitnuté doliny, 
ľubozvučná reč slovenská 
je tvár mojej otčiny.

Milí ľudia, pohostinní, 
piesne spieva každý rád, 
milé slovo, úsmev v tvári,
Slovensko mám preto rád.

Rodná slovenčinaRodná slovenčina

Drogy…
Jedno slovko a život je zrazu iný…
Drogy…
Čo dávajú?
Nič.
Ale všetko berú…
Rodinu, priateľov…
A zmrzačia dušu i telo.
Je to vôbec na niečo dobré?
Človek sa cíti šťastný.
Ale len hodinku.
Potom účinky vyprchajú.
A sme tam, kde sme boli…
…na začiatku…
začína sa boj…
…boj o život.
Podľahol, nebol dosť silný.
A to všetko pre jedno slovo!
Pre DROGY!

D. Cacara, 7. a
2. miesto v krajskom kole Ako doma (ne) šetrím energiou 

Slovák Slovák 
v zahraničív zahraničí

A. Mitrová, 9. a

L. Bereznaninová, 6. b

N. Papinčáková, 6. b

E. Hudáková, 6. b

E. Hudáková, 6. b

J. Krajník, 6. a
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súťaže, kvízy, krížovkysúťaže, kvízy, krížovky

Červená večerná obloha zvyčajne 
veští dobré počasie na budúci deň, 
zatiaľ čo červená obloha za úsvitu 
môže naznačovať zlé počasie na za-
čínajúci deň.

Táto stará skúsenosť nieje neomyl-
ná, ale možno ju meteorologický vy-
svetliť. Večernú červenú oblohu vytvá-
ra rozptyl svetla prachovými časticami 
v atmosfére – k tomu treba anticykló-
nu a pokojné a stále počasie. Cez noc 
sa prach usadí, a teda červená obloha 
za úsvitu je pravdepodobne násle-
dok rozptylu svetla kvapôčkami vody 
v spodných vrstvách vlhkej atmosféry. 
Zvýšená vlhkosť vzduchu naznačuje, 
že sa tvorí tlaková níž.

Prvý spoľahlivý potápačský zvon, 
dolu otvorený a zásobený vzduchom 
hadicou z povrchu pochádza zo 16. 
storočia. V rokoch 1663-1664 uľah-
čoval takýto zvon hľadanie 53 lodných 
diel potopenej švédskej galeóny Vaša. 
Prvý zvon pre viacerých potápačov 
skonštruoval roku 1690 Edmond 
Haley a moderné potápačské zvony 
slúžia i dodnes pri stavebných prá-
cach v prístavoch a pri záchranných 
akciách. Potápačský oblek, ktorý 
navrhol Augustus Siebe r. 1837 sa 
dodnes používa v podmorskom inži-
nierstve do hĺbky 60m, hoci je v ňom 
človek dosť nemotorný. Oveľa ľahší 
pohyb zabezpečuje akvalung, ktorý 
vynašli r. 1943 Jacques Ives Couste-
au a Emile Cagnan.

Vzduch dodávaný bombou ak-
valungu musí mať rovnaký tlak ako 
okolité vodné prostredie, ináč by 
tlak potápača rozdrvil. Do hĺbky 10 m 
sa tlak vody rovná atm. tlaku a kaž-
dých 10 m rastie o 0,1 MPa. Potápač 
vdychuje pod vodou vzduch s vyš-
ším tlakom ako je normálny, a do krvi 
a tkanivového moku sa mu dostáva 
čoraz viac dusíka. Nazýva sa to kom-
presia. A keď sa potápač vynorí na 
hladine z hĺbky väčšej ako 14 m veľmi 
rýchlo, teda tlak prudko klesne, dusík 
sa z jeho krvi nevylučuje pľúcami, ale 
v krvnom obehu sa vytvárajú plynové 
bubliny, nastáva dekompresia, ktorá 
môže vyvolať rôzne trvalé ochorenia 
i smrť. Aby sa tomu predišlo potápač 
sa vynára po etapách. Ak to nieje mož-
né musí potápač ísť najprv do dekom-
presnej komory. Tam je spočiatku 
vystavený rovnakému tlaku, v akom 
pracoval pod vodou, postupne však 
nižšiemu, až napokon normálnemu 
atm tlaku. Iba tak sa vyhne chorobe 
zvanej kesonová choroba.

