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PRIPRAVILI SME PRE 
VÁS: 
 

Zoznámme sa 

Deň žien 

Sviatok sv. Valentína a sviatok 
osamelých 

Výroba brošne 

Anketa mobil 

Les 

Vesmír očami detí 

Svetový deň vody 

Deň učiteľov 

Veľká noc 

Vlastná tvorba 

Mozgovňa 

Recenzia knihy a filmu    
 

MMMiiilllííí      čččiiitttaaattteeellliiiaaa,,,   
v tomto  aktuálnom  čísle  nášho  školského 

časopisu si môžete prečítať mnoho zaujímavých 

článkov,  ktoré  môžu  slúžiť  aj  ako  inšpirácia 

k tomu, ako naložiť s voľným časom. Pripravili si 

ich  pre  vás  žiaci  navštevujúci  krúžok Mladého 

tvorcu.  Hneď  v úvodnom  článku  je  vizitka 

štvorice  žiakov,  ktorá na  tento  krúžok  chodí. V 

ďalších  článkoch  vám  naši  mladí  redaktori 

približujú  rôzne  sviatky,  ktoré  sme 

v predchádzajúcich  mesiacoch    a dňoch  slávili. 
Pre  tých,  ktorí  radi  tvoria,  sme  pripravili 

fotonávod  na  výrobu    módnej  brošne  alebo 

inšpiráciu  na  zapojenie  sa  do  výtvarnej  súťaže. 

David  Voško  napísal  krátky  futbalový  príbeh, 

v ktorom  sa dozvieme,  že  tam  kde  je  športové 

nadšenie  a veľká  snaha,  sa  prekážky  ľahko 

prekonávajú  a aj  kamarátstva  sa  rýchlo 

nachádzajú. V Mozgovni si zasa môžete posilniť 

svoje   rozumové   schopnosti. 

 Na  záver  vám  dávame  do  pozornosti  dve 

u detských  čitateľov  obľúbené  knižky  a jednu 

filmovú  recenziu  sfilmovaného  príbehu.  Tak  ak 

ste  knihy  nečítali  alebo  film  nevideli, 

odporúčame. 

Inšpirácií na voľný  čas  je viacero. Tak hor sa do 

aktivít! 
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Redakčná rada 

Zuzana Cibulčíková 
Sofia Baloghová 
NinaŠtiglicová 
Petra Lazarová 

Natália Harenčárová 
Veronika Gašparová 
Viktória Kováčiková 
Michaela Závodská 

David Voško 
Terézia Rajčanová 

 

Všetci tí, ktorí by ste sa chceli nejakým 
spôsobom podieľať na tvorbe tohto časopisu, 

ste srdečne vítaní. Hláste sa so svojimi 
nápadmi, inšpiráciami u Mgr.Martiny 

Dilongovej. 
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Petra Lazarová  

Petra  je  piatačka  na  našej  škole.  Jej 

obľúbená   farba  je   modrá. 

Má  rada  knihy  od  Jacqueline  Wilson. 
Jedlo,  ktoré  si  obľúbila  je  veľmi 

jednoduché  a chutné.  Volá  sa  tajomná 

taštička.  

Má   veľmi  rada   zvieratá. 
 

 

Veronika Gašparová 

 

Veve, ako ju volajú kamaráti, má 11 rokov. 

Má   jednu   sestru   Sofiu.  

Chcela  by  byť    herečkou,  krajčírkou, 

umelkyňou  alebo  sprievodkyňou.   Nevie 

sa zatiaľ rozhodnúť, čo z toho chce robiť, 

pretože  má  veľa  záujmov.    Vo  voľnom 

čase  rada  číta.  Naposledy  čítala  knihu 

Harry Potter. Jej najobľúbenejšia farba  je 

žltá.  Má  veľmi  rada  zvieratá.  Jej 

najobľúbenejším zvieratkom je papagáj. 

 

 

 

 

Michaela Závodská 

Má  12  rokov.  Miluje  zvieratká,  hlavne 

mačky.  Onedlho  bude  sama  majiteľkou 

malého  rozkošného  mačiatka.  Jej 

obľúbeným  ročným  obdobím  je  zima, 

lebo má  rada  typické  zimné  hry.  Chcela 

by byť zverolekárkou. Vo voľnom čase sa 

rada  hrá  spoločenské  hry  s kamarátmi. 

Má  rada  fialovú  farbu  a číslo  5.  Jej 

obľúbeným  jedlom  je  fazuľová  omáčka. 

Nemá rada špenát. 

 

Nina Štiglicová 

 

Je múdre,  sebavedomé  a  krásne dievča, 

ktoré  vie,  čo  chce.  Je veľmi kamarátska. 

Miluje  kone  a je  viacnásobná  majsterka 

v tancovaní.  No  kone má  rada  viac  ako 

tanec.  Jej  obľúbené  farby  sú  ružová 

a biela.  Má  štyri  zvieratá:  zajaca,  psa, 

kocúra  a myš.  Rada  nakupuje,  ale 

neznáša nakupovanie s bratom. Videohry 

nemá  veľmi  v láske.  Jej  najlepšími 

kamarátkami  sú  Kika  Slováková,  Sofi 

Baloghová, Ninka Tybitanclová, Barborka 

Schmidová a Laurinka Podmanická. 

V minulom čísle časopisu sme vám predstavili troch našich redaktorov, ktorí 

pre vás pripravujú zaujímavé články  a sľúbili sme vám, že v nasledujúcich 

číslach vám postupne predstavíme aj ostatných. Takže plníme sľúbené.  
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Deň žien 
Každý z nás má rád svoju mamu. 
Mamina je pre nás najdôležitejší 
človek na svete. Naše mamy nás 
majú veľmi rady a príkladne sa o 
nás starajú. Varia, pomáhajú 
nám s domácimi úlohami, perú, 
upratujú, umývajú riady 
a zvládajú mnoho ďalších úloh a 
to aj napriek tomu, že domov 
prídu unavené z práce. Sú na 
nás niekedy prísne, ale snažia 
sa nás len chrániť pred 
problémami a usmerňovať nás 
v tomto zložitom svete. Preto by 
sme na mamy mali myslieť aj 
počas  sviatku  MDŽ 
(Medzinárodný deň žien), aby 
sme im prejavili svoju úctu a 
lásku. Medzinárodný deň žien je 
sviatok všetkých žien a boja za 
ich rovnoprávnosť, ktorý sa koná 
každoročne 8. marca. V staršom 
období boli ženy zanedbávané, 

nesmeli robiť také práce ako 
muži. Teraz majú to isté 
postavenie  ako  oni.  
Ženy majú svoju rodinu, deti, o 
ktoré sa musia starať. Sú ich 
orientačnými bodmi v tomto 
živote. Ale nie sú však len 
matkami,  zastávajú viacero rolí. 
Sú  aj  partnerkami, priateľ-
kami, pracovníčkami. V práci 
majú rôzne postavenie, 
stretávajú sa s rôznymi 
problémami, majú rôzne 
starosti. 
Preto si naše mamy a ženy 
všeobecne zaslúžia, aby sme sa 
k nim  správali  s úctou. 
Spomeňme si na ne kvietkom, 
milým slovom nielen  počas MDŽ 
či Dňa matiek, ale v priebehu 
celého roka ich obdarovávajme 
aspoň úsmevom alebo snahou 
pomôcť im.                                       

               Michaela Závodská   VI.B 
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Na pohľad úplne rozdielne 
sviatky, ale oba krásne- Deň sv. 
Valentína (14.2.) a Deň 
osamelých (15.2.) 

 

Všetci poznáme sviatok zaľúbených- 
Deň sv. Valentína. Tento deň 
oslavujú dvojice po celom svete, no 
a tí čo ešte nemajú partnera, môžu 
tento deň prežiť v kruhu rodiny či 
priateľov. Vieme však niečo o tomto 
sviatku? Viaže sa s ním meno 
najmenej troch rôznych svätcov. 
Najznámejším z nich bol Valentín, 
rímsky kňaz z 3. storočia, ktorý 
odmietol poslušnosť cisárovi 
Claudiovi II.  Sv. Valentín napriek 
zákazu cisára tajne sobášil 
zaľúbené páry, a preto ho 14. 
februára popravili.  Nuž  aj 
neprajníci tohto sviatku musia 
uznať, že príbeh sv. Valentína je 
dojímavý. 