Vieš, že …Vieš, že …
PREŠMYČKYPREŠMYČKY

Vyhľadaj mená významných fyzikov.
1.   RIOTLILEC
2.   CHMÉEDARSI
3.  RÉMAP
4.  LMEIEGN
5.  IVKLEN
6.   ACPLSA

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

1.  Vzdialenosť pôsobiska sily od osi otáča-
nia – sily

2.  Prístroj na meranie atm. Tlaku
3.  Jednotka sily
4.  Graficky zaznamenáva rýchlosť vetra 

v závislosti na čase
5.  V uzavretej nádobe je nižší tlak ako 

vonkaší atm. – je tam …
6.  … Sily
7.  Jednotka času
8.  Vzduchový obal Zeme
9.  Jednotka dráhy
10. Čiara, po ktorej sa teleso pohybuje

TAJNIČKA: prístroj na meranie rýchlosti vetra

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1. Vodič elektrického prúdu 
2. Zapojenie spotrebičov za sebou – do …
3. Vlákno žiarovky je z kovu …
4. Tepelným a elektrickým nevodičom je …
5. Kvapalné teleso: … V nádrži
6. Súčiastka s tavným drôtikom 
7. Látky sú zložené z …

TAJNIČKA: samovoľné prenikanie 
častíc jednej látky pomedzi častice 
druhej látky

OSEMSMEROVKAOSEMSMEROVKA

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

1. Najväčšia planétka
2. Planéta s 5 prstencami
3. Vzniká rozkladom svetla na dažďových 

kvapkách
4. Obrie – … Planéty
5. Obrovská žeravá plynná guľa 
6. Splynutie vyslaného a odrazeného zvu-

kového signálu 
7. Najchladnejšie miesto v slnečnej sústave
8.  Jednotka hladiny hlasitosti
9. Prístroj na pozorovanie hviezd

TAJNIČKA: presne ohraničená oblasť na 
oblohe

J O U L E T L O V T
M Á H A T T I H M O
R Á E M O E T M D N
F – R P R S E A Y A
M E T E R L R Z W I
K U Z R P A S C A L

V osemsmerovke po vyhľadaní názvov 
všetkých fyzikálnych veličín zostane veta:“…“

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

1. Staršia jednotka energie
2. Pohybová – … Energia
3. Autor pravidla pravej ruky
4. Jednotka práce 
5. Jednotka výkonu
6. Tepelné … 
7. Zmena vnútornej energie telesa
8. Zariadenie na výrobu stried. Prúdu
9. Jednotka el. Odporu
10.  Jednotka el. Náboja
11. Polovodič typu P obsahuje … 
12. Počet kmitov za sekundu
13. … Zákon
14. Zariadenie na zmenu veľkosti el. Na-

pätia

TAJNIČKA:  jednotka spotrebovanej el. energie
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Učiteľka sa pýta:
– Žiaci, akého pohlavia je mačka? 
Prihlási sa malý Miško 
a hovorí:
–  Mužského.
– A prečo? – pýta sa pani uči-
teľka.
–  Lebo má fúzy.

Príde Petrík zo školy a vraví:
–  Mami, dnes som sa jediný 
z celej triedy prihlásil!
–  No, to je pekné. A na čo sa 
pani učiteľka pýtala?
–  Kto rozbil okno na chodbe.

Počas vyučovania sa prihlási 
žiačik:
– Pani učiteľka, mohol by som 
sa trochu občerstviť?
– No, dobre, – dovolí učiteľka. 
Chlapec vytiahne mobil:
–  Rozvoz pizze?

Jožko rozpráva Dežkovi v škole: 
– Dežo, mne sa minule sníval 
strašný sen. Snívalo sa mi, že 
mám dieru v hlave. Zobudím 
sa, idem k zrkadlu a tá diera 
tam naozaj bola. 
– A kedy zmizla? – pýta sa Dežko.
– Hneď, ako som prestal zívať.