 

 

 

 

 

 

 

 
O deň neskôr 15. februára je sviatok 
osamelých. Deň osamelých je 
alternatívnym sviatkom ku Dňu 
zaľúbených. Je určený pre tých, 
ktorí sú bez partnera, a preto môže 
byť pre nich sviatok zaľúbených 
bolestivý, či nepríjemný. 14. február 
patrí zaľúbencom, no 15. február 
patrí ľuďom, ktorí stratili partnera 
alebo si ho z akýchkoľvek dôvodov 
nenašli, či nechceli nájsť. Obidva 
sviatky sú podľa môjho názoru 
veľmi pekné. A tí, ktorí  sú zároveň 
osamelými, ale i zaľúbenými môžu 
oslavovať dva dni po sebe . 

                                               

                                              Terézia Rajčanová VII.A  
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VVVýýýrrrooobbbaaa   bbbrrrooošššnnneee   

Keby sme niekoho chceli potešiť, môžeme mu spraviť brošňu v tvare ruže. Príležitosť sa 

predsa vždy nájde a radosť, ktorú tým spôsobíme, určite zahreje aj nás. Je to ozdoba, 

ktorá  určite  upúta  pozornosť  a  aj  to  najjednoduchšie  oblečenie  vďaka  nej  získa 

exkluzívny vzhľad. Prajeme radosť z tvorby a aj nosenia! 

Ako prvé si odstrihneme asi 30 cm dlhý a 15 cm 

široký pás látky.                    

  Potom si látku preložíme na polovicu.    

Keď máme látku preloženú, začneme ju stáčať 

a tvarovať z nej ružu. 

Keď ju máme stočenú, tak ju na konci zalepíme 

pomocou lepiacej pištole. 
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Po zalepení aplikujeme na spodnú 

časť zapínací špendlík. 

Na záver si ju môžeme ozdobiť 

stužkami, korálikmi alebo flitrami. 
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Anketa mobil 

1.Vydržali by ste bez mobilu viac ako deň? 

 

 

2.Načo používate mobilný telefón 

 

 

 

3.Pomohol vám mobil v ťažkej situácií? 

 

 

 

4.Ako často používate mobil na prázdninách?: 

a/ vôbec 

b/ niekedy  

c/ stále 

5. Som na mobile závislý/lá?:  

a/ nie 

b/ možno 

c/ áno 

6.Bolo by pre vás veľkým trestom, keby vám 

rodičia vzali mobil?: 

a/ nie 

b/ áno                                                                                

 

 

 

 

 

 

1.Vydržali by ste bez mobilu viac ako deň? 

Áno: 54 

Nie: 9 

2.Načo používate mobilný telefón? 

Na telefonovanie:55 

Na písanie SMS:11 

Na hranie:30 

3.Pomohol vám mobil v ťažkej situácii? 

Áno:47 

Nie:15 

4.Ako často používate mobil na prázdninách? 

Vôbec:7 

Niekedy:53 

Stále:3 

5.Som na mobile závislý/á? 

Nie:41 

Možno:21 

Áno:1 

6.Bolo by pre vás veľkým trestom, keby vám rodičia 

zobrali mobil? 

Nie:58 

Áno:9 

                         Petra Lazarová V.A, Nina Štiglicová V.B 

 

6. februára sa slávi svetový deň bez mobilu. Tento  fenomén dnešnej doby nám veľmi zasiahol do 

životov. Telefonujeme ním, fotíme, hráme hry, sme v neustálom kontakte s našimi blízkymi. 

Mnohí si už život bez mobilu ani nevedia predstaviť. Žiačky 5. ročníka si pripravili anketu, v ktorej 

položili žiakom 4. a 5. ročníka (spolu 63žiakov) položili zaujímavé otázky. Niektoré odpovede 

stoja naozaj za úvahu. 
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LES 

 

Les  je  spoločenstvo  organizmov 

žijúcich  v  lesnej  pôde  ‐ 

stromov,  bylín,  húb,  živočíchov  a 

mikroorganizmov,  ktoré  žijú  vo 

vzájomných  vzťahoch.  Lesy  sú  na 

Zemi  už  350  miliónov  rokov 

a dúfajme,  že  ich  svojou  činnosťou 

nezničí  ani  naša  ani  nasledujúce 

generácie  ľudí. Ako  všetko  živé na 

Zemi,  tak  aj  lesy  prekonávajú  svoj 

vývin.  Menia  sa  a  ich  rozloha  sa 

celosvetovo drasticky znižuje,  čo  je 

na našu škodu, keďže sú  je pre nás 

veľmi   prospešné. 

Lesy  upravujú  teplotu  aj  vlhkosť 

krajiny.  Pod  stromami  je  vždy  o 

niekoľko  stupňov  chladnejšie. 

Korene stromov spevňujú pôdu,  čo 

je  dôležité  najmä  na  brehoch  riek 

alebo  strmých  svahoch  hôr.  Čo  je 

však  najdôležitejšie,  stromy  pro‐

dukujú  veľa  kyslíka,  a preto 

môžeme dýchať. Keby neexistovali 

stromy,  neexistovali    by sme ani 

my.  
Lesy sú domovom mnohých  

 

 

 

živočíchov,  rastlín,  ktorým  posky‐

tujú  úkryt  a potravu.  Prostredie 

lesa  vyhľadávajú  aj  ľudia,  pretože 

tu  dokážu  načerpať  veľa  energie. 

Les dokáže  človeka  liečiť, keďže  je 

tu zdravší vzduch ako v meste, sú tu 

postavené  mnohé  sanatória  pre 

tých,  ktorí  trpia  rôznymi  respi‐

račnými ochoreniami. A aj samotná 

zeleň  rozprestierajúca  sa  všade 

naokolo  priaznivo  vplýva  na  našu 

psychiku. 

21. marca majú  lesy na celom svete 

svoj  sviatok.  Stojí  určite  za 

uváženie,  čo môžeme aj my pre  les 

urobiť,  zamyslieť  sa,  ako  možno 

tomuto živému organizmu pomôcť. 

Môžeme  sa  porozprávať  aj 

s dospelými a snažiť sa  z lesa nielen 

ťažiť,  ale mu  dávané  aj  navraciať. 

Čo  takto  začať  tým,  že  odpadky 

nebudeme zahadzovať na zem a tie 

čo tam už sú  vyzbierame  alebo 

upozorníme  na  nelegálnu  skládku 

a pomôžeme  ju  odstrániť?     

                         

     Sofia Baloghová, Nina Štiglicová 5.B 



 
 
                                      

10 

 

V lese žijú rôzne zvieratá napr. : 

medveď 

  

 

 

 

srnka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jeleň 

 

 

   

 

veverica 
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VESMÍR OčAMI DETÍ 
Ako vyzerá vesmír? Naša 
fantázia nám nebude stačiť na 
to, aby sme si vedeli to 
nádherné nekonečno pred-
staviť.  

Nemusíme sledovať oblohu s 
neustále vyvrátenou hlavou 
k nebu, nemusíme mať do-
konalé vesmírne ďaleko-
hľady, aby sme vedeli, že nad 
nami je nepredstaviteľná 
krása. 
Faktom je, že vesmír je veľmi 
zaujímavý, plný farieb, 
úžasných tvarov.  

Veľa informácií o ňom získa-
vame prostredníctvom 
astronomického výskumu, 
ktorý nám otvára nové obzory, 
orientuje nás na svet mimo 
nás. Zariadením na 
demonštrovanie pohybov 
nebeských telies je plane-
tárium. Popularizuje vedecké 
poznatky  laikom.  
Aj planetáriá majú deň, počas 
ktorého  oslavujú. 
Medzinárodný deň planetárií je 
18. marca. Tento deň sa 
využíva  na  poskytovanie 
poznatkov  verejnosti  o 
astronómii a o práci s astro- 

 

 
nomickými  zariadeniami.  
Planetária pri tejto príležitosti 
vyhlásili celoslovenskú výt-
varnú  súťaž                     
s astronomickou tematikou 
pre deti materských škôl, 
žiakov základných a ume-
leckých škôl. Hlavnou myš-
lienkou tejto súťaže bolo dať 
deťom priestor na vyjadrenie 
ich predstavy o vesmíre, 
mimozemských civilizáciách, 
hviezdach. Aj žiaci našej školy 
sa zúčastnili tejto súťaže. 
Ponúkame vám zopár výtvorov 
našich žiakov. Vydarené, čo 
poviete? 
Musíme prezradiť, že dve 
z prác zvíťazili v 1. kole 
súťaže.  Ak sme vás inšpirovali 
k vlastnému tvoreniu, sme 
potešení. Pokiaľ máte záujem, 
môžete sa zapojiť aj vy do 
súťaže spolu so svojou triedou. 
Na budúci školský rok je už 
XXXI. ročník  tejto súťaže. 