– Jurko, kde pracuje tvoj otec? 
– Je zamestnaný v priemysle 
budúcnosti. 
– To je zaujímavé. A čo robí?
– Tlačí kalendáre.

Žiaci písali slohovú úlohu na 
tému Naša mačka. 
Jožko napísal iba jedinú vetu: 
– Naša mačka mala tri mladé, 
– a úlohu odovzdal. 
– Učiteľ mu ju vrátil so slovami: 
– Nezdá sa ti to málo?! 
Jožko teda úlohu prepracoval 
– Naša mačka mala osem mla-
dých.

Žiak poslal SMS-ku.
– Mama dostal som päťku z ma-
tematiky, priprav na to otca.
Mama odošle odpoveď:
– Otec je pripravený, priprav sa 
aj ty!

V škole:
– Mirko, vytvor množné číslo od 
slova nedeľa. – Prázdniny!

ZASMEJME SAZASMEJME SA

Rébusy:Rébusy:

zabavme sa zabavme sa 

naše omyly:naše omyly:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Prorok a … pes
2. Spisovateľ … Dobiáš
3. Druh komiky
4. Hlavná myšlienka, inač
5. Spisovateľ z Humenného, Dušan …
6. Ľudo …
7. Zhrnutie diela
8. … Švihran
9. Druh komiky
10. Dielo Daniela  Heviera … kôň 
11. Hlavná myšlienka, inač
12. … Gel
13. Vydavateľstvo Daniela Heviera
14. Dielo Dobiáša

Jeden z textov 
populárnych piesní 
od D. Heviera:

eTA

D. Kron, 7. a

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

• Epos je najslávnejší bájkar
 (Ezop)

• Grécky lekár – Hipotrask
 (Hipokrates)

• L. Švihran napísal: Rozmaznaná zemeguľa
 (Rozmarná zemeguľa)

• J. G. Tajovský: Omrzlinky
 (Omrvinky)

• vydavateľstvo D. Heviera: Mladé letá
 (Hevi)

• Simulantná komika
 (Situačná komika)

• P. O. Hviezdoslav: Dežo Vlkolinský
 (Ežo Vlkolinský)

• Anafera
 (Anafora)

PrešmYčkyPrešmYčky

Dielo Jozefa – Cígera Hronského: 
Svet na … (dokončenie v tajničke)

Doplňovačka

1. Vedľajší vetný člen, ktorý sa viaže na prísudok
2. Hlavný člen filmového štábu
3. Belo … (spisovateľ)
4. Slovný druh
5. Spisovný výraz pre „vodítko“
6. Nárečový výraz pre prázdniny
7. Ľudia, čo píšu básne
8. Časť slova
9. Človek, čo píšu prózu
10. Príslovkové … (vetný člen) 

a)  autor diela Pre teba sa postavím 
proti svetu

    KLAPA BOKELO

b)  autor diela Skrytý prameň
    O ZUB ĽÚDKE

c)  autor diela Požiar
    ŠIBU RODO LÁFD

d)  autor diela Prorok a snežný pes
    DÁ KOVN ČAŠU

e)  autor diela Z teplého hniezda
    ČUKU NÍK

ESÚ

TIE

Z poprehadzovaných písmen 
utvor mená autorov povestí!

OĎUÍKJHARROŠNSKÝRČOVÁ D. Cacara, 7. a

HĽADAJ ZVIERATÁ VO VETÁCH 

♣ My šiesti sme boli na chate. 
♣ Nachádza sa tu len vlak? 
♣ Kamarátka Peťa varí špagety. 
♣ Mäso varíme v hrnci. 
♣ Nájdi mi na mape strednú Európu . 
♣ Klára kývla hlavou na znak súhlasu. 
♣ Zviera je živé stvorenie. 

1

2

3

4

5

6

1. Obojživelník
2. Skrytý zmysel v bájke
3. Tekutina potrebná k životu
4. Predložka
5. Obľúbený predmet žiakov
6. Súhrn všetkých hlások

Keď vylúštiš tajničku, dozvieš sa, ako končí citát:
„Koľko je v človeku dobroty, toľko je v ňom ... !“ 
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Prírodoveda, informácie, sebapoznávaniePrírodoveda, informácie, sebapoznávanie

Predpokladá sa, že najväčším vtáčím 
vajcom všetkých čias bolo vajce dnes už 
vyhynutého pštrosa rodu Aepyornithes 
z Madagaskaru – bol asi 3 metre vysoký 
a kládol vajcia, ktoré ručičku váh posu-
nuli na 11 kg! V súčasnosti je najväčším 
vtákom africký pštros, ktorého samica 
vysoká 1,8 m  znáša vajce s hmotnosťou 
okolo 1,4 kg.

Hoci je pštrosie vajce najväčšie, 
predstavuje len 1% telesnej hmotnosti 
samice. Vajíčka najmenšieho známeho 
vtáka na svete, kubánskeho kolibríka, 
predstavujú však viac ako 6% telesnej 
hmotnosti samičky, i keď nie sú väčšie 
ako hrášok. Teda keby bol kolibrík veľký 
ako pštros, bolo by jeho vajíčko 6x ťaž-
šie ako pštrosie! TAJNIČKA Z GEOLÓGIETAJNIČKA Z GEOLÓGIE 1. Spodná vrstva usadených hornín vzniknu-

tá skôr
2. Vznikla zo zvyškov planktónu na dne 

morských zátok
3. Tvoria ho najmenšie úlomky, má bielu až 

sivú farbu, matný lesk
4. Vzniká nahromadením rastlín pod vodou, 

bez prístupu vzduchu
5. Druh usadených hornín vzniknu-

tých z odumretých tiel rastlín a ži-
vočíchov, ich kostier a schránok

6. Obohatením vápenca o horčík vzniká zo 
slanej morskej vody

7. Doplňte názov jaskyne: … aragonitová 
jaskyňa

8. Miesto, kde sa voda prepadá pod zemský 
povrch

9. Aká bridlica vzniká spevnením ílovca?
10. Vrstva hnedého alebo čierneho uhlia je

ZAUJÍMAVOSTIZAUJÍMAVOSTI

O S O P K A S J H L
J T R Ô R O G O R I
A A N D Ľ A R L O T
O L S A G N M S P O
R A É K I N T E A S
O K N N Y R E N Ň F
N T Y H V Ň Y O R É
O I N Á I L A Í L R
P T Z N P Y V O D A
B R Č K Á Y N I R D

OSEMSMEROVKAOSEMSMEROVKA

SOPKA, LITOSFÉRA, PÔDA, PRAMEŇ, 
VODA, BRČKÁ, STALAKTIT, HORNINY, 
JASKYŇA, DRINY, PONOR, ZÁVRT, SOĽ, 
ROPA, PLYN, ÍL, SLOJ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

A L Á D I S I E T C

Y E N H D L G A O I

S G O P A T A Y H R

Y Á T I R D K N I O

Ť I T Z S S D Á A O

K I N P Á V O U Ž K

S O K Ú T L U A Z Í

A R A Í O S M R N Č

K B F V S P U Í Á R

Í E O L R U I S T O

M I S Á U J D B N H

E R F Z D Ó Á R A N

R T O I N D R Ó L CH

K S R É N I U M E Ď

N Í C Y ! T Á T S A

„Najkratšie odpovede ÁNO a NIE vyžadujú 
najdlhšie rozmýšľanie.“

Ak sa chcete dozvedieť, kto povedal toto zrnko múdrosti, správne 
usporiadajte latovku. V každom riadku (okrem tretieho) sa nachádza slovo 
súvisiace s chémiou. V treťom riadku nájdete meno gréckeho matematika 
a filozofa.

HURÁ, … !
Dokončenie výroku zís-

kate po prečiarknutí 18 
názvov chemických prv-
kov, ktorých značky sú:
F, Cl, Br, At, Cu, La, I, Ra, 
P, Re, Si, Pb, Ag, Ca, Mg, 
Sn, N, S.

OsemsmerovkaOsemsmerovka

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.  Názov prvku so značkou Os
2.  Názov prvku so značkou Pb
3.  Názov prvku so značkou Pd
4.  Názov prvku so značkou Ni
5.  Názov prvku s protónovým číslom 36
6.  Názov prvku s poradovým číslom 49
7.  Názov prvku Z = 67
8.  Názov prvku Z = 87

Ako sa nazýva elektroneutrálna viacjadrová stavebná 
častica chemických látok, schopná samostatnej existencie?