                  

 

 

                   Michaela Závodská VI.B        

 

 



 
 
                                      

12 
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  Svetový 
deň vody 
Oslavujeme ho 22. marca. 
Svetový deň vody si pripomíname 
už od roku 1993. Každoročne ho 
vyhlasuje Organizácia spojených 
národov.  
Zaujímavosti: Vyše jedna miliarda 
ľudí, nemá prístup k zdravotne 
nezávadnej (pitnej) vode. Čistá 
voda sa stáva jednou 
z najvzácnejších surovín. 

Na Slovensku je v súčasnosti 
priemerná spotreba vody približne 
až 120 litrov na osobu a deň.  
V priemere iba 4 litre vody denne 
spotrebujeme na varenie a pitie, 
55 litrov sa použije v kúpeľni, 32 
litrov na splachovanie záchodov, 
25 litrov na pranie a 8 litrov na 
umývanie  riadov. 
Svet sa skladá zo 75 % vody, ale 
iba 1 % je použiteľné na pitie. 
Preto je potrebné ňou šetriť 
a snažiť sa neplytvať napríklad 
tým, že sa budeme len sprchovať  

a nie kúpať vo vani naplnenej až 
po okraj teplou vodou, že vodu 
vždy dotiahneme pri zatváraní 
kohútika a pokiaľ bude z vo-
dovodu aj napriek tomu kvapkať, 
upozorníme na to niekoho 
z dospelých a tí privolajú inšta-
latéra...  
Voda, ktorú využívame je od 
vzniku sveta stále rovnaká. 
Najlepšia a najzdravšia je čerstvá, 
neupravovaná, načerpaná z bez-
pečného prírodného zdroja, ktorý 
by mal byť certifikovaný, aby 
nedošlo k nejakým otravám. 
Škoda len, že takýchto 
bezpečných miest, kde sa jej 
možno napiť bez obáv je čoraz 
menej. 
Preto dbajme aj my na čistotu 
okolia v blízkosti vodných zdrojov, 
upozornime aj iných pokiaľ by 
sme boli svedkami, že ich chcú 
znečistiť...  

Voda sa stáva drahou obchodnou 
komoditou, keďže na svete je 
pitnej vody málo. To našťastie nie 
je prípad Slovenska. O to 
zodpovednejšie by sme sa mali 
voči nej správať. Veď voda je 
naším národným bohatstvom! 
 
                   Natália Harenčárová VI.A 
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Na Slovensku je Deň učiteľov, ktorý 

sa slávi 28. marca ako spomienka na 

narodenie  Jána  Amosa 

Komenského, učiteľa národov. 

Svetový Deň učiteľov bol vyhlásený 

organizáciou  UNESCO  v roku  1994 

ako pripomienka charty učiteľov. 

                

Rozhovor  
Pri  tejto  príležitosti  sme  sa  rozhodli 

vyspovedať  našu  triednu  pani  učiteľku 

Janu  Struhárovú.  Položili  sme  jej 

nasledovné otázky: 

 

1.Čo  vás  viedlo  k tomu,  že  ste  sa  stali 

učiteľkou? 

„Odmalička som chcela byť veterinárkou, 

no  zistila  som,  že  na  mačky  som 

alergická,  tak  som  sa  rozhodla,  byť 

učiteľkou.“ 

 

 

 

 

 

 

2.Prečo  ste  sa  rozhodli  učiť  práve  na 

druhom stupni? 

„Bola mi bližšia táto veková skupina.“ 

3.Prečo  ste  sa  rozhodli  študovať 

predmety,  ktoré  učíte  (matematika, 

anglický jazyk)? 