Základné chemické pojmyZákladné chemické pojmy
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PrázdninyPrázdninyMatematická úlohaMatematická úloha

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

Lastovičky štebotali, 
prázdniny nám privolali. 
Priniesli nám krásne leto, 
bežme k vode práve preto.

Jazerá sú modré, 
už je pri nich dobre. 
Avšak najprv vysvedčenie,
po ňom v parku osvieženie.
Skončili sa písomky, 
a preč sú aj poznámky.

Letné šaty na seba, 
už sme celí bez seba. 
Prázdniny tu máme, 
škole zbohom dáme.

K. Dankaninová, 3. c

Zmrzlina, zmrzlina, 
sladká si ako malina. 
Máj, jún, júl, august, 
skryjem ťa vždy do úst.

K. Dankaninová, 3. c

ZMRZLINAZMRZLINA
L. Zamboryová,L. Zamboryová, III. ODD.

JahodaJahoda
Slnko svieti, slnko hreje, 
jahoda sa z kríčka smeje. 
Čoby jedna, ale dve, 
sladké budú obidve.
Prišla naša mamička, 
šup jahody do košíčka. 
V kuchyni už pre nás varí 
sladký puding s jahodami.

D. Ivanová, 2. b

N
. S

ab
ov

á,
N

. S
ab

ov
á,

 II
I. 

O
D

D
.

Hra
Opýtal sa Peter Uľky,
či si nechce zahrať guľky.
Uľka zavolala Hanku, 
vyhĺbili spolu jamku. 
Prvý zakotúľal Peter, 
prekotúľal aspoň meter. 
Keď skúšala trafiť Uľka 
do mreže jej fŕkla guľka. 
A tak výhru zhrabla Hanka 
ach – ten prst, tá presná hánka.

K. Dupaľ
Už prší
Prší, prší, len sa leje,
záhradkár sa z okna smeje. 
Teší sa a je tak rád, 
nemusí dnes polievať.

S. Poláková
Hádanka
Na kabáte bodky nosí,
umýva sa v kvapkách rosy. 
Keď má večer voľný čas,
počíta si bodky zas.

M. Misárová

Brúsime si jazyček

+ + = 12

x : +

+ + = 12

+ x +

+ + = 12

= 12 = 12 = 12

Vpíšte do 
pázdnych 
štvorčekov 
čísla tak, 
aby vám 
správne 
vyšli
jednotlivé 
matematické 
príklady.

 K. Lacová

Zvoní zvonec, 
končí škola 
po schodoch sa letí. 
Utekajte na prázdniny, 
utekajte deti.

Kto bol dobrý
a učil sa,
veselo mu bude.
A ten ani cez prázdniny
nepodľahne nude.

D. Ivanova, 2. b

PRÁZDNINYPRÁZDNINY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

2 1023 15

8 20 1 18

7 16 3

21 13 17

14 6

22 9 5

11 19

4 12

OBRÁZKOVÁ HÁDANKA
Obrázky správne pomenuj. 
Do tajničky doplň správne písmená podľa čísel uvedených pod štvorčekmi.

T. Tkáčová, I. ODD

D. Ivanová,D. Ivanová, 2. b

V. Purmová,V. Purmová, 2.  b
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výsledky športových súťaži v šk. roku 2006/2007

Cezpoľný behCezpoľný beh

Veľký futbalVeľký futbal

HádzanáHádzaná

PlameňPlameň

VolejbalVolejbalZákladný plavecký výcvik: 
38 žiakov preplávalo 25 m a viac, 
7 žiakov preplávalo 15 m a viac 
2 žiaci 8 a 8,5 m, 1 žiak 2 m, 
1 žiak splýval s doskou, 3 žiaci 
nedokončili pre nemoc.

Základný lyžiarsky výcvik. Uskutočnený 
bol v dňoch 2.1. - 7.1. 2007 v lyžiarskom stre-
disku Spišské Bystré v počte 61 žiakov za veľ-
mi dobrých snehových podmienok. Základy 
lyžiarskych zručnosti zvládli všetci účastníci.