„Mali  sme  veľmi  dobré  pani  učiteľky  na 

matematike  a anglickom  jazyku  a boli 

mojím vzorom.“ 

4. Prečo ste prišli na našu školu? 

„Pretože  som  sa  prisťahovala  do 

Bratislavy a páčilo sa mi tu, učitelia a pani 

riaditeľka  boli  veľmi  milí. Páčila  sa  mi 

výbava učební a atmosféra na škole.“ 

5.Páči sa vám tu? 

„Áno,  veľmi.  Aj  prostredie,  aj  škola 

a vybavenie.“ 

Viktória  Kováčiková,  veronika  Gašparová,  Natália 

Harenčárová VI.A 

DDDeeeňňň   uuučččiiittteeeľľľooovvv    
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Veľká noc  je najvýznamnejší kresťanský 

sviatok. Naši predkovia spájali  Veľkú noc 

aj  s inými  tradíciami,  než  kresťanskými. 

Popolcovou  stredou  sa  začína 

štyridsaťdňový  pôst,  ktorý  končí  na 

Veľkonočnú nedeľu. 

Veľkonočný pondelok 

Veľkonočný  pondelok  je  deň,  ktorý 

nasleduje  po  nedeli  zmŕtvychvstania 

pána.  V  kresťanstve  je  jedným  z  dní 

veľkonočnej  oslavy,  kedy  kresťania 

prežívajú  veľkonočnú  radosť  zo  svojho 

vykúpenia. 

Typickými  veľkonočnými  zvykmi  je 

oblievanie  vodou,  šibanie  prútikmi, 

maľovanie  veľkonočných  vajíčok, 

rozdávanie  čokoládových  zajačikov 

a kuriatok. Je  to  čas,  kedy  sa  stretáva 

rodina,  navštevujú  sa  známi  a želajú  si 

požehnanú Veľkú noc! 

VVVeeeľľľkkkooonnnooočččnnnééé   dddnnniii   sssaaa   

kkkooonnnaaajjjúúú   :::    
222...    444...    222000111555    ZZZeeellleeennnýýý    ššštttvvvrrrtttoookkk   

333...    444...    222000111555    VVVeeeľľľkkkýýý    pppiiiaaatttoookkk    

444...    444...    222000111555    BBBiiieeelllaaa    sssooobbboootttaaa    

555...    444...    222000111555    VVVeeeľľľkkkooonnnooočččnnnááá    nnneeedddeeeľľľaaa    

666...    444...    222000111555    VVVeeeľľľkkkooonnnooočččnnnýýý    pppooonnndddeeellloookkk    

                                                                                               LLLiiinnndddaaa    PPPooodddmmmaaannniiiccckkkááá    VVVIII...AAA    
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MMMôôôjjj   ppprrrvvvýýý   
fffuuutttbbbaaalllooovvvýýý   zzzááápppaaasss 

V škole  sme  poznali  jedného    chlapca. 

Volal sa Peťo.   Bol priemerne múdry, ale 

bol strašne samotársky. 

Vedeli  sme,  že  tento  týždeň  v sobotu  sa 

koná  kamarátsky  futbalový  zápas.  Tím 

musel  mať  aspoň    desiatich  hráčov 

a jedného    brankára.  Nás  bolo  akurát 

desať,  no  nemali  sme  brankára.  Strašne 

sme chceli súťažiť, a preto sme ho museli 

nájsť.  Boli  sme  zúfalí, 

a preto  sme  hľadali 

kohokoľvek.  

Ja  ako  kapitán  tímu 

som  sa  išiel  spýtať 

Peťa,  či  by  túto 

funkciu nezobral. Bolo 

na  ňom  vidieť,  že 

nevie  ako  sa 

rozhodnúť,  lebo  ešte 

ani raz nehral futbal.  

 

 

 

 

 

Povedal,  že  to  skúsi.  Takí    sme  boli 

šťastní,  že  budeme  môcť  hrať,  že  sme 

Petra tri krát vyhodili do výšky. Mali sme 

už  iba  posledný  tréning.    Na  ďalší  deň 

sme už hrali.  

Náš  prvý  zápas  sme  hrali  s   Vyšniakmi. 

Rozhodca  zapískal.  Zápas  sa  začal. Mali 

sme šancu, ale gól sme nedali. Náš súper 

to  využil  a rýchlo  prešiel  do  protiútoku. 