Rekordy XVIII. roč. ŠŠORekordy XVIII. roč. ŠŠO

športšport

XVIII.  roč.  ŠŠOXVIII.  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. Babjáko-
váMgr. A. Babjaková, Mgr. M. Korpa-Janová, Mgr. M. Paľo, Bc. M. Kordeľová, p. M. Balogová. Tlač: TLAČIAREŇ BURAĽ, Jovsa.

 3. miesto OF
reprezentovali: Z. Kalová, S. Janča-
rová, M. Meňovčík, K. Kudravá, 
M. Veľasová, M. Mitro, R. Tkáč, J. Mi-
žík, R. Moleková, M. Špakovská

 chlapci: 1. m. OF
  1. m. KF
  7. m. Slovensko
reprezentovali: G. Bereš, S. Mas-
kaľ, M. Polák, T. Varšo, D. Vaňko, 
M. Beň, J. Cina, P. Vedra, R. Tokár, 
L. Tokár, M. Marko, M. Cimprich 

dievčatá: 1. m. OF
  kraj: bez umiestnenia

 reprezentovali: V. Pirová, G. Cho-
mová, M. Špakovská, S. Lokšíko-
vá, D. Šepeľová, H. Ivanova, A. 
Berešová, E. Makarová, S. Soro-
káčová, D. Čajková, L. Lipovská, 
V. Surminová

Gymnastický štvorbojGymnastický štvorboj
Kategória A 

chlapci:  1. miesto OF
 1. mieto KF

L. Mihaľko
T. Pacola
R. Venger
L. Vasiľ
M. Paľo - 3. m. OF 
M. Zambory - 1. m. OF, 1. m. KF

dievčatá:  1. miesto OF
 2. mieto KF

V. Pirníková
S. Dančišinová - 2. m. OF
L. Šurinová
S. Poláková - 3. m. OF
T. Misárová - l. m. OF, 3. m. KF

Kategória B 
chlapci:  2. miesto OF

P. Štofej - l. m. OF 
P. Michalco 
P. Barna - 2. m. OF 
V. Lipovský 
T. Pacola

dievčatá:  2. miesto OF
 2. - 3. mieto KF

J. Tokárová
M. Cimprichová - 2. m. OF 
L. Kosťová
Z. Moleková - 2. m. OF, 2. m. KF 
D. Ngo-Ducová - 1. m. OF

Kategória C 
chlapci:  1. miesto OF
 2. miesto OF

M. Mitro
P. Stach - 3. m. OF 
M. Soltesz 
D. Vaňko - 2. m. OF 
M. Meňovčík - 3. m. KF

dievčatá:  1. miesto OF
 4. miesto KF

Z. Demčáková
V. Ferčáková - 2. m. OF, 3. m. KF 
N. Papinčáková - 1. m. OF 
V. Slišková 
M. Porvazová

 50 m: 
 J. Macejko 2. a  8,6 s
 D. Jacko 4. a 8,0 s 

 60 m:
 B. Duncová 6. a 9,0 s

  4 x 60 m:
  dievčatá 6. a  37,7 s
N. Cimprichová, Z. Kalová,
S. Jančarová, B. Duncová

Malý futbalMalý futbal
dievčatá - 2. m. OF

reprezentovali: V. Pirová, M. Špa-
kovská, S. Lokšíková, G. Chomo-
vá, R. Moleková, A. Berešová, De. 
Šepeľová, Di. Šepeľová, A. Sch-
midtová, Z. Kovaľová, D. Čajková