Ich hráč sa dostal pred bránku. Vystrelil!!! 

Peťo  sa  hodil  ako  skúsený  brankár. 

Jediné čo sa nepodarilo, bolo, že sa hodil 

presne do druhej strany. Dostali sme gól. 

Po  prvom  polčase  sme  prehrávali    4:0. 

V druhom  polčase 

sme  dali  jeden  gól, 

ale  to  nestačilo  na 

víťazstvo.  Zápas  sa 

skončil. Prehrali  sme 

4:1. Ale nevadilo nám 

to.  Nakoniec,  bol  to         

náš  prvý  zápas 

v tejto  zostave.    Tie 

ďalšie už aj s Petrom 

budú  po  náležitej 

príprave  určite 

úspešnejšie.  

                                                    David Voško VI.A 

VVVlllaaassstttnnnááá   tttvvvooorrrbbbaaa   



 
 
                                      

17 

 

Pozerám  sa  na  niekoho  fotografiu. 

Uhádnite, kto  je na nej odfotený, ak nemám 

žiadnych  súrodencov  a  otec  toho muža  na 

fotografii je syn môjho otca. 

Riešenie: Na fotografii je môj syn. 

_____________________________________ 

Dve dievčatá sa narodili tej istej matke, v ten 
istý čas, deň aj rok, a predsa nie sú dvojičky.  
Ako je to možné?  

Riešenie:  V  ten  deň  sa  narodilo  uvedenej  matke  ešte 
aspoň  jedno  dieťa,  a  teda  nie  sú  dvojičky  lebo  sú  napr. 
trojičky.  

_____________________________________ 

"Ak  deň  po  zajtrajšku  je  včerajšok,  potom 
'dnes' bude tak vzdialený od nedele ako deň, 
ktorý  bol  'dnes',  keď  deň  pred  včerajškom 
bolo   zajtra!" 
Ktorý deň v týždni je tento výrok pravdivý?  

Riešenie: Uvedený výrok je pravdivý práve v nedeľu.  

_____________________________________ 

Čo sa vyskytuje raz v každej minúte, dvakrát 
v každom momente, ale ani raz v roku.  

Riešenie: Písmeno m.  

_____________________________________
V záhrade je niekoľko stromov. Na jednom z 

nich, na hruške, rastú hrušky Zafúkal silnejší 
vietor  a  spôsobil,  že  na  strome  už  nie  sú 
hrušky, avšak hrušky nie sú ani pod stromom 
Viete to vysvetliť?  
 
Riešenie: Na  strome boli dve hrušky. Keď  zafúkal  vietor, 
zhodil  jednu  hrušku  na  zem.  Teda  na  strome  ostala  len 
jedna  hruška  (nie  hrušky)  a  na  zemi  bola  tiež  len  jedna 
hruška (nie hrušky).  

_____________________________________ 

Chudobný  roľník  išiel  na  jarmok  predávať 
hrach  a  šošovicu,  ale  keďže mal  len  jediné 
vrece a nechcel, aby sa mu hrach a šošovica 
pomiešali,  nasypal  najprv  do  vreca  hrach, 
poriadne  ho  zaviazal  a  hore  ešte  nasypal 
šošovicu.  Na  jarmoku  chcel  od  neho  kúpiť 
hrach  bohatý  krčmár,  ale o  šošovicu  nemal 
záujem.  Roľník  navrhol  krčmárovi,  že 
šošovicu  odsype  do  jeho  vreca  a  krčmár  si 
odnesie hrach v roľníkovom vreci, s čím však 
krčmár  nesúhlasil,  lebo  jeho  vrece  bolo 
lepšie  a   väčšie. 
Akým  spôsobom  sa  dá  bez  akýchkoľvek 
prostriedkov  alebo  pomôcok  premiestniť 
hrach  do  krčmárovho  vreca,  ak  šošovicu 
nemáte  kam  vysypať  a  nechcete  ju 
znehodnotiť tým, že ju vysypete na zem?  

Riešenie: Roľník  nasypal  šošovicu  do  vreca  hostinského, 
vrece zaviazal a vyvrátil na  ruby. Z druhej strany nasypal 
hrach.  Potom  vrece  rozviazal  a  vrátil  šošovicu  späť  do 
svojho vreca.  

MOZGOVŇA 
V tomto čísle časopisu pre vás David Voško zo VI.A pripravil rôzne 

hlavolamy na precvičenie vašich mozgových závitov 
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Milý denníček 
Dielov:12 

Autor: Jim Benton 

Žáner: dievčenský román vo forme 

denníkových zápiskov 

 

Táto  kniha  je  o dievčati  Jamie 

Kellyovej, ktorá si každý deň píše do 

denníka, to čo robila, zažila alebo to, 

aký  ma  z toho  dňa  pocit.  Jamie 

Kellyová  má  psa  Smraďocha  a 

najlepšiu  kamarátku  Isabellu,  ktorá 

nosí  okuliare  a má  čierne  krátke 

vlasy.  Jamie  sa  páči  ôsmy  najkrajší 

chalan  v ročníku  Hudson,  no  nikdy 

sa s ním nerozprávala. Jamie sa stala 

s Angelinou automatická kamarátka 

akonáhle  sa  Angelinin  strýko  Dan 

vzal Jamienu tetu Carol.  

Vždy  sa  teším  na  nové  vydanie, 

pretože tieto knihy mám veľmi rada. 

Preto som sa rozhodla napísať na ne 

recenziu ako inšpiráciu na čítanie. Je 

to oddychová literatúra, pri ktorej sa 

vždy  zrelaxujem,  keď  mám  veľa 

povinností. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Zuzana Cibulčíková 5.B 

Recenzia knihy a filmu 
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Paddington - kniha 
 

Paddington  je  veľmi  zábavný medvedík, 

ktorý  vám  na  tvári  vyčarí  úsmev. 

K svojmu menu prišiel na vlakovej stanici 

Paddington  v Londýne,  kde  po  prvýkrát 

zbadal svoju  ľudskú  rodinu Brownovcov. 

Brownovci si zobrali Paddingtona domov 

(pôvodne len na noc), a tak si ho obľúbili, 

že  si  ho  nechali.  Paddington  zažil  veľa 

dobrodružstiev,  ktoré  sa  vždy  končili 

katastrofou. Napríklad keď Brawnovcom 

skoro  vytopil  dom,  alebo  keď  sa  celý 

polepil  tapetou  a vylial  do  izby  farbu,  či 

keď sa skoro utopil v jazierku, keď bol na 

pikniku. Pán Brown zo začiatku stále frflal 

a Paddington  sa  mu  veľmi  nepozdával, 

ale potom si ho obľúbil. Pani Brownová je 

veľmi milá  pani  a Paddingtona  si  chcela 

nechať  ako  prvá  z rodiny.  Judy  sa 

Paddington  zdal  veľmi  milý  a rozkošný 

a tiež  ako  jej mama  si  ho  chcela  zobrať 

domov. Jonathan má Paddingtona  veľmi 

rád.  Pani  Birdová  Paddingtonom  najprv 

nebola  veľmi  spokojná,  ale  neskôr  si 

zvykla  a s radosťou  mu  robila  jeho 

obľúbené marmeládové sendviče.  

Túto knihu si určite prečítajte!  

 

 

Veronika Gašparová VI.A 

Paddington- film 

 

Doba trvania: 95 minút  
Vysielaný od: 25. decembra 
Kde ho ešte vysielajú: Aupark 
a Eurovea 

 

Film Paddington nie je veľmi odlišný 
od knihy. Film bol veľmi dobre 
spracovaný a stojí zato, vidieť ho. 
Boli v ňom menšie zmeny ako 
napríklad: Judy sa vo filme veľmi 
Paddington nepozdával a až neskôr si 
ho obľúbila, zato Jonathanovi sa vo 
filme Paddington páčil a v knihe si ho 
ani nevšímal. Paddington sa vo filme 
takmer neutopil a nezachránila ho 
Judy s Jonathanom, ale vytopil 
kúpeľňu až po strop, a keď ho išiel 
pán Brown skontrolovať, pretože tam 
bol už veľmi dlho, otvoril dvere na 
kúpeľni, voda sa začala vylievať po 
schodoch a Paddigton sa rútil dolu 
ako na obrovskom vodnom tobogane.  

Film je naozaj veľmi pekný! 

                                              

                                             Natália Harenčárová VI.A 