VybíjanáVybíjaná
žiaci nepostúpili do OF

dievčatá - 4. miesto OF chlapci - 4. miesto OF
 60 m 
S. Sipošová - 10,1 s  
P. Mihoková - 9,45 s  
 300 m
P. Mihoková - 55,7 s P. Džado - 44,6 s
K. Široká - 60, 02 s S. Maskaľ - 50,1 s
  L. Kakoš - 51,0 s
 800m  1 000 m 
L. Lipovská - 3 : 07 min        S. Maskaľ - 3 : 32 min
K. Široká - 3 : 20 min L. Kakoš - 3 : 44 min
A. Polomská - 3 : 30 min 
 diaľka 
S. Lokšíková - 394 cm M. Beň - 510 cm - 4. m
S. Sipošová - 353 cm G. Bereš - 455 cm
  M. Mach - 441 cm
 výška 
V. Pirová - 133 cm - 4. m M. Mach - 156 cm - 3. m
S. Lokšíková - 115 cm M. Beň - 153 cm - 4. - 11. m
  M. Moroz - 130 cm
 guľa 
A. Berešová - 7,00 m R. Tokár - 10,79 cm - 3. m
M. Špakovská - 6,36 m J. Cina - 9,22 cm
 kriket 
M. Špakovská - 40,6 m J. Cina - 61,89 m
V. Pirová - 38,7 m R. Tokár - 61,86 m

AtletikaAtletika

3. m. OF reprezentovali: 
R. Lokšík, E. Dančišin, A. Gavaj, P. Ro-
haľ, D. Cimprich, D. Vaňko, P. Huj-
dič, S. Maskaľ, M. Mach, Š. Adamik, 
T. Varšo, J. Cina, M. Varga, S. Kráľ

dievčatá: K. Široká, S. Lokšíko-
vá, L. Lipovská
chlapci: M. Maskaľ,  Džado,   
Kakoš - 4. miesto OF

Stolný tenisStolný tenis
žiaci nepostúpili do OF

PlávaniePlávanie
O. Dzvoník 
 - 1. m - 50 m znak  
 - 1. m - 100 m voľný spôsob
 - 1. m - 100 m poloh. preteky

L. Vaľovčík 
 - 2. m - 100 m voľný spôsob
 - 2. m - 100 m poloh. preteky

4 x 50 m - 2. miesto
reprezentovali: O. Dzvoník, L. Va-
ľovčík, G. Bereš, L. Kakoš 3. miesto OF 

reprezentovali: M. Špakovská, 
V. Pirová,  G. Chomová, S. Lok-
šíková, K. Široká, A. Berešová, 
A. Polomská, Ž. Polomská, 
K. Maceňková, M. Mulíková

 Mladší žiaci:   Žiačky: Starší žiaci: 

1. OGY VT 1. ZŠ Strážske 1. ZŠ Strážske
2. OGY He  2. VIII. ZŠ Mi 2. ZŠ Veľké Kap.
3. ZŠ Strážske  3. VII. ZŠ Mi 3. OGY VT
4. ZŠ Dar. hr. He 4. III. ZŠ Mi 4. VIII. ZŠ Mi
5. ZŠ Strážske  

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

Halové majstrovstva mladých Halové majstrovstva mladých 
požiarnikovpožiarnikov

Mladí zdravotníciMladí zdravotníci
4. miesto OF
reprezentovali: A. Bartková, An. 
Bartková, N. Bartková, N. Cim-
prichová, Z. Džavanová

Deň mladých požiarnikovDeň mladých požiarnikov
2. m. OF reprezentovali: 

R. Moleková, G. Chomová, V. Pi-
rová, E. Vargová, M. Špakovská

2. miesto OF reprezentovali: E. Balogová, P. Miho-
ková, Z. Demčáková, S. Jančarová, Z. Kalová 
8. miesto OF reprezentovali: D. Smutný, M. Me-
ňovčík, J. Bodi, M. Duraník, M. Soltész

Mladý ochranca COMladý ochranca CO
1. miesto OF reprezentovali: D. Miklošová, P. Na-
zadová, M. Meňovčík, D. Kron
5. miesto OF reprezentovali: L. Sabová, M. Polák, 
M. Bodnár, R. Moleková

1. - 4. roč.
1. 2. b Mgr. S. Dušková   
2.  2. a  Mgr. M. Feňková 
3.  4. b  Mgr. M. Müllerová

5. - 9. roč.
1. 6. a Mgr. A. Babjaková   
2.  6. b  Ing. J. Marcinová 
3.  7. c  Mgr. T. Markušová

Memoriál M. NestoraMemoriál M. Nestora
v stolnom tenise: 
dievčatá: V. Adamiková 9. a
chlapci:   M. Holej 6. a


